ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 28 DE
MARÇ DE 2012.- 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; 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.
Abans de l’inici de la sessió, i a proposta de l’Alcaldia, els reunits varen
acordar romandre durant 1 minut en silenci com record a l’interventor Sr. Joan
Domènech Ticó, recentment traspassat.
Després del minut de silenci, el portaveu i regidor d’IPA-Entesa, Sr. Josep
Maria Doblas, fa constar la seva protesta davant l’Alcaldia atès que, com a
regidor, no se li va comunicar la defunció de l’Interventor, fet que li va privar de
poder assistir al seu sepeli.
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 23
de desembre de 2011

Davant la manca d’al·legacions, la proposta d’acta és aprovada per unanimitat.

2.- Presa de possessió de na Judith Baltasar Solé, de la
candidatura de PPC
Es dóna compte de la credencial presentada per la Junta Electoral Central, en
favor de la Sra. Judith Baltasar Solé, en substitució del regidor del mateix partit,
en Sergio Muixí i Tomàs, qui va presentar la seva dimissió.
Acte seguit, i per tal de donar compliment a l’article 108 de la Llei electoral,
sobre la presa de possessió dels regidors, es procedeix a prestar el jurament
per part de la regidora esmentada, segons el que disposa el decret 707/79 de 5
d’abril. Per ordre del Sr. Alcalde al Sr. Secretari, aquest s’adreça a la regidora
qui dóna lectura la fòrmula del jurament següent:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir amb fidelitat les
obligacions del càrrec de Regidor de l’Excm. Ajuntament d’Almacelles, amb
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l’Estat?”
A continuació, na Judith Baltasar Solé contesta: “Sí, juro; en senyal de pressa
de possessió de la condició de regidora”.
El Sr. Alcalde procedeix, acte seguit, a la imposició de la insíginia d’or de
l’Ajuntament a la nova regidora així com la banda de regidora, donant per
finalitzat l’acte de pressa de possessió.

3.- Entrega d’insígnies i bandes de regidors, d’acord
amb la normativa de Protocol de l’Ajuntament
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“D’acord amb el reglament de protocol i cerimonial, aprovat en el ple de data 26
d’octubre de 2011, amb motiu de poder fixar i ordenar tots aquells detalls i
disposicions relatius als actes i demés expressions de caire oficial i protocol·lari
de l’Ajuntament d’Almacelles, i en aplicació dels articles 6è i 7è, s’ha procedit a
confeccionar les insígnies i bandes de regidors, com a atributs representatius
dels càrrecs d’alcalde i regidors d’aquesta Corporació.

Cal significar que amb aquesta actuació, a més a més de complir amb el
Reglament, es realitza un tràmit protocol·lari que ha estat assolit per altres
municipis similars de les nostres contrades, com són -entre d’altres- els de
Balaguer, Solsona, Binèfar, Barbastre, Montcada i Reixac, Terrassa, etc.
Atès que les insígnies i bandes no estaven disponibles en el moment de la
pressa de possessió dels càrrecs, es proposa als reunits el següent:
Primer: Fer la seva entrega -acte seguit- i en mà, en compliment de l’article 7è
del Reglament que diu:
..//.. b.- Les insígnies d’or dels tinents d’Alcalde i demés regidors de la Corporació seran
imposades per l’Alcalde/essa en la sessió constituent de cada legislatura. Es posaran de
manera individual i personalitzada i per l’ordre de precedència que marca el punt “b” de
l’article 4t.
Caldrà portar les insígnies d’or en tots aquells actes oficials que s’hi celebrin, especialment en
les festes locals (2 de març i 24 de setembre), i on hagi d’haver una presència dels
regidors/ores; així com en les visites fora i dins del municipi en què el regidor/a representi el
càrrec i/o el municipi d’Almacelles.
c.- A excepció del bastó de comandament que serà de propietat municipal i restarà sempre a
disposició del municipi i de l’alcalde/essa que ostenti el càrrec, les bandes i insígnies d’or dels
regidors no seran retornades un cop s’hagi exhaurit el seu mandat com a tal. En aquest cas, no
es podran emprar ni col·locar-se en actes oficials, ni que sigui expressament convidat/ada,
quan no ostentin el càrrec de regidor/ora pel qual varen ser elegits/ides”.

Una vegada realitzada l’entrega es donarà per finalitzat l’acte.
Malgrat això el ple aprovarà el que cregui més adient”.
Acte seguit, els reunits aproven la proposta i accepten l’entrega de bandes i
insígnies de mans de l’Alcaldia.
En aquest sentit, es procedeix a l’entrega de bandes de regidor/ora als Srs.
Josep Ibarz, Montserrat Torres, Josep Gòdia, Montse Noró, Montse Arnó, José
Antonio Conte, Maria Lluïsa Granero, Francesc Torres, Jaume Altisent, Josep
Maria Doblas, Guifré Palau i Francisco González.
S’entreguen les insígnies d’or als regidors/ores Montserrat Torres, Maria Lluïsa
Granero, Guifré Palau i Francisco González.
Pel que fa a la banda i l’insígnia d’or de la regidora Sra. Judith Baltasar Solé se
li ha fet entrega en el punt anterior amb la pressa de possessió.

Tal com consta en la proposta, el Sr. Secretari dóna compte de l’ús que cal
realitzar de les bandes i les insígnies d’or en els actes oficials.

4.- Donant compte dels decrets d’Alcaldia pendents de
2011 i de 2012
Es dóna compte dels següents decrets d’Alcaldia:
201/11
202/11
203/11

Concedint tarja titular no conductor persones amb disminució Sra. Rosa Randé Bové.

203/11 bis

Autoritzant dies personals treballador Sr. Júlio Quirce Pina.
Contractant treballadors dins el projecte de Dinamització Ocupacional d’Almacelles.

204/11
205/11
206/11
01/12
02/12
03/12
04/12
05/12
06/12
07/12
08/12
09/12
10/12
11/12
12/12
13/12
14/12
15/12
16/12
17/12
18/12
19/12
20/12
21/12
22/12
23/12
24/12

Nomenant secretària Acctal. Sra. Montse Gené durant període dies personals Sr. Secretari.
Autoritzant dies personals Sr. Secretari.

Autoritzant abonament en metàl·lic de 200 € regidor Sr. Conte per pagar cambrers Cap d’Any.
Contractant treballadors per pla d’ocupació d’aturats sense recursos econòmics.

