ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 25 DE
FEBRER DE 2010.- NÚMERO 1:
ASSISTÈNCIA:

Alcalde:

Sr. JOSEP IBARZ GILART

Regidors:

Sr. JOSEP GÒDIA VISA
Sra. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
Sr. JOSÉ ANTONIO CONTE GIRAL
Sr. JOSEP R. MASCARILLA ARNÓ
Sra. ROSA CARME BOSCH MAYENCH
Sra. MONTSE ARNÓ MORA
Sr. FRANCESC TORRES ARNÓ
Sr. XAVIER CORTÉS ESCANILLA
Sr. JAUME ALTISENT BERENGUER
Sra. TERESA OLMO VILÀ
Sr. JOSEP M. DOBLAS MANCERA
Sra. CAROL MANCHÓ LAGUNAS

Secretari Accidental:

Sr. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, essent les 21,30 hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
presidència de l’Alcalde i l'assistència dels regidors que s’assenyalen; 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.
Així doncs, 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 17 de desembre
de 2009
En relació a aquest punt, el regidor i portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria
Doblas, fa constar que el seu grup votarà en contra atès que no reflecteix el
que es va dir.
El Sr. Alcalde li recorda que s’ha notificat a tots els membres de la Corporació
que poden presentar per escrit les esmenes que considerin adients fer en el
redactat de l’acta, i tot això a fi d’evitar el vot en contra de les actes de Ple. Així

mateix, el Sr. Alcalde considera que algun grup polític està més interessat en
votar en contra de les actes que en seguir el procediment establert.
Un cop sotmesa a votació, aquesta és aprovada amb els 11 vots a favor dels
regidors del grup de CiU i del PSC, i els 2 vots en contra dels regidors del grup
d’IPA-FPM.

2.- Aprovació definitiva del projecte bàsic i d’execució
de l’obra de rehabilitació del Centre de Dia existent i
construcció de la Residència de la Tercera Edat.
Modificació del projecte bàsic
Es dóna compte de la següent proposta:
“Atès que s'ha iniciat l'obra de construcció del Centre de Dia per a Gent Gran,
subvencionada en la convocatòria del Fons d'Inversions Estatal per 2009, que
restarà finalitzat el desembre de 2009.
Atès que per acord del Ple, de data 16 de juliol de 2009, es va aprovar
inicialment el projecte bàsic de Residència per a Gent Gran, amb adequació del
Centre de Dia existent, de data juliol de 2009, redactat per GGAU EQUIP, SL.
Atès que, a la vista de la convocatòria recent del proper Fons Estatal
d’Inversions Local, cal preparar el projecte per a la seva inclusió.
Atès que el nou projecte que ara es presenta suposa una ampliació de
l’anterior, afegint la distribució, acabats i instal.lacions de la segona planta, per
tal de donar servei a 26 places de Centre de Dia i 64 de Residencia.
Atès que per part del Despatx GGAU EQUIP SL, s'ha procedit a trametre a
l'Ajuntament el projecte bàsic i d’execució de l’obra anomenada Construcció de
Residència per a Gent Gran a Almacelles, de data novembre de 2009, que
suposarà l’adeqüació del Centre de Dia per a l'esmentada funció de residència.
Atès que en el ple de 17 de desembre de 2009 es va aprovar inicialment el
projecte de referència i ha estat exposat al públic per edictes en el tauler i en el
BOP, de data 2 de gener de 2010, núm. 1.
Atès que no hi ha hagut cap al·legació i vistos els articles 37 i 38 del decret
179/1995 de 13 de juny que regula el reglament d'Obres, Activitats i Serveis de
les Entitats Locals, es proposa als reunits el següent:

Primer: Aprovar definitivament el projecte de Residència per a Gent Gran amb
adequació del Centre de Dia existent, de data novembre de 2009, redactat per
GGAU EQUIP SL, enregistrat d’entrada amb data 26 de novembre i núm.
4056/09, que modifica el projecte bàsic i d’execució anterior. El nou projecte és
per un import d’execució per contracta de 2.771.885,48 € més un IVA per
import de 443.501,16 €. Igualment s’aproven les separates núm. 1, 2 i 3.
Segon: Fer l’oportuna publicació en el BOP i taulers”.
El portaveu i regidor d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar que -per
coherència- el seu vot serà en contra atès que mai ha estat d’acord amb la
ubicació de la residència i que tampoc hi ha hagut mai la possibilitat de
participar i obtenir un consens sobre aquest assumpte.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada amb els 11 vots a
favor dels regidors del grup de CiU i del PSC, i els 2 vots en contra dels
regidors del grup d’IPA-FPM.

3.- Aprovació inicial del Pressupost de 2010 de la
Corporació i de llurs OOAA (Patronats municipals
d’Esports i de la Residència Municipal d’Avis “Mn.
Alexandre Pedra”). Aprovació de les plantilles de
personal, de la relació dels llocs de treball i de llurs
complements retributius
Es dóna compte de la següent proposta:
“Atès el presspost elaborat per a l’exercici 2010. integrat pel de l’ajuntament i
el dels organismes autònoms Locals.
Atès que e l 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.
Atès que 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.
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.
Es per això que es proposa als reunits:
Primer: Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2010 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