Nomenant Secretària Acctal. a la Sra. Montse Gené per absència Sr. Secretari dies personals.
Autoritzant dies personals Sr. Cristóbal Poquet per operació familiar de primer grau.
Autoritzant baixa i retirada de gual situada al garatge del C/ de Sant Jaume, 4, bxs.
Autoritzant baixa i retirada de gual situada al garatge del C/ de Sant Antoni, 43, bxs.
Autoritzant baixa i retirada de gual situada al garatge del C/ de Sant Antoni, 27, bxs.
Autoritzant baixa i retirada de gual situada al garatge del C/ de Sant Jaume, 103, bxs. 1ª.
Autoritzant gual al garatge situat al C/ de la Bassa Bona, 29, bxs.
Resolent caducitat i baixa llistat d’immigrants no comunitaris no localitzats.
Concedint dies personals treballador Sr. Enric Gilart per operació del seu fill.
Requerint a Gas Natural a fi que es restableixin desperfectes ocasionats per instal·lació de gas.
Contractant Sra. Joan Cruz Canela en substitució de l’educadora de baixa Anna M. Rguez.
Aprovant def. projecte bàsic i d’execució urbanització Pla Parcial sector 10.
Aprovant def. projecte de reparcel·lació Pla Parcial sector 10.
Autoritzant baixa i retirada de gual situada al garatge del C/ de la Mercè, 3, bxs. 1a.
Autoritzant baixa i retirada de gual situada al garatge del C/ de la Bassa Bona, 66, bxs.
Concedint tarja d’aparcament individual per a persones amb disminució Sr. Josep Daurell Bisart.
Concedint tarja d’aparcament transport col·lectiu persones amb disminució St. Joan de Déu.
Denegant dia personal Sr. Cristóbal Poquet per no haver-lo demanat amb suficient antel·lació.
Autoritzant dia personal Sra. Fina Torres Torruella.
Nomenant a la Sra. Generosa Gómez Alonso com a vigilant de la Policia Local.
Deixant sense efecte articles conveni sobre percepcions íntegres en cas de baixes mèdiques.
Habilitant Sr. Josep Maria Riu Vila com a Interventor Acctal. a partir dia 10 de febrer.
Habilitant Sra. Generosa Gómez per poder posar denúncies per estacionament en via pública.
Acceptar renúncia com a Interventor Acctal. Sr. Josep M. Riu per incompatibilitat laboral.

25/12
26/12
27/12
28/12
29/12
30/12
31/12
32/12
33/12
34/12
35/12
36/12
37/12
38/12
39/12
40/12
41/12
42/12
43/12

Autoritzant baixa gual permanent 770 situat al garatge del C/ de la Mercè, 64, bxs. 1a.
Denegant dies personals Sr. José M. Martínez per no haver-se demanat amb prou antel·lació.
Habilitant Sr. Lluís Bordes Capdevila com a Interventor Acctal. a partir del dia 23 de febrer.
Incoant a la Sra. Antònia Colom Mo exp. responsabilitat patrimonial danys Pl. Fortuny, 5.
Incoant a la Sra. Rosario Torres Arqué exp. responsabilitat patrimonial danys Pl. Frotuny, 7.
Incoant a la Sra. Mari Carme Pérez Gort exp. responsabilitat patrimonial danys C/ Sant Joan, 1.
Incoant al Sr. Josep Font Dalmau exp. responsabilitat patrimonial danys C/ St. Francesc, 18.
Incoant Srs. Josep R. Pina i Bartolomé Bravo exp. responsabilitat pat. danys C/ Estació, 27 i 29.
Concedint permís sense sou Sra. Sílvia Cabós per atendre familiars de primer grau.
Autoritzant baixa gual permanent núm. 404 situat al C/ de Sant Roc, 105, bxs.
Autoritzant baixa gual permanent núm. 134 situat al C/ de Sant Antoni, 22, bxs.
Acordant concedir subvenció a l’Associació d’Amics de la Sardana per import de 1.450 euros.
Suspenent sessió Junta de Govern dia 6 de març i convocar-la novament el dia 8 de març.
Autoritzant gual permanent al garatge situat al C/ d’Anselm Clavé, 22.
Incoant falta lleu a l’agent 002 per incompliment tasques de vigilància.
Suspenent sessió Junta de Govern dia 13 de març per convocar-la novament el dia 15 de març.
Denegant dies personals José M. Martínez per problemes d’organització amb la resta d’agents.
Declarant residus sòlids urbans vehicles abandonats a la via pública.
Que l’Interventor adjunti llistat certificat de totes les obligacions pendents de pagament.

5.- Aprovació definitiva de l’Ordenança de Convivència
Ciutadana, a la vista de les mocions presentades i de la
seva adaptació
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que en data 30 d’agost de 2011 el ple va aprovar inicialment l’ordenança
reguladora de mesures per a garantir la convivència ciutadana, pendent
d’aprovació definitiva.
Atès que s’ha procedit a revisar el seu redactat pels serveis tècnics, per tal de
reduir l’objecte de la mateixa, obtenint un text més simplificat que dona una
major agilitat en la seva aplicació policial.
Vist que en data 20 de febrer de 2012, en Francesc Torres Arnó, representant
del Partit Socialista de Catalunya d’Almacelles, ha presentat una moció per tal
de modificar i fer afegits en alguns dels articles.
Vist que en data 20 de març, na Montserrat Arnó Mora, actuant com a portaveu
del grup de CiU i na Montserrat Torres Massot, portaveu d’ERC, han presentat
una esmena conjunta per modificar també aquesta ordenança.

Atès que totes dues mocions poden considerar-se al·legacions a l’ordenança
aprovada inicialment per no estar encara publicada en el BOP.
Atès que, donat que totes dues mocions tracten el tema de les persones que
ofereixen els seus serveis de caràcter sexual en espais públics del municipi,
s’ha procedit a realitzar un nou redactat a tota l’ordenança, per tal de poder
incorporar-les al format actual existent.
Atès que la moció de CiU i ERC, a més a més, també incorpora una proposta
de mendicitat, la qual també s’incorpora al nou redactat de l’ordenança.
Vist l’informe de Secretaria, de data 21 de març de 2012, i el que disposa
l’article 8.1.a del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Municipal Catalana que atorga als ajuntaments la potestat
reglamentària i d’autoorganització.
És per tot això que es proposa l’adopció del següent acord:
Primer: Aprovar definitivament l’ordenança reguladora de mesures per a
garantir la convivència ciutadana, que simplifica el redactat inicial per adaptar-lo
al nostre territori i acceptar les dues mocions proposades i, en definitiva, donar
un nou redactat als articles 9 i 10, afegint l’article 9.bis que restaran tal com
segueix:
“Article 9. Normes de conducta
1. Resta prohibida a l'espai públic tota conducta de menyspreu a la dignitat de les
persones, així com qualsevol comportament discriminatori, sigui de contingut xenòfob,
racista, sexista o homòfob, o de qualsevol altra condició o circumstància personal o
social, de fet, per escrit o de paraula, mitjançant insults, burles, molèsties
intencionades, coacció psíquica o física, agressions o altres conductes vexatòries.
2. Resten especialment prohibides les conductes anteriorment descrites quan tinguin com
a objecte o s’adrecin contra persones grans, menors i persones amb discapacitats.
3. En concret, es prohibeixen les actituds d’assetjament entre menors en l’espai públic.
Estaran especialment perseguides les conductes d'agressió o setge a menors
realitzades per grups de persones que actuïn a l'espai urbà.
4. Els organitzadors de qualsevol acte públic de naturalesa cultural, festiva, lúdica o
esportiva o de qualsevol altra índole, vetllaran perquè no es produeixin, durant la seva
celebració, les conductes descrites en els apartats anteriors. Si amb motiu de qualsevol
d’aquests actes es realitzen les esmentades conductes, els seus organitzadors ho
hauran de comunicar immediatament als agents de l'autoritat.

5. Es prohibeix oferir, sol·licitar, negociar o acceptar, directa o indirectament, serveis
sexuals retribuïts en l’espai públic. Queda totalment prohibit oferir, sol·licitar, negociar
o acceptar, directa o indirectament, serveis sexuals retribuïts a l’espai públic quan
aquestes conductes es duguin a terme en espais ubicats en la proximitat de centres
docents o educatius o de lleure destinats a menors o, en general, zones d’esbarjo
freqüentades per menors, en llocs on es pugui perjudicar la seguretat del trànsit de
vehicles i en llocs o espais comercials, estacions de serveis i d’altres llocs de pública
concurrència. Igualment, està especialment prohibit mantenir relacions sexuals
mitjançant retribucions per elles en qualsevol espai públic.
6. Es prohibeixen aquelles conductes que, sota aparença de mendicitat representin
activitats coactives o d’assetjament, o obstaculitzin i/o impedeixin intencionadament el
lliure trànsit dels ciutadans i ciutadanes pels espais públics. Queda igualment prohibit
l’oferiment en qualsevol part del municipi la neteja de parabrises o demés elements
d’un vehicle, així com l’oferiment de qualsevol producte o objecte.
Article 9.bis.- Règim d’actuació
1. Els agents de l’autoritat actuants, en tots els casos descrits en el punt 5 i 6 de l’article 9,
informaran a les persones que aquestes pràctiques estan prohibides per la present
ordenança, se’ls requerirà taxativament que abandonin el lloc, es procedirà a aixecar el
corresponent informe a fi d’establir les diligències judicials penals per la possible
comissió del delicte de desobediència, tipificat en l’article 556 del vigent Codi Penal.
2. L’Ajuntament, a través dels serveis municipals competents, prestaran informació i
orientació a totes aquelles persones que així ho requereixin.
3. L’Ajuntament conjuntament amb els agents de l’autoritat, si es dóna el cas, informaran
a totes aquelles persones que ofereixin serveis sexuals retribuïts en espais públics, en
dependències municipals i en els centres d’atenció institucional o de caràcter privat, als
que hi poden acudir per rebre el suport necessari.
4. L’Ajuntament col·laborarà en la persecució i repressió de les conductes amb temptativa
contra la llibertat, tant en espais públics, el proxenetisme o qualsevol explotació sexual
i molt especialment si en les estan involucrades els menors.
Article 10.- Règim de Sancions
1. Sens perjudici que els fets siguin constitutius d'infracció penal, la realització de les
conductes descrites a l’apartat 1, 5 i 6 de l’article precedent tindrà la consideració
d’infracció greu, i serà sancionada amb multa de 300 a 500 euros, llevat que el fet
constitueixi una infracció o li correspongui una sanció diferent, d'acord amb la
legislació aplicable.

Si la mendicitat és impartida per menors les autoritats actuants prestaran amb aquest,
de forma immediata, l’atenció que precisi, sense perjudici que s’adoptin la resta de les
mesures que prevegin, en el seu cas, l’ordenament jurídic.
2. Sens perjudici de la legislació penal, tindran la consideració d’infraccions molt greus,
que es sancionaran amb multa de 501 a 3.000 euros, les conductes descrites en els
apartats 2 i 3 de l’article precedent, i la mendicitat impartida amb l’autorització directa
o indirecta de menors o amb persones discapacitades, sense perjudici d’allò previst en
l’article 232.1 del Codi Penal. Si les esmentades conductes fossin realitzades per grups
de persones, s'imputarà la comissió de la infracció a tots els membres d'aquests grups
que es trobessin en el lloc dels fets i participessin, activament o passivament, en la
realització de les conductes antijurídiques previstes a l'article anterior.
3. La realització de les conductes descrites a l’article precedent tindran la consideració de
faltes lleus i seran sancionades amb multes de fins a 300 € quan sigui la primera
vegada que l’autor o autors són sancionats o advertits per aquella conducta”.

Segon: S’aprova el redactat definitiu de l’ordenança total, tal com queda
recollida en l’annex d’aquesta proposta que inclou també correccions per la
seva aplicació al territori.
Tercer: Publicar integrament en el BOP l’ordenança, a fi que entri en vigència a
partir de l’endemà de la seva publicació. Així mateix es donarà compte a la
Comunitat Autònoma.
Quart: Restarà derogada l’ordenança de Policia i Bon Govern publicada en el
BOP de data 9 de març de 1993, que fou aprovada definitivament en el ple de
data 12 de febrer de 1993, en tot allò que s’oposi a l’ordenança de convivència
ciutadana”.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que la seva
moció té per objecte regular la prohibició de la prostitució oferint els serveis
sexuals a les vies públiques del municipi.
La regidora i portaveu de CiU, Sra. Montse Arnó, fa constar que, a més de la
prostitució, la moció que han presentat pretèn la prohibició de la mendicitat en
les vies públiques.
El Sr. Alcalde fa constar que es va donar compte d’immediat als Mossos
d’aquestes actuacions de prostitució en les vies públiques i que el Govern de la
Generalitat està elaborant una legislació especial per tal de poder sancionar
aquesta mena de conductes.

Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 11 vots a favor
dels regidors de CiU, ERC, PSC i PP i les 2 abstencions dels regidors d’IPAEntesa.

6.- Aprovació del Reglament del Cementiri sobre el
règim de les concessions funeràries per a l’ús de les
tombes soterrades
Es dóna lectura a la següent proposta:
“A la vista de l’acord de la Junta de Govern, de data 8 de novembre de 2011,
en el què es va aprovar la memòria valorada de construcció de 8 tombes
soterrades en el cementiri, segons document redactat per na Xènia Vigatà
Zaragoza, arquitecte tècnic de data octubre de 2011.
Atès que l’Ajuntament preten fer la construcció esmentada i posar-la en
funcionament, cal fixar el reglament per determinar els drets i les obligacions
que comporta el servei que s’amplia i fixar la taxa per a les autoritzacions de les
concessions d’ús de les tombes soterrrades.
Atès que l’actual cementiri municipal és un bé de domini públic, o servei públic
sobre el qual el Reglament del Patrimoni dels ens locals aproven pel
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17
d’octubre, que el el seu article 57 i 60, permet l’autorizació o concessió d’ús
privatiu per a la ubicació de les restes funeràries.
Vist el que disposa la Llei de Bases de Règim Local apovada per llei 7/1984, de
2 d’abril, en el seu article 85, que atorga a l’Ajuntament competència per a la
prestació dels seveis de públic com és el servei de cementiri.
És per això que es proposa:
Primer: Aprovar el Reglament de la concessió funerària de drets d’ús sobre les
tombes soterrades que s’adjunta.
Així mateix, és aprovat com a annex al Reglament la memòria valorada
redactada per na Xènia Vigatà i Zaragoza, de data octubre de 2011 que servirà
de norma obligatòria per als materials dels acabats de panteons, tombes
soterrades i columbaris.
Segon: Exposar al públic l’esmentat reglament pel terminin de 30 dies naturals,
a fi que es puguin presentar les al·legacions adients.

Tercer: Autoritzar a la Junta de Govern, a fi que pugui autoritzar les
concessions d’ús funerari sobre els bens de domini públic, fomats per tombes
soterrades construïdes per l’Ajuntament, que donarà dret a l’ús -per part del
sol·licitant- de les tombes soterrades.
REGLAMENT DEL CEMENTIRI SOBRE LES CONCESSIONS FUNERÀRIES DE TOMBES
SOTERRADES
A partir de la construcció de 8 tombes soterrades descrites en la memòria valorada de na
Xènia Vigatà i Zaragoza, arquitecte tècnic, de data octubre de 2011, es posa en funcionament
l’ampliació d’un nou servei del Cementiri Municipal per a la concessió de l’ús de tombes
soterrrades recollides en el document expressat i de les que en un futur es puguin construir en
el mateix règim.
Normes reglamentàries
1.- L’autorització que es delega en la Junta de Govern donarà dret a la concessió de l’ús del bé
de domini públic constituït per les tombes soterrades construïdes per l’ajuntament segons les
prescripcions de la memòria esmentada a l’inici d’aquest reglament.
2.- Els interessats podran sol·licitar a l’Ajuntament la concessió d’ús de les tombes soterrades
que s’atorgarà per acord de la Junta de Govern. La concessió solament es podrà demanar per
a l’ús i construcció de dues tombes o d’un grup de tres tombes. En la sol·licitud caldrà
determinar la ubicació de la tomba sol·licitada segons la numeració o la ubicació en el plànol.
3.- L’autorització esmentada generarà el pagament de la liquidació de la taxa que es fixarà per
ordenança i s’aprovarà simultàniament a aquest reglament. Es podrà variar anualment en
aprovar-se les ordenançes fiscals.
4.- Conjuntament amb la taxa inicial el concessionari del dret funerari estarà obligat al
pagament de la taxa de conservació del cementiri anual, donant-se d’alta en el padró a partir
del primer any trancorregut. En el primer any s’abonarà la taxa de conservació en liquidar els
drets d’ús de la concessió.
5.- La transmissió dels drets funeraris es regularan per la costum de la vila, essent un dels drets
integrants de l’herència del titular.
6.- Qualsevol dels drets funeraris aquí regulats solament es podran transmetre per via
hereditària i també serà possible la tramesa intervius entre familiars o per afinitat segons la
costum, atès que es tracta d’una concessió municipal per a l’ús privatiu d’un bé de domini
públic sobre el qual exerceix competència l’Ajuntament i que té el caràcter d’inalienable.
7.- Es podrà procedir a declarar la caducitat del drets en la forma reglamentària pel fet de
l’abandonament de seu ús i conservació, o per deixar d’abonar la taxa correponent de
conservació, prevista en l’expedient.

8.- En les qüestions no previstes es regularan els drets d’ús privatiu per les normes reguladores
dels serveis del cementiri aplicable, per la costum del lloc i per la normativa aplicable a les
autoritzacions de l’ús privatiu dels bens de domini públic municipal que contempla el
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988 de 17 d’octubre i la Llei
d’Hisendes Locals, aprovada per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.
9.- Aquest Reglament entrarà en vigor a partir de la seva publicació íntegra en el BOP”.

El portaveu i regidor del PPC, Sr. Francisco González, pregunta si la quantia de
les taxes passarà pel Ple. Contesta el Sr. Alcalde que són objecte d’aprovació
en el Ple i que, posteriorment, es publicaran en el BOP.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 9 vots a favor
dels regidors de CiU, ERC i PPC; dos vots en contra dels regidors d’IPA-Entesa
i 2 abstencions dels regidors del PSC.