Pres. Patronat
Mun. Esports

Pressupost de
Patronat Res. Avis

1.713.779,35€
60.000,00€
821.900,00€
1.331.597,15€
39.900,00€

0,00€
0,00€
250,00€
150.100,00€
50,00€

0,00€
0,00€
283.300,00€
438.011,00€
20,00€

120.800,00€
682.383,27€
0,00€
0,00€

0,00€
0,00€
0,00€
0,00€

0,00€
0,00€
0,00€
0,00€

4.770.359,77€
Pressupost de
l’entitat

150.400,00€
Pressupost de
Patronat
Municipal Esports

721.331,00€
Pressupost de
Patronat Municipal
Avis

1.827.477,38€
1.459.305,20€
43.100,00€
373.612,00€

40.060,00€
51.700,00€
100,00€
45.540,00€

571.800,00€
143.331,00€
100,00€
0,00€

827.665,36€
40.500,00€
0,00€
198.699,83€

13.000,00€
0,00€
0,00€
0,00€

6.100,00€
0,00€
0,00€
0,00€

4.770.359,77€

150.400,00€

721.331,00€

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
5

6
7

Alienació
d’invers.
reals
Transferències de capital

8
9

Actius financers
Passius financers
TOTAL INGRESSOS

Pressupost
de l’entitat

Pressupost
De Patronat
Municipal
Esports

Pressupost
De Patronat
Residència
Municipal
Avis

Ajustos

Estat
consolidació

1.713.779,35€
60.000,00€

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

1.713.779,35€
60.000,00€

821.900,00€

250,00€

283.300,00€

0,00 €

1.105.450,00€

1.331.597,15€

150.100,00€

438.011,00€

-268.011,00 €

1.651.697,15€

39.900,00€

50,00€

20,00€

0,00 €

39.970,00€

120.800,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

120.800,00 €

682.383,27€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

682.383,27€

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00€

4.770.359,77€

150.400,00€

721.331,00€

-268.011,00€

5.374.079,77€

Despeses:
C

Denominació

Pressupost
de l’entitat

1
2
3
4

Despesa personal
Despesa béns i serveis corrents
Despesa financera
Transferències corrents

1.827.477,38€
1.459.305,20€
43.100,00€
373.612,00€

40.060,00€
51.700,00€
100,00€
45.540,00€

571.800,00€
143.331,00€
100,00€
0,00€

0,00€
0,00€
0,00€
-268.011,00€

2.439.337,38€
1.654.336,20€
43.300,00€
151.141,00€

6
7

Inversions reals
Transferències de capital

827.665,36€
40.500€

13.000,00€
0,00€

6.100,00€
0,00€

0,00€
0,00€

846.765,36€
40.500,00€

8
9

Actius financers
Passius financers

0,00€
198.699,83€

0,00€
0,00€

0,00€
0,00€

0,00€
0,00€

0,00€
198.699,83€

4.770.359,77€

150.400,00€

721.331,00€

-268.011,00€

5.374.079,77€

TOTAL DESPESES

Pres.
Patronat
Municipal
Esports

Pres.
Patronat
Residència
Municipal
Avis

Ajustos

Estat
consolidació

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. Les retribucions s’incrementaran un
0,3% per a l’any 2010
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”.
El portaveu i regidor d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, manifesta que votarà
en contra ja que considera que aquesta votació calia haver-la fet a finals d’any i
que caldria haver-la redactat per àrees, ja que d’aquesta manera resultaria més
entenedora. Afegeix el mateix regidor que es tracta d’un pressupost de caire
continuïsta i que no reflecteix la tasca que es durà a terme, ja que –de ben
segur- es faran un seguit de modificacions al llarg de l’exercici.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, valora el nou sistema de
separació per programes ja que així ha pogut veure que 385.000 € es
destinaran a personal i 52.000 € a l’àrea d’arqueologia (aprofita l’avinentesa per
demanar poder veure el museu). Al mateix temps observa que només s’hi ha
destinat 100 € en el capítol de Comerç per a despeses de personal, tot i que en
les despeses corrents hi hagi consignats 7.500 €. Constata també que hi ha
827.000 € destinats a inversions, restant solament 40.000 € per a petites
inversions. En aquest sentit, després de les obres de la plaça de la Vila, el Parc
d’Europa i el Centre de Dia, considera que es destinen pocs fons a inversions.
Per finalitzar, el portaveu del PSC, voldria veure el llistat de proveïdors
pendents de pagament a data 31 de desembre de 2009. També afegeix que –al
seu parer- es destinen pocs recursos al manteniments dels camins rurals tot i
que estan en molt mal estat. Assenyala, a més, que no coneix a què es van
destinar els 12.600 € que es descriuen com a Societat de la Informació. En
definitiva, per tots aquests raonaments exposats i pels criteris similars en què ja
es van manifestar en l’aprovació del Pressupost de 2009, manifesta que el seu
grup votarà en contra d’aquesta proposta.

Acte seguit, el Sr. Alcalde s’adreça al portaveu d’IPA-FPM, a qui li respon que
el mes de març és un bon mes per aprovar el pressupost, ja que així s’ha fet en
anteriors legislatures en les què ell hi governava. D’altra banda, també afegeix
que enguany, a l’haver de redactar el pressupost per programes i ser el primer
cop que així es feia, s’ha hagut de fer de manera manual ja que no estava
disponible la programació informàtica de la Diputació al respecte. Això ha fet
més lenta la redacció del Pressupost.
Acte seguit vol intervenir novament el portaveu i regidor d’IPA, Sr. Josep Maria
Doblas, qui vol contestar a allò que s’ha dit per part de l’Alcaldia. El Sr. Alcalde
li manifesta que no ha sol·licitat fer ús de la paraula, advertint-lo per primer cop
d’aquest fet.
A continuació, destaca el Sr. Alcalde, que el Pressupost és un instrument viu i
que, evidentment, cal anar fent-hi variacions ja que tot sovint arriben noves
subvencions o altres ingressos que cal consignar; com per exemple una
propera modificació que caldrà fer per consignar l’ingrés i la despesa per iniciar
la nova Residència d’Avis.
Adreçant-se al portaveu i regidor del PSC, el Sr. Alcalde li fa palès que les
despeses de personal s’han anat incrementant per haver-se integrat en
l’Ajuntament totes les treballadores de la Llar d’Infants i de l’Escola de Música,
així com tots els serveis que es presten. D’altra banda, destaca que aquest
Ajuntament no disposa de personal de confiança, com en altres
administracions, i que els llocs de treball que resten vacants per jubilació ja no
es convoquen.
Afegeix també el Sr. Alcalde, que fa dos anys que es congelen els impostos i
que encara es preten rebaixar properament el quoeficient de l’IBI. Considera, a
més, que és primordial la necessitat d’amortitzar els 400 milions de les antigues
pessetes de préstec i que van heretar d’altres legislatures. Cal considerar
també la total disminució de la recaptació per llicències d’obres, fet que ha
suposat la poca disponibilitat per a inversions. Assenyala finalment, les
amortitzacions de 200.000 euros anuals, així com la retallada en 200.000 euros
més les aportacions que es percebien provinents del Fons de Participació en
els Tributs de l’Estat.
Referint-se a les inversions que du a terme l’Equip de Govern, el Sr. Alcalde
destaca les actuacions que es fan per tal de poder obtenir subvencions de la
Generalitat i de la Diputació, assenyalant que s’ha realitzat la construcció,
pràcticament subvencionada al cent per cent, de l’edifici de l’antic Col·legi
Pitàgores i de la Casa de Can Clara.

Pel que fa a les al·lusions del portaveu respecte al comerç, el Sr. Alcalde
voldria destacar l’existència de reunions informatives celebrades amb els
interessats i de l’existència d’una noia destinada en exclussiva a la promoció
econòmica, noia que esta portant a terme una tasca de forma molt eficient, si
bé la despesa esta consignada en el capítol de Personal i no en el de Comerç.
Pel que fa al servei d’Arqueologia, el Sr. Alcalde considera que el portaveu del
PSC no ha mirat prou bé el capítol d’ingressos, doncs es financia per via de
subvenció la major part de les despeses relatives a les actuacions
arqueològiques. Destaca també, que en altres païssos d’Europa destinen a
aquests tipus d’investigacions diners durant tot l’any, mentre que aquí solament
hi destinem el just per treballar un mes a l’any, i tot això per tal de poder
conéixer la vida del nostres avantpassats, que són el fonament de la societat
actual.
Respecte al tema del museu, el Sr. Alcalde celebra l’interès del portaveu del
PSC, tot recordant-li que des de que el Consell Comarcal del Segrià està
paticipat en el seu govern pels regidors portaveus del PSC i d’IPA-FPM, es
quan es nega a abonar la seva aportació a la Fundació que ha de gestionar el
MAU. Per aquesta raó el Sr. Alcalde li sol·licita al portaveu del PSC que sigui
coherent amb l’interès que té vers el museu, i que de forma construcctiva li
proposa que tingui un canvi d’actitud.
Aprofita el Sr. Alcalde l’ocasió per convidar als portaveus de l’oposició a que, si
volen consensuar les propostes o actucions municipals, no esperin a fer-ho en
el Ple i els manifesta la seva total predisposició a que el truquin per parlar en
qualsevol moment. Al mateix temps, el Sr. Alcalde s’ofereix per dur a terme,
per la via del diàleg, un atansament bilateral de posicions, en el termini que
resta de legislatura, sempre i quan es defensi en el carrer el mateix que es
pacti a l’Ajuntament.
El portaveu d’IPA-FPM considera poc convincent el plantejament proposat per
l’Alcaldia al parlar de la voluntat d’actuar amb consens, remetent-se a que
només cal veure els fets que s’han anat duent a terme fins a la data.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que posa en dubte les
manifestacións expressades per part de l’Alcaldia pel que fa a la proposta de
parlar obertament dels diferents assumptes a tractar entre tots els regidors, i li
demana que sigui més coherent amb allò que diu. Considera el mateix regidor,
que el que no és coherent, a títol d’exemple, és parlar que és difícil amortitzar
els préstecs quan el que ha fet l’Equip de Govern és refinançar-los, enlloc
d’amotitzar-los com diu. Tampoc és correcte que es facin preguntes a l’Equip
de Govern i no es contestin, o que es demani una reunió amb el tècnic
municipal i no es concedeixi. En aquest sentit, considera que no és admissible

que es demani dia i hora per examinar la documentació i se’ns citi per a un
diumenge.
Repecte al museu, el mateix regidor del PSC, fa constar que sempre ha estat
d’acord en que es dugués a terme la reforma de l’edifici Pitàgores però en cap
cas a que el mencionat edifici es destinés a museu. Assenyala també, que vol
veure el museu donat que s’ha fet amb aportacions de diner públic, a l’igual que
també s’ha fet amb la restauració de la casa de Can Clara.
En definitiva, afegeix l’esmentat regidor que si es vol diàleg per part de
l’Alcaldia cal primer de tot que aquesta doni els passos adients per creure-s’ho,
cosa que encara està per veure.
El Sr. Alcalde, i per no ser reiteratiu, dóna per tancat el debat sobre el consens
i contesta al potaveu del PSC dient-li que ha estat habitual en aquest
Ajuntament el refinançament. En resum, el Sr. Alcalde afirma que les causes de
la reducció de la inversió és per la suma de la reducció de les trameses de
l’Estat del Fons de Cooperació Local, la congelació d’impostos municipals, les
despeses d’amortització i la reducció, pràcticament total, de l’impost sobre
construccions.
Finalment, el Sr. Alcalde es reitera en la seva voluntat d’actuar en consens i en
unir esforços per actuar cada vegada més amb la unanimitat de tots els
regidors de la Corporació.
Oberta la fase de votació, la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels
regidors de CIU i els 6 vots en contra dels regidors de PSC i d’IPA-FPM.

4.- Aprovació d’una norma reglamentària orgànica per
al funcionament del ple municipal
Es dóna compte de la següent proposta:
“Ateses les facultats que atorga al Ple l’article 52.2 lletra d, del Reial Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que refòn la Llei Municipal Catalana, per a
establir el règim de funcionament dels òrgans municipals i en concret per a
elaborar una regulació que fixi l’ordre de les intervencions en el si de les
reunions que celebri el plenari.
Atès que es constata darrerament que s’estan allargant les deliberacions del
plens de forma innecessària, per la qual cosa es veu convenient procurar una
major agilitat en l’adopció dels acord muncipals, tot el qual contribuirà a
millorar la gestió dels interessos del vilatans.