7.- Contractació lliure d’una pòlissa de Tresoreria a curt
termini amb IBERCAJA BANCO SAU a amortitzar el 31
de desembre de 2012
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vista la necessitat de coordinar la desperiodificació existent entre els ingressos
encara no realitzats del pressupost actual respecte a les despeses que cal
abonar d’aquest, es veu del tot necessari acudir a la concertació d’una pòlissa
de Tresoreria, d’acord amb les possibilitats que estableix l’article 49 i preceptes
concordants de la Llei d’Hisendes Locals.
Atès que el ple de data 26 d’octubre de 2011 va delegar en la Junta de Govern
per a la concertació d’una pòlissa de tresoreria per import d’1.300.000 €.
Atès que ha quedat desert el concurs de renovació/ampliació de la pòlissa de
Tresoreria de 2011, convocat per acord del ple 26 d’octubre de 2011, donat que
el dia 19 de novembre va finalitzar el termini sense ofertes.
Atès que el banc BSCH ha presentat oferta lluire de data 23 de desembre de
2011 i registrat amb número d’entrada 3828/11, que va ser adjudicada per
acord el ple de data 23 de desembre de 2011 per import de 300.000 €.
Atès que IBERCAJA BANCO SAU ha presentat oferta lliure de data 4 de gener
de 2012 i registrat amb número d’entrada 30/2012 per un import de 100.000 €,
que va ser informada favorablement per acord de la Junta de Govern de data
10 de gener de 2011.

Vist el que disposen els articles 51 i 52 del text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
es proposa:
Primer: Adjudicar a l’entitat IBERCAJA BANCO SAU la concertació d’una
operació de tresoreria a curt termini, acceptant la seva oferta de data 4 de
gener de 2011, que es concreta en les següents condicions:
Import: 100.000 euros
Termini: fins el 31 de desembre de 2012
Interès: Euribor + 3,25%
Revissió: trimestral
Comissió d’obertura: 0,00%
Comissió Estudi: 0,00%
Comissió indisponibilitat: 0,00%
Cancel·lació anticipada: 0,00%
Intervenció: Davant el secretari de l’Ajuntament
Segon: Notificar aquest acord a IBERCAJA BANCO SAU.
Tercer: Facultar el Sr. Alcalde per a que, en nom i representació de
l’Ajuntament, formalitzi els documents precisos”.
El portaveu i regidor del PPC, Sr. Francisco González, fa constar que no veu
necessària aquesta mesura, especialment si tenim en compte que ja es va fer a
finals d’any una pòlissa per 300.000 euros amb el BSCH.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i ERC i els 6 vots en contra dels regidors del PSC, PPC i
IPA-Entesa.

8.- Denominació de Ronda de Mariano Gomà i Pujadas
al nou vial sorgit entre el carrer de l’Estació, carretera
d’Alfarràs i ronda posterior del tossal de les Santes
Creus fins enllaçar amb el carrer del Nord
Es dóna compte de la següent proposta d’Alcaldia:
“Atès el que disposa l’article 75, punts 1 i 2 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial dels
ens locals.

Atès el nou vial sorgit arran de l’esplanació i consolidació del tram que va des
del carrer de l’Estació, passa per la plaça de Josep Carner, creua la carretera
d’Alfarràs i continua per la part posterior del tossal de les Santes Creus fins
connectar amb el carrer del Nord, conformant-se com una ronda viària que
connecta dos sectors de la part alta d’Almacelles.
Atès l’informe emès per la tècnica de Patrimoni de l’Ajuntament d’Almacelles,
na Montse Gené Castan, de data 19 de març de 2012, en el què dóna compte
de les raons pels quals se podia dedicar aquest nou vial a la figura de
l’arquitecte lleidatà Mariano Gomà Pujadas, força relacionat amb l’urbanisme
almacellenc i que literalment diu:
“(...) A fi de donar nom Ronda Arquitecte Mariano Gomà Pujadas al pas de
ronda que hi ha a la vessant nord del tossal de Santes Creus, per la
importància i la relació d’aquest amb la vila, el seu municipi i la seva gent.
MARIANO GOMÀ PUJADAS
Arquitecte, poeta i pintor nascut a Lleida el 1915 i mort a Barcelona el 1990
Es va titular a l’Escola Tècnica Superior d’Aqutitectura de Barcelona el 1941.
Als dos anys de llicenciar-se ja va començar a treballar a la ciutat de Lleida
amb obres tan emblemàtiques com són la Clínica Perpétuo Socorro al carrer
Bisbe Messeguer, l’edifici Montepío a l’avinguda Blondel, l’edifici de la Cambra
de Comerç i Indústria al carrer Anselm Calvé, o l’edifici de l’Institut Català de la
Salut al carrer Alcalde Rovira Roure. Durant aquests mateixos anys en què va
estar treballant a Lleida, també va fer projectes a Almacelles a nivell privat i
públic com arquitecte de Regiones Devastadas. Fou durant la dècada dels 50 i
60 del segle XX que va projectar moltes cases a la vila d’Almacelles i també es
va fer càrrec de grans projectes a nivell públic. En destaquen el nou campanar
de l’església de la Marededéu de la Mercè, la mateixa plaça de la Vila i el
Centre Rural d’Higiene a la part posterior de l’edifici consistorial al carrer Albert
Lleó. Fou molt important també l’aportació que Mariano Gomà va fer a nivell
urbanístic i és que va projectar el creixement de la vila i de forma especial la
prolongació de la Rambla i la conversió d’aquesta en un gran passeig i eix
vertebrador de la vila. Un dels barris més importants com és el barri de l’Olivar
va ser un creació seva tant pel que fa a la trama urbana de carrers i espais
comuns com pel que fa a l’arquitectura que encara avui s’hi pot observar.
És evident que la figura de Mariano Gomà Pujadas com arquitecte va ser per
Almacelles i encara ho és avui de vital importància donat el gran llegat
arquitectònic i urbanístic que aquest va deixar a la vila en uns temps de
constant creixement”.