És per tot això que es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar inicialment la normativa reglamentària orgànica per al
funcionament de les sessions dels plens municipals amb subjecció a les regles
que es detallen:
a) D’acord amb l’article 91 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, les
sessions començaran preguntant l’alcalde si hi ha algun membre de la
Corporació que vol formular alguna observació respecte a l’acta de le sessió
anterior. Si no hi hagués observacions es considerarà aprovada. Si n’hi hagués
es debatran i es decidiran les rectificacions que procedeixin.
b) Solament es podrà fer ús de la paraula prèvia autorització de l’alcalde. Així
mateix correspon a l’alcade decidir sobre la procedència de les intervencions
sol·licitades per rectificació o per al·lusions.
c) El debat de cada punt s’iniciarà donant compte de la proposta o amb una
exposició d’aquesta per part d’algun portaveu del grup que l’hagi proposat o de
qui la subscrigui.
d) A continuació, l’alcalde, en ús de les facultats de direcció, donarà lloc a un
primer torn d’intervencions dels diferents membres o grups polítics, amb un
temps de durada per a cadascun no superior als 10 minuts. L’alcalde vetllarà
per al compliment d’aquesta norma.
e) Qui es consideri al·ludit per una intervenció, podrà sol·licitar de l’alcalde que
es concedeixi un torn per al·lusions, que serà breu i concís.
f) Si algun grup ho demana, es procedirà a un segon torn que no excedirà de 5
minuts. Finalitzat aquest, l’Alcaldia pot donar per conclòs el debat, sense més
rèplica, que finalitzarà amb una intevenció del ponent en la què breument
ratificarà o modificarà la seva proposta i es pasarà a iniciar la fase de votació.
g) No s’admetran altres interrupcions que les del president per a cridar a l’ordre
o a la qüestió debatuda.
h) Els membres de la Corporació podran, en qualsevol moment del debat,
demanar la paraula per a plantejar una qüestió d’ordre, invocant la norma que
pretèn aplicar. El president resoldrà el que consideri adient, sense que per això
es pugui iniciar debat de cap tipus.
i) Amb la finalitat de fomentat la participació ciutadana, s’acorda que si
qualsevol veí o veïna vol plantejar alguna pregunta sobre qualsevol assumpte
del ple, ho podra fer per escrit, amb 24 hores d’antel·lació. Després del seu

estudi es decidirà si serà contestada en el mateix ple o en el proper que se
celebri.
Segon: Exposar al públic l’expedient en el termini d’un mes mitjançant la
inserció d’anuncis en el BOP i taulers, restant aprovat definitivament si no es
formulen al·legacions al respecte”.
El Sr. Alcalde, fent al·lussió a la proposta, considera que en realitat, la proposta
és la mera transcripció de la llei, si bé l’ha volgut tirar endavant a títol de
recordatori i que l’ús de la paraula en el Ple es faci de de forma ordenada.
Destaca el Sr. Alcalde la possibilitat que el públic, per tal de facilitar la
participació ciutadana, pugui formular preguntes per escrit 24 hores abans
d’una sessió plenària.
El portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar que s’abstindrà de
votar atès que l’existència de disputes en el Ple desapareixerien per si soles si
els debats es plantegessin dins d’un espai de participació política democràtica i
de respecte mutu.
El portaveu del PSC, Sr. Fracnesc Torres, manifesta que per portar a terme el
consens proposat, seria adient retirar aquesta proposta, així com consensuar-la
prèviament entre els diferents grups i, en tot cas, després aprovar-la. En cas
contrari, el seu grup s’abtindrà en la votació.
El Sr. Alcade considera que ara no procedeix retirar la proposta i que el fet de
consensuar-la s’havia d’haver tractat abans del ple. D’altra banda, manifesta
que la regulació reglamentària proposada solament tracta que, entre tots,
evitem que els debats del Ple no es converteixin en converses de cafè. Al seu
criteri, hi ha altres temes més complexos que han de ser objecte de consens.
El Sr. Alcalde acceptaria, en tot cas, la idea de fer un reglament més complert
per a la propera legislatura i assenyala que hi ha un mes d’exposició pública
d’aquesta proposta a fi que si hi ha algú interessat, la pugui esmenar.
Finalitzat el debat el Sr. Alcalde obre la fase de votació en la que s’obté
l’aprovació d’aquesta per 7 vots a favor del regidors de CIU i 6 abstencions dels
regidors del PSC i d’IPA-FPM.

5.- Aprovació d’un acord transaccional sobre una finca
a petició del Sr. Celestino Justribó Bosch
Es dóna compte de la següent proposta:

“Es dóna compte de l’expedient realitzat per a la investigació de la titularitat de
la finca cadastrada i inventariada a nom de l’Ajuntament, parcel·la 13 del
polígon 4, que ha estat objecte de la expropiació total per part del Ministerio de
Fomento per a la construcció de l’autovia Lleida-Osca.
Així mateix es fa constar que el Ministerio ha consignat una quantitat per la
expropiació d’uns 24.000,00 €, que ha dipositat a la Caixa General de Dipòsit
per estar reclamada la titularitat de la finca per part del Sr. Celestino Justribó
Bosch.
Atès que desprès de l’intent del sol·licitant d’obtenir la inscripció de l’excès de
cabuda va resultar desestimada la inscripció en el Registre de la Propietat,
havent-se tramitat altres expedients per tal de determinar la propietat real de la
finca, sense arribar a cap resol·lució satisfactòria.
Vist l’informe jurídic del lletrat que ha estudiat l’expedient en Joan Baldrich
Caballé, segons el qual ateses les dificultats que suposa haver d’obtenir una
sentència judicial per a declarar la titularitat litigiosa, amb les despeses que
comporta i donat que s’ha entrat a negociar per ambdues parts, per tal de
transaccionar sobre la titularitat, amb una proposta de fer un repartiment d’un
50% per cada part del preu de l’expropiació total de la finca.
Vist el que disposa l’article172, del Reglament de Patrimoni del Ens Locals, es
proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar i ratificar l’acord transaccional, de 12 de febrer de 2010, a
sol·licitud de’n Celestino Justribó Bosch en el que l’Ajuntament renúncia als
seus drets sobre la finca, situada en la parcel·la 13 del polígon 4, a canvi de la
percepció, d’en Celestino Justribó Bosch, del que estableix el conveni que en
resum consisteix en abonar a l’Ajuntament el 50% de totes les quantitats que
ha percebut i que percebi de l’expropiació excepte aquelles que corresponguin
a conceptes diferents del valor del sòl.
Segon: Comunicar aquest acord al Departament de Governació en compliment
del que disposa el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals.
Tercer: Notificar aquest conveni al Ministerio de Fomento a fi que faci efectives
les expropiacions al tenor de la transacció realitzada.
Quart: Comunicar al Cadastre la transacció .
Cinquè: Es delega en el Sr Alcalde, si cal, per a signar aquesta operació per
conveni administratiu en execució d’aquest acord”.

Per unanimitat, s’acorda tractar a l’ensems els punts 5 i 6 de l’Ordre del Dia.
El portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, manifesta que el seu grup
s’abstindrà de votar atès que no està prou documentat l’expedient i no queda
prou clar el tema de la propìetat.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, votarà a favor considerant positiu
que es resolgui un tema amb un veí sense haver d’anar per la via judicial i més,
en tractar-se de bens comunals.
El Sr. Alcalde fa constar que es tracta de finques de la zona de la Clamor,
cadastrades a favor de l’Ajuntament, de titularitat discutida i que han estat
afectades per l’expropiació de l’autovia. En aquest sentit, amb l’ajuda i la
intervenció de l’advocat, s’ha arribat a un acord de transacció, a un preu de
mercat, i que s’ha evitat el recurs als tribunals. Assenyala, a més, el Sr. Alcalde
que els respectius convenis ja s’han signat.
Una vegada iniciada la votació la proposta és aprovada per 11 vots a favor dels
regidors de CIU i del PSC, i les 2 abstencions dels regidors d’IPA-FPM.

6.- Aprovació d’un acord transaccional sobre una finca
municipal a petició del Sr. Josep Justribó Oró
Es dóna compte de la següent proposta:
“Es dóna compte de l’expedient realitzat per a la investigació de la titularitat de
la finca cadastrada i inventariada a nom de l’Ajuntament, parcel·la 8 del polígon
4 que ha estat objecte de l’expropiació parcial per part del Ministerio de
Fomento per a la construcció de l’autovia Lleida-Osca.
Així mateix es fa constar que el Ministerio de Fomento consignarà una quantitat
per l’expropiació d’uns 2.498 m2, que dipositarà a la Caixa General de Dipòsits
per estar reclamada la titularitat de la finca per part del Sr. Josep Justribó Oro.
Atès que després de l’intent del sol·licitant d’obtenir la declaració judicial de
l’excès de cabuda va resultar desestimada en els autos judicials 477/2009,
davant l’oposició de l’Ajuntament.
Vista la instància de 12 de febrer de 2010 d’en Josep Justribó Oró en la què
proposa una transacció oferint el pagament d’una indemnització a l’Ajuntament,
per tal d’evitar haver d’anar ambdues parts al jutjat per a que decideixi qui és el
propietari de la finca esmentada.

Vistes les negociacions realitzades per l’alcaldia i vist l’informe jurídic del lletrat
que ha estudiat l’expedient, en Joan Baldrich Caballé, de data 15 de febrer de
2010, segons el qual es fa constar el fet de proposar l’acceptació del conveni
transaccional per les següent raons:
“1.- El Sr. Justribó va oferir 12.000,00 € per la renuncia dels drets, i ara
s’incrementa fins a 14.500,00 € més la meitat dels interessos que es cobrin de
l’expropiació.
2.- Sota un altre punt de vista, resulta que cada part cedeix el 50% del valor
dels seus drets donada l’incertesa del resultat judicial, la petita quantia
diferencial d’ambdues ofertes i la no meritació d’interessos de les quantitats
que la Demarcació de Carreteres ha de consignar en la Caixa General de
Dipòsits fins que es resolgui el potencial conflicte jurídic.
3.- Els drets de cada part s’estimen en el següent :
a).- El 50% de les quantitats que l´expropiant pagui al Sr. Justribó relacionades
amb el valor del sòl fixat per la Demarcació de Carreteres i que s’han acceptat
o s’acceptaran de mutu acord.
b).- El 50% dels interessos que l´expropiant pagui al Sr. Justribó relacionats
amb el valor del sòl “.
Vist el que disposa l’article172, del Reglament de Patrimoni del Ens Locals, es
proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar i ratificar el model de l’acord transaccional, de febrer de 2010,
a sol·licitud d’en Josep Justribó Oró en la què l’Ajuntament renúncia als seus
drets sobre la finca, situada en la parcel·la 8 del polígon 4, a canvi de la
percepció del Sr Josep Justribó, del que estableix el conveni que, en resum,
consisteix en abonar a l’Ajuntament la quantita de 14.500,00 € més la meitat
dels interessos que es cobrin de l’expropiació.
Segon: Comunicar aquest acord al Departament de Governació en compliment
del que disposa el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals.
Tercer: Notificar aquest conveni al Ministerio de Fomento a fi que faci efectives
les expropiacions a tenor de la transacció realitzada.
Quart: Comunicar al Cadastre la transacció.
Cinquè: Es delega en el Sr Alcalde, si cal, per a signar aquesta operació per
conveni administratiu en execució d’aquest acord”.

A l’igual que s’ha dit en el punt anterior, el portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria
Doblas, manifesta que el seu grup s’abstindrà de votar atès que no està prou
documentat l’expedient i no queda prou clar el tema de la propìetat.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, votarà a favor considerant positiu
que es resolgui un tema amb un veí sense haver d’anar per la via judicial i més,
en tractar-se de bens comunals.
El Sr. Alcalde fa constar que es tracta de finques de la zona de la Clamor,
cadastrades a favor de l’Ajuntament, de titularitat discutida i que han estat
afectades per l’expropiació de l’autovia. En aquest sentit, amb l’ajuda i la
intervenció de l’advocat, s’ha arribat a un acord de transacció, a un preu de
mercat, i que s’ha evitat el recurs als tribunals. Assenyala, a més, el Sr. Alcalde
que els respectius convenis ja s’han signat.
Una vegada iniciada la votació la proposta és aprovada per 11 vots a favor dels
regidors de CIU i del PSC, i les 2 abstencions dels regidors d’IPA-FPM.

7.- Moció del grup del PSC sobre la participació en els
mitjans audiovisuals i butlletins municipals
Acte seguit, el Sr. Alcalde manifesta que la proposta transcrita, que esmenava
la moció del PSC, veuria millor que es retirés de l’Ordre del Dia i que es donés
compte solament de la moció del PSC, de data 8 de gener de 2010, que es
detallarà per a que sigui deliberada i votada. El reunits accepten la proposició
de l’Alcaldia i es dóna compte de la següent moció que presenta el grup
municipal del PSC:
“Manifestar la nostra repulsa al ús i abús que s’està realitzant, per part de l’Ajuntament, de la
revista LO VILOT, radio Almacelles i el canal local temporal de televisió per a les festes:
telemovil47, SL com medi de publicitat política, en base als següents arguments:
PRIMER: Que segons es desprèn de l’apartat 4 de l’article 36 de la LCA, i del document de
Criteris d’Interpretació de la CAC, l’Ajuntament d’Almacelles cal que justifiqui que es
compleixen les missions de servei públic que emparen els continguts que es vulguin emetre a
través d’un prestador privat; garanteixi que la responsabilitat editorial dels continguts, la difusió
dels quals s’atribueixi a un prestador privat correspongui també a l’ens públic contractant i que
aquests s’orientin al compliment dels principis de servei públic audiovisual que determina la
LCA.
SEGON: Que part dels continguts objecte de contracte amb telemovil47, SL, l’entrevista al
alcalde, no s’han orientat al compliment dels principis de servei públic audiovisual que
determina la LCA.