És per això que es proposa al Ple:
Primer: Denominar Ronda de Mariano Gomà i Pujadas al nou vial sorgit arran
de l’esplanació i consolidació del tram que va des del carrer de l’Estació, passa
per la plaça de Josep Carner, creua la carretera d’Alfarràs i continua per la part
posterior del tossal de les Santes Creus fins connectar amb el carrer del Nord.
Segon: Donar compte d’aquest acord a l’Institut Nacional d’Estadística, als
Serveis Tècnics d’aquest Ajuntament i als hereus del Sr. Mariano Gomà i
Pujadas, a fi de fer-los coneixedors d’aquesta nova nomenclatura viària”.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, demana que es reposin les
tanques metàl·liques situades a peu de la via del tren que estan caigudes.
El Sr. Alcalde fa constar que es tracta d’una ronda que ja està prevista en el Pla
General i que havia estat projectada ja per l’arquitecte Mariano Gomà Pujadas
en el seu dia. Finalment, el Sr. Alcalde, fa esment de la trajectòria professional
d’aquest arquitecte, qui va fer multitud d’obres importants a la nostra vila, entre
les quals cal destacar un pla d’ordenació urbanística, la reforma de la plaça de
la Vila o el nou campanar.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada amb els 9 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC i PPC; i les 4 abstencions dels regidors del PSC i d’IPAEntesa.

9.- Resolució de l’expedient d’atermenament de la finca
municipal del poligon 6, parcel·la 280, en fase
d’adjudicació
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que el lletrat el Sr. Joan Baldrich Caballé, després de la celebració de
l’acte d’atermenament dut a terme el dia 6 de març de 2012, ha examinat
l’expedient i ha formulat informe-proposta, de data 15 de març de 2012, sobre
el contingut del que cal acordar.
Vist l’esmentat informe d’atermenament de la finca registral 10791, propietat de
l’Ajuntament, que coincideix amb les dades de la finca cadastral del polígon 6,
parcel·la 280, es procedeix a continuació a proposar al Ple la resolució de
l’expedient, en base als següents fets i fonaments de dret transcrits de
l’informe:
“FETS I FONAMENTS DE DRET

NORMES APLICADES I ABREVIATURES UTILITZADES
TR : Text Refós Llei Municipal de Catalunya. D. Legislatiu 2/2003
RP : Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya (Decret 336/1988)
LH : Llei Hipotecaria
RPE : Reglament de Patrimoni dels Ens Locals. R. D. 1372/1986 de 13 de juny
LPA : Llei 30/1992 de 26 de novembre
TR LCSP : Llei de Contractació Sector Públic RD Legislatiu 3/2011
LEC 1811 : Llei d’enjudiciament Civil de 1811 – Jurisdicció voluntària
C.C.CAT : Codi Civil de Catalunya
L.P.A.P. : Llei 33/2003 de Patrimoni de les Administracions Públiques
R.P.A.P. : RD 1373/2009 Reglament de Patrimoni de les Administracions Públiques
TRLCSP : TR Llei de Contractes de Sector Públic. RD Legislatiu 3/2011 de 14 de novembre
LJCA : Llei de Jurisdicció Contenciós Administratiu
CC : Codi Civil Espanyol

ANTECEDENTS
L’Ajuntament està facultat per acordar la delimitació de les finques de la seva propietat, en
especial quan existeixin límits o llindars imprecisos i indicis d’usurpació. A més, resulta
convenient quan es vagi a vendre una finca en subhasta pública.
La necessitat d’efectuar la delimitació de la finca 10791 deriva de la sol·licitud del Sr. Domingo
García Ruíz, adjudicatari provisional en subhasta pública de la finca anomenada, i pel fet
d’existir indicis d’usurpació d’una zona de la finca per part del Sr. Ramon Royo Cortadellas,
licitador en la subhasta. Sobre aquesta qüestió es va emetre un informe proposant acord
d’inici d’expedient de delimitació municipal i de suspensió del procediment d’adjudicació de la
finca. Aquest informe està en l’expedient i a aquest ens remetem per a més informació
ACORD DEL PLE D’INICIAR L’EXPEDIENT DE DELIMITACIÓ
El Ple de la Corporació, en data 26 d’octubre de 2011, va acordar iniciar l’expedient de
delimitació, seguint el procediment legalment previst en el Reglament de Patrimoni dels Ens
Locals de Catalunya (article 136 i següents del Decret 336/1988) que desenvolupa el TR Llei
Municipal de Catalunya (D. Legislatiu 2/2003, article 226 i següents).
Prèviament a l’acord del Ple, la tècnica municipal Sra. Eli Purroy va redactar una memòria que
justifica la necessitat de delimitació.
Posteriorment a l’acord del Ple s’han realitzat les actuacions que consten en l’informe realitzat
el dia 23 de novembre de 2011, al que ens remetem per a més informació.
Practicada la comunicació al Registre de la Propietat, les notificacions als interessats i la
publicitat en el BOP, taulell d’anuncis i pàgina web de l’ajuntament, va tenir lloc el acte de
delimitació sobre el terreny el dia 6 de març de 2012.
El procediment seguit fins l’aixecament de l’acta inclosa ha estat el previst en el D.P articles
136 i següents.

AL·LEGACIONS I PROVES
A través de la publicitat i de les notificacions els interessats han tingut coneixement del seu
dret a formular al·legacions, a presentar documents i a examinar l’expedient en la Secretaria.
Fins els 20 dies anteriors a la delimitació el Sr. Cristóbal Bravo Arjona, Sra. Maria Rosario
Martínez Moreno i Sr. Francisco Martínez Moreno han presentat a l’ajuntament un plànol
cadastral i la medició de la seva finca.
En el moment de practicar la delimitació la Sra. Maria Rosario Martínez Moreno
(copropietària) va entregar escriptura pública de propietat de la seva finca adjacent.
D’altra banda, hem incorporat a l’expedient una escriptura pública de propietat del Sr. Royo y
la seva dona a petició d’ambdós.
Durant el desenvolupament de la delimitació, el perit designat Sr. Tornos amb un aparell de
medició identificat en l’acta, va anant traslladant sobre el terreny el perímetre de la finca
registral 10791, essent el perímetre i llindars idèntics a la parcel·la cadastral 280 del polígon 6.
Es van posar estaques de metall en 20 punts del perímetre. A continuació, es van recollir les
manifestacions dels adjacents en l’acta, que fou firmada per tots els assistents donant per
acabada la delimitació.
L’acta (de data 6 de març de 2012), el plànol a escala 1:2000, amb indicació d’on es troben les
estaques clavades en el sòl, consten en l’expedient.
FONAMENTS JURÍDICS
COMPETÈNCIA I LEGITIMACIÓ
La competència municipal per acordar la delimitació es troba en l’article 226.1 TR i en el 136.1
RP.
L’ajuntament està legitimat per promoure la delimitació de la finca 10791, de conformitat amb
el que disposa l’article 38 de la Llei Hipotecària, a gaudir de la pressumpció de ser titular del
domini i de la possessió de la finca.
AL·LEGACIONS, DOCUMENTS PRESENTATS I INFORMES
El Sr. Royo Cortadellas, dins del termini previst en l’article 140.1 del RP, va presentar escrits
d’oposició, i fora del termini una escriptura pública.
El mateix va succeir amb la Sra. Maria Rosario Martínez Moreno (copropietària).
Tot i la força de l’article 140.2 del RP i de l’article 62.2 del RPE és adequat finalitzar el termini
d’admissió d’al·legacions i proves fins el moment previ a la proposta de resolució en