TERCER: Que l’ajuntament d’Almacelles presta un servei públic de comunicació audiovisual
sense està sotmès als preceptes que estableix la legislació vigent i les normes que la
desenvolupen.
QUART: Que s’han negat l’accés a aquests serveis públics des de 2007 a la resta de
representació política d’Almacelles, no garantint que aquest servei públic:
.- Transmeti una informació objectiva i equilibrada, respectuosa amb el pluralismee polític i amb
l’equilibri territorial.
.- El desenvolupament plural i democràtic del poble, el coneixement i el respecte a les diverses
opcions i manifestacions polítiques de la població.
CINQUÈ: Que els regidorsde CiU, mitjançant el Ple de la corporació i fent ús de la majoria
absoluta, no han donat compliment a l’article 170.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
CAPÍTULO IV.
MEDIOS DE APOYO.
“Artículo 170.2 El pleno del ayuntamiento tiene que garantizar la participación de los concejales
y de los grupos municipales en los órganos de información y difusión municipal, como la
televisión local, las emisoras de radio municipales y las publicaciones y los boletines editados
por el ayuntamiento. En este sentido, los respectivos plenos tienen que aprobar un reglamento
que regule las condiciones de acceso y de uso de estos medios por los concejales y los grupos
municipales constituídos en el seno de la corporación.”
SISÈ: Que “TOTS” els regidors de la corporació estan sotmesos a la legislació vigent, tal com
estableixen els articles del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya:

TÍTULO XV.
DEL ESTATUTO DE LOS MIEMBROS DE LAS CORPORACIONES LOCALES.
Artículo 162. Legislación aplicable.
162.1 Se rigen por lo que dispone la legislación básica del Estado y, en su caso, por la
legislación específica aplicable:
a. La situación y los derechos de los funcionarios que pasen a tener la condición de
miembros de las corporaciones locales.
b. El régimen y los límites de las retribuciones a percibir por los miembros de las
corporaciones locales, como consecuencia del ejercicio del cargo.
c. El régimen de responsabilidad civil y penal de los actos y las omisiones cometidos en el
ejercicio del cargo.
SETÈ: Que tal com estableixen els articles de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre,
del Codi Penal.

TÍTULO XIX.
DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
CAPÍTULO I.
DE LA PREVARICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y OTROS
COMPORTAMIENTOS INJUSTOS.
“Artículo 404. A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare
una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.”
ACORDEM:
Que per tot l’exposat, tot el Ple de l’Ajuntament, acordi
1. Donar accés a la participació de tots els regidors i grups municipals als serveis públics
de: TV, radio local i bolletins municipals.
2. Que els continguts de totes les comunicacions institucionals de l’Ajuntament, fent ús
d’aquests serveis públics, compleixin les lleis que li apliquen.
3. Que es crei una comissió, on hi hagi representació de tots els grups polítics i part de la
societat civil, per a la immediata redacció d’un reglament que reguli els continguts,
l’organització i el funcionament d’aquests serveis públics.
4. Que s’aprovi i es posi en funcionament, abans de Febrer de 2010, aquest reglament.
No obstant, el Ple acordarà el que consideri més adient”.

El portaveu de IPA-FPM es mostra a favor de la proposta.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, destaca que la moció té per objecte
poder fer ús, per part de tots els regidors de la Corporació, de la ràdio
municipal, que ja disposa d’una freqüència, del butlletí municipal i de la TV,
sempre que aquesta sigui legal. Assenyala, el mateix regidor, que així
s’acabarien els abusos que es fan quan es parla de l’oposició sense que hi hagi
cap mena de dret a rèplica. També considera que tota la societat civil ha de
poder fer ús d’aquets mitjans.
Acte seguit, el portaveu de CIU, el Sr. Josep Gòdia, manifesta que el portaveu
del PSC no pot fer acusacions d’aquest tipus atès que ni ell, en tant que
portaveu de CIU, no ha participat mai en aquests mitjans àudiovisuals i
d’informació.
Al seu criteri, la ràdio realitza emissions de caire musical i solament un cop al
mes es du a terme una entrevista al Sr. Alcalde sobre temes d’actualitat.
Manifesta també que, de forma puntual, el Sr. Alcalde també ha contestat a les
mentides que des de l’oposició es fan arribar a través dels seus respectius
butlletins a la població.
Pel que fa a la tele, el portaveu de CiU, a més de la salutació institucional de
l’Alcaldia, es realitza una explicació sobre els projectes que s’estan duent a
terme.

En el que respecta al butlletí Lo Vilot, considera que tan sols un 30% es destina
a notícies relacionades directament amb l’Ajuntament.
Per totes aquestes raons, fa constar el portaveu de CiU, que votarà en contra
de la moció, si bé s’estudiarà la possible participació de la resta de grups
polítics de l’oposició en els esmentats mitjans de comunicació. En definitiva,
voldria deixa clar que l’Equip de Govern el que pretèn és fer poble amb l’ús dels
mitjans àudiovisuals i l’oposició, si vol, pot emprar altres instruments i eines per
fer política.
El portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, diu que donarà el seu vot a
favor i considera que és del tot inadmissible el que s’ha dit, ja que és evident
que la ràdio s’utilitza per anar en contra de l’oposició, i que aquestes eines de
les què disposa l’Equip de Govern l’oposició no pot, ni tant sols, tenir la
possibilitat de contestar-les, fent-les servir solament per a fer propaganda de
l’Equip de Govern.
Destaca també aquest portaveu, que el discurs sobre el diàleg que ha fet
l’Alcaldia és un discurs buit de contingut si no es porta a la pràctica.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que la ràdio, a més d’oferir
música, es fa servir per parlar de l’oposició, fent un abús en tant que no se’ls
dóna cap possibilitat per contestar les acusacions que se’ls hi fa.
Manifesta, a més, que de la mateixa manera que l’Equip de Govern diu que
exposa els seus projectes, també ho podrien fer l’oposició, dient el que pensa
sobre aquests i de la manera com ells ho durien a la pràctica. Considera que la
ràdio ha de ser una xarxa pública, en la què tothom hi pugui parlar i expressarse.
Detalla, aquest mateix regidor, que precisament uns del motius al·legats per
fonamentar una moció de censura presentada a l’Ajuntament d’Alfarràs, ha
estat el fet que no es deixés parlar per la ràdio a l’oposició. En definitiva, el seu
grup proposa crear un consoci per fer una ràdio pública i participativa amb el
consens de tothom.
El Sr. Alcalde contesta que hi havia altres motius en la moció de censura
d’Alfarràs. Considera també que com a Alcalde solament parla quaranta minuts
al mes de les 720 hores o 43.200 minuts d’emissió. En aquest sentit, el Sr.
Alcalde afegeix que es va comentar per la ràdio quelcom referent a un full
infomatiu que va repartir el PSC, ja que és més econòmic fer-ho així, que
utilitzar l’imprempta. Respecte a la revista Lo Vilot manifesta que no fa més
que reflectir la vida social de la població, cosa que no es produeix en altres
revistes similars que edita la Paeria de Lleida o el Govern de la Generalitat.