concordança amb la LPA, article 79 que diu: “Los interesados podrán en cualquier momento del
procedimiento, anterior al trámite de audiencia, admitir alegaciones y aportar documentos y
otros elementos de juicio” i l’article 84.4 que diu: “Se podrá prescindir del trámite de audiencia
cuando no figuren en el procedimiento ni son tenidos en cuenta en la resolución, otros hechos u
otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el enterado”.
Existeixen diferents informes en l’expedient. Un d’ells en compliment d’allò disposat en
l’article 140.3 RP que obliga a valorar les al·legacions i proves presentades fins els vint dies
abans del 6 de març de 2012, dia que es va practicar la delimitació.
El present informe té la finalitat de servir de motivació a la resolució que ha de dictar el Ple
(article 89.5 LPA).
OPOSICIÓ A L’EXPEDIENT DE DELIMITACIÓ
Tots els adjacents interessats no han formulat oposició, excepte el Sr. Royo Cortadellas, que
s’ha oposat en les següents ocasions:
1.- Escrit de data d’entrada a l’ajuntament 8 de febrer de 2012, on invoca dos motius
d’oposició:
a).- Falta de legitimació i competència de l’ajuntament, per no ésser propietari de la finca
objecte de l’expedient.
Al·lega que la finca ha estat venuda en subhasta pública, havent transmès l’ajuntament la
finca, segons els articles 1450, 1258, 1278 i 1279 del Codi Civil.
No es pot acceptar l’argument ja que la TRLCSP (article 27.1) vigent disposa que els contractes
es perfeccionaran amb la seva formalització. L’anterior Llei de contractes del Sector Públic diu
en l’article 27.1 que es perfeccionaran amb l’adjudicació definitiva.
Essent la compravenda un contracte administratiu, aquesta es regeix per la TRLCSP i en
aquests moments encara no s’ha formalitzat la compravenda, ni s’ha realitzat l’adjudicació
definitiva.
b).- El Sr. Royo posseeix la propietat i en el seu defecte s’ha adquirit la finca per usucapió.
En l’escrit, el Sr. Royo no acompanya títol de propietat de la finca registral 979 ni cap altre
document que acrediti la propietat, i que aquesta finca es l’adjacent a la finca objecte de
delimitació. Per aquest motiu s’ha de rebutjar la petició.
Pel que fa a que part o la totalitat de la finca objecte de delimitació ha estat cultivada de forma
pública, pacífica i de forma ininterrompuda durant més de 35 anys, correspon al Sr. Royo
provar-ho i als Tribunals declarar-ho per rectificar o anul·lar la inscripció registral de la
titularitat i possessió de la que gaudeix l’ajuntament.

2.- Manifestacions en l’acta de delimitació de 6 de març de 2012:
Es recullen en l’acta els punts d’oposició a la delimitació per part del Sr. Royo:
a).- Que l’ajuntament per fer la delimitació no es basa en els títols de propietat sinó en el
cadastre.
No és cert, tot i que l’acta fa referència a la parcel·la 280 del polígon 6, resulta que la finca
cadastral és totalment coincident amb la finca registral 10791, en llindars, cabuda, situació i
configuració.
3.- Aportació d’escriptura pública amb anterioritat a l’acord d’iniciar l’expedient de delimitació
S’incorpora a l’expedient l’escriptura de la compravenda de la finca registral 979 d’Almacelles,
autoritzada pel notari de Cervera n’Alberto Domingo Puchol, del dia 20 de maig de 1975, núm.
738 d’ordre del seu protocol.
L’escriptura pública no acredita que la finca registral 979 sigui la parcel·la cadastral 158 del
polígon 6. Així mateix, que sigui adjacent amb la finca objecte de la delimitació.
És suficient observar els llindars:
Nord: Jaime Tomas
Sud: Pedro Bisa
Est: Jaime Tomas
Oest: Isidro Trench
Per tant, i en resum, procedeix desestimar l’oposició del Sr. Royo i la seva esposa.
Cap altre dels interessats han formulat oposició.
ACTUACIONS POSTERIORS A LA DELIMITACIÓ
1.- Consisteixen en proposar al Ple l’aprovació o desaprovació de l’expedient de delimitació
2.- Notificar als interessats l’acord del Ple amb indicació dels següents recursos.
a).- Recurs contenciós-administratiu davant del jutjat contenciós-administratiu de Lleida en el
termini de dos mesos. Article 8.1 LJCA.
b).- Impugnació de l’acord front la jurisdicció civil en qüestions de propietat.
3.- Traspassat el termini sense recursos declarar la fermesa de l’acord del Ple.
4.- Ferm l’acord del Ple i acordar la fitació de la finca
5.- Ferm l’acord s’inscriurà en el Registre de la Propietat.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL SECRETARI I ALCALDE

Per tot l’exposa’t es proposa al Ple el següent:
Primer: Que s’acordi aprovar l’expedient de delimitació de la finca 10791 de
propietat municipal (parcel·la 280 del polígon 6) en la forma que queda recollida
en l’acta d’atermenament portada a terme el dia 6 de març de 2012, en la que
va quedar fixada la delimitació perimetral de la finca de forma coincident amb la
cadastral.
Segon: Que es notifiqui als interessats, amb indicació dels recursos que
procedeixin, i un cop sigui ferm, es procedeixi a la fitació de la finca i a la
inscripció en el Registre de la Propietat.
No obstant, el ple de l’ajuntament acordarà”.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada amb els 9 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC i PPC; i les 4 abstencions dels regidors del PSC i d’IPAEntesa.