Sobre les peticions del PSC, el Sr. Alcalde es remet a les contestes que els hi
ha donat la Comissió Àudiovisual de Catalunya. Sobre l’ús que se’n fa de la
televisió considera que, a més a més de fer una salutació, pot fer-ne ús per
contrarrestar allò que es diu en els fulls en paper sobre l’Equip de Govern. En
coclusió, encara que no aprovi la moció manifesta que la seguirà estudiant.
Proposa, el Sr. Alcalde novament que durant el que resta de legislatura, i entre
totes les parts implicades, es podria fer un esforç per aconseguir que hi hagi un
diàleg mes enriquidor i poder tirar endavant els projectes de comú acord.
El portaveu del PSC assenyala que porten set anys esperant poder col·laborar i
encara no ha estat possible. D’altra banda, creu que no cal traslladar el que
passi a nivell polític autonòmic al nivell local. Manifesta, finalment que, tot i que
ha demanat reunir-se per a fer un consorci i tirar endant el tema de l’ús
àudiovisual, si els regidors de CiU accedís a la petició, seria una forma d’obrir
el diàleg demanat pel Sr. Alcalde.
Sotmesa a votació la proposta és desestimada per 7 vots en contra dels
regidors de CiU i els 6 vots a favor dels regidors del PSC i d’IPA-FPM.

Acte seguit, el Sr. Alcalde proposa i els reunits aproven incloure com a tema
d’urgència la següent proposta:

8.- Assumptes d’urgència
U.1.- Declaració on es considera que concorren motius
d’interès social i de foment de la col·locació, en
les
construccions industrials i les instal·lacions que es
realitzin en el sector 14 del POUM, gestionat per
l’Incasòl
Es dóna compte de la següent proposta:
“Atesa la situació generalitzada de crisi econòmica, que afecta a tots el sectors
de la producció.
Atesa la necessitat de fer tot el possible per a que es dugui a terme el més
aviat possible, la instal·lació d’indústries en el municipi, especialment dins el
sector 14 del POUM que gestiona l’Incasòl, com a mitjà per lluitar contra l’atur,
sigui amb la creació de llocs de treball o bé amb l’ampliació del sector industrial
de la vila.

Atès que l’Incasòl, com a entitat gestora del sector, amb el pla parcial ja
aprovat, ha posat com a requisit previ a la seva gestió, l’adquisició de finques
edificables, per tal de cobrir una superfície total de 35.000 metres quadrats,
per part dels industrials que es vulguin instal·lar, i tot això amb l’objectiu que
sigui viable la gestió de l’esmentat polígon.
Atès que segons el que disposa el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
març, Text Refòs de la Llei d’Hisendes Locals, els municipis mijançant les
ordenances fiscals, poden regular, entre d’altres, les bonificacions de l’Impost
de Construccions, Obres i Instal·lacions, seguint les normes fixades en l’article
103 que diu:
..//..2. Las ordenanzas fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones
sobre la cuota del impuesto ICIO :Una bonificación de hasta el 95 % a favor de
las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial
interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales,
histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.
Atès que segons l’article esmentat “corresponderá dicha declaración al Pleno
de la Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto
favorable de la mayoría simple de sus miembros”
És per això que es proposa:
Primer: Als efectes de poder concedir la bonificació de l’article 103.2 de la Llei
d’Hisendes Locals, prevista en l’article 3 de l’Ordenança Fiscal reguladora de
l’Impost de Construccions, Obres i Instal·lacions, es consideraran que
concorren motius de foment de colocació, entre d’altres, en les peticions de
llicència urbanística per a les construccions industrials i comercials i les seves
instal·lacions, que es realitzin en el sector 14 del POUM, gestionat per l’Incasòl.
Aquesta consideració s’aplicarà a les que es realitzin en els any 2010, 2011 i
successius, fins que el ple ho variï en aprovar les ordenances fiscals.
Segon: Publicar aquest acord en el tauler d’edictes i en el BOP, a fi que es
puguin presentar al·legacions en el termini de 30 dies, restant aprovada
aquesta declaració si se certifica la inexistència d’al·legacions”.
El portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, diu que no ha estat mai a favor
de la ubicació de la zona industrial on hi ha el sector SUD-14, assenyalant que
per aquest motiu s’abstindrà en la votació, tot i que estigui d’acord en que es
faciliti la ubicació d’empreses a la vila.

El portaveu del PSC, el Sr. Francesc Torres, es mostra favorable a la
instal·lació de noves insdústries i considera benvinguts tots els ajuts que s’hi
contemplin. Per aquest motiu, el seu grup votarà a favor.
El Sr. Alcalde fa constar que celebra l’abstenció del grup d’IPA-FPM, destacant
que fins l’any 2007 els Serveis Territorials d’Urbanisme de Lleida s’han mostrat
en contra de qualsevol ampliació de la zona industrial a Almacelles, ja que hi
havia un sector industrial per desenvolupar d’iniciativa particular. Esmenta,
d’altra banda, que aquest sector ha restat aturat per part de l’Incasòl durant un
any en no haver-hi avinences entre el Ministerio de Fomento i la Generalitat de
Catalunya, especialment sobre el lloc i les característiques que havia de tenir la
rotonda d’accés al sector. Finalment, i gràcies a la intevenció de l’Ajuntament,
s’ha consensuat l’assumpte i ja està aprovat de manera definitiva el pla parcial
industrial.
El portaveu i regidor d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, reitera la seva
abstenció per coherència amb la seva postura de poder fer un polígon industrial
en altres llocs i no haver d’estar presoners del que digui l’Incasòl.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que per gestionar
el polígon de l’Era del Comte es podia haver fet una empresa mixta.
El Sr. Alcalde argumenta que durant la legislatura de 1995 a 2003, el govern de
PSC i PP podien haver gestionat el polígon tal com ha proposat.
Intervé un membre del públic afectat pel polígon de l’Era del Comte, qui
manifesta al senyor Alcalde que ell mateix li va proposar de cercar una solució.
El Sr. Alcalde, després de fer-li saber que solament disposen de l’ús de la
paraula el membres de la Corporació, contesta dient-li que l’elevada quantia de
les despeses d’urbanització varen ser la causa que no es tirés endavant amb el
polígon, afegint que –fins i tot- es va proposar als propietaris de permutar
aquestes parcel·les amb altres terrenys de l’Ajuntament. D’altra banda, el Sr.
Alcalde afegeix que aquells terrenys van passar a ser de caire residencial amb
el POUM, fet que els ha estat molt favorable als interessos dels propietaris.
El portaveu del PSC considera que la gestió del polígon era per ajudar als
afectats i que no estava mal situat, més tenint en compte que ara s’hi fa passar
a prop una de les connexions amb l’autovia. D’altra banda, troba que la creació
d’una empresa mixta que gestionés el polígon era del tot viable.
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada amb els 11 vots a favor
dels regidors de CiU i el PSC, i amb les 2 abstencions del regidors de IPAFPM.

9.- Precs i preguntes:
En aquest capítol pren la paraula el portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria
Doblas, qui recorda les seves peticions per poder veure les llicències d’obres
sol·licitades en el seu dia.
Contesta el Sr. Alcalde dient que ell mateix era regidor d’Urbanisme quan es
varen atorgar les que demana, i que les podrà veure quan estiguin disponibles
per part dels Serveis Tècnics d’Urbanisme.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, torna a fer les mateixes preguntes
realitzades en anteriors plens, les quals encara no se’ls hi contestat. En aquest
sentit, torna a demana poder veure el darrer Decret d’Alcaldia relacionat amb
l’Era del Comte; demana poder examinar el Decret 74/2009 relacionat amb el
MAU; esmenta que va fer una petició sobre el Pla de Mobilitat a seguir en les
obres del nucli històric i que tampoc se li han constestat; fa referència a una
pregunta relativa a una denúncia que constava en el diari Segre sobre un
pressumpte delicte de suborn i pregunta si ja es coneix ara per ara el tema en
qüestió. Aquest mateix regidor també fa al·lusió a la pregunta sobre les
gestions dutes a terme per l’empresa municipal d’Urbanisme i demana, per
acabar, que va sol·licitar poder veure un seguit de factures i encara no se’l ha
convidat a que les pugui anar a veure.
Acte seguit, el portaveu del PSC formula els següents nous pregs:
•
•
•
•
•
•
•
•

Demana que les actes de les juntes de govern es notifiquin amb més
celeritat, ja que es dóna el cas que les que va rebre al mes de gener
eren les del mes de setembre, octubre i novembre passat.
Pregunta si la delegació de l’Alcaldia, feta per Decret 2/2010 va ser per
motius polítics o de caire personal.
Pregunta si es va atendre la queixa del Sr. Casañé, sobre les obres fetes
a la plaça de la Vila.
Demana poder veure les dietes de l’acaldia dutes a terme entre el 9 i el
26 d’octubre, i que pugen a un total de 888 €.
Pregunta quin és el tema de la petició de Junta de Govern, de data 21
d’octubre de 2010, en la què es parla d’unes despeses per una
cancel·lació anticipada de l’empresa “De Läge Landen International BV”.
Pregunta quin ha estat el preu de la placeta d’en Francesc Gassó i de
qui ha fet el projecte.
Pregunta a quin consulting d’empreses s’ha encarregat la redacció de
l’obra de la plaça de la Vila.
Pregunta quin organisme ha acordat posar el nom de plaça d’Europa o
el nom de Rambla de Carles III.

•

Pregunta si ha arribat una carta d’alguns comerciants sobre l’obra de
remodelació de la plaça de la Vila.

Acte seguit contesta el Sr. Alcalde en els següents termes:
Sobre les factures demanades per les modificacions que s’han anat fent del
POUM, constesta que passen totes per Junta de Govern i que durant els
darrers sis mesos no se n’ha presentat cap.
En relació amb el retard en l’entrega de les Juntes de Govern considera que es
degut a les limitacions del personal per atendre aquest tipus de tasques.
Sobre la petició que s’ha rebut per part d’alguns comerciants, contesta que els
dubtes que plantejaven ja se’ls havia contestat en les diferents reunions
celebrades amb ells amb anterioritat. D’altra banda, el projecte ha estat aprovat
en el Ple i tramitat degudament.
Sobre l’import de les enquestes fetes per saber el parer de la població sobre els
usos que es pot donar al carrer Major, plaça de la Vila i de la Mercè que s’estan
remodelant, manifesta que ho ha fet el mateix personal de la casa via telefònica
i de forma aleatòria.
Sobre l’estat del conveni de personal assenyala que està pendent del que digui
la UGT.
Respecte al preu de la placeta d’en Francesc Gassó el remet a les factures de
material, ja que l’obra l’ha dut a terme el personal de la Brigada d’Obres i
Serveis de l’Ajuntament.
Pel que fa al tema del Sr. Casañé, ja es troba sol·lucionat.
Sobre el tema del si el Decret de Delegació de l’Alcaldia responia a motius
polítics o privats considera que són qüestions que pertanyen a la vida privada
de cadascú i que no ha de retre comptes a ningú del que fa o deixa de fer quan
no exerceix d’alcalde.
I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a
les 23,15 hores, de tot el qual extenc la present acta, donant fe del seu
contingut.

Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari Accidental