10.- Compte de la relació certificada de les obligacions
pendents de pagament confeccionada per l’Interventor
i tramesa en data 15 de març al Ministeri d’Hisenda, en
compliment de l’article 3 del RDL 4/2012, de 24 de
febrer
Es dóna compte de la següent proposta per a assabentar als reunits:
“Vist el RDL 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les obligacions
d’informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de
finançament per al pagament als proveïdors dels ens locals, té per objecte
habilitar les condicions necessàries per a permetre la cancel·lació per ens
locals de llurs obligacions pendents de pagament amb els seus proveïdors,
derivades de la contractació d’obres, subministres o serveis.
Atès que calia, doncs, que la relació certificada de totes les obligacions
pendents de pagament s’expedissin per la Intervenció municipal, amb
l’obligació d’informar al Ple de la Corporació Local en la pròxima sessió que s’hi
celebrés.

Atès que l’ementada norma determina que els ens locals hauran de remetre,
per via telemàtica i amb signatura electrònica, a l’òrgan competent del Ministeri
d’Hisenda i Admons. Públiques, amb data límit el dia 15 de març de 2012, la
certificació de referència, cosa que en compliment del Decret de l’alcaldia
43/12, de data 15 de març, es va complir per part de l’interventor el dia
esmentat, tal com s’ha acreditat a l’expedient.
Vist l’informe de Secretaria de data 15 de març de 2012 es proposa:
Primer: Donar-se per assabentats del contingut de la relació certificada de
totes les obligacions pendents de pagament i de la tramesa obligatòria
realitzada pel Ministeri d’Hisenda”.

11.- Moció del grup municipal del PSC per sol·licitar al
DARPMN que no tanqui la Unitat Comarcal que té a
Almacelles
Es dóna lectura a la moció que presenta el portaveu i regidor del grup municipal
del PSC, Sr. Francesc Torres i Arnó, i que literalment diu:
“(...) MOCIÓ
Hem tingut coneixement del tancament de les oficines locals de Lleida del
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural que
afecta la Unitat Comarcal d’Almacelles.
Aquest fet suposarà la desaparició d’un servei molt útil i necessari per a la
nostra pagesia i conseqüentment un perjudici a la gestió i economia de les
explotacions agràries, d’Almacelles i de la seva àrea d’influència.
Tot plegat comportarà una pèrdua d’uns serveis al sector productiu més
important del nostre poble i de la zona del Segrià que limita amb l’Aragó, sense
pressuposar cap estalvi a l’administració autonòmica, ja que el personal s’haurà
de reubicar en els centres comarcals o altres.
És per tot això que el Grup Municipal a l’Ajuntament d’Almacelles proposa els
següents
ACORDS
1er. Instar al Departament d’Agricultura que mantingui oberta l’oficina local del
Departament a Almacelles.

2on. Donar trasllat al Govern de la Generalitat i als grups del Parlament de
Catalunya”.
El Sr. Alcalde dóna compte de les gestions realitzades davant la Direcció
General i els Serveis Territorials del DARPAMN, fruit dels quals s’ha tingut el
compromís que l’oficina local d’Almacelles es mantindrà oberta durant dos dies
a la setmana. Assenyala també que caldrà potenciar i incrementar l’ús de la via
telemàtica en moltes de les gestions que es fan. En definitiva, a la vista
d’aquestes consideracions, el Sr. Alcalde diu que no donarà suport a la moció
presentada atesa la seva innecessarietat.
El portaveu i regidor del PPC, Sr. Francisco González, manifesta que caldria
valorar si dos dies per setmana són suficients per atendre tots els serveis que
s’hi presten des d’aquesta oficina.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, manifesta que la moció que
presenten és per a que es mantingui el servei que es fa en l’actualitat i que és
vàlida mentre no hi hagi cap acord en ferm sobre aquest assumpte.
El Sr. Alcalde es manté en la postura esmentada, considerant que l’actual
Equip de Govern ja fa temps que fa tot allò possible per mantenir l’oficina local
del DARPAMN oberta. Afegeix, el Sr. Alcalde, que en cas que no es complissin
els compromissos assumits aleshores es proposaria al Ple nous acords de
reivindicació.
Sotmesa la moció a votació, aquesta és rebutjada pels 7 vots en contra dels
regidors de CiU i ERC, i els 6 vots a favor dels regidors del PSC, PPC i IPAEntesa.

12.- Moció que presenta el grup municipal del PSC per
demanar el deute del Govern de la Generalitat pendent
amb l’Ajuntament d’Almacelles i llurs OOAA a fi
d’instar-lo a liquidar-lo de forma urgent
El text literal de la moció presentada pel grup municipal del PSC que defensa el
seu portaveu diu:
“La situació econòmica i financera dels municipis de Catalunya és més que
preocupant. A la manca duna model de finançament local que el municipalisme
reclama fa anys s’han sumat noves decisions de les administracions de
Catalunya i de l’Estat que comprometen, encara més, la capacitat dels

municipis per fer front a les seves obligacions i a les necessitats dels seus
veïns i veïnes.
Una situació que s’agreuja si es té en compte que, en nombroses ocasions, les
corporacions locals han de fer front, per responsabilitat i com a administració
més propera, a obligacions per a les quals no tenen competència atribuïda
legalment –els anomenats serveis impropis que, segons estudis recents,
suposen un 30% del pressupost anual- i, per tant, tampoc compten amb
recursos assignats.
A la situació precària de les finances municipals s’han sumat diferents factors
els últims mesos. Un dels més destacats és la reducció de les aportacions que
el govern de Catalunya ha fet per al manteniment de serveis com, per exemple,
les escoles bressol públiques. Decisions que, indubtablement, afecten de ple el
nostre Ajuntament que ha d’afrontar, com a administració més propera, la
situació creada arran d’aquestes decisions.
Aquesta situació s’agreuja més quan no s’ha definit encara quan es faran
efectius els compromisos pressupostaris adquirits per la Generalitat. Recursos
econòmics que els Ajuntaments ja han avançat. Això provoca greus problemes
de tresoreria a totes les corporacions locals.
Cal tenir en compte també que el Ple del Parlament de Catalunya, en sessió de
20 d’octubre de 2011, va aprovar fer públiques les dades sobre el deute de la
Generalitat i abonar als ens locals, abans d’acabar el 2011, el deute que la
Generalitat hi tenia pendent. En els casos que això no fos possible es va
acordar fixar, abans d’acabar l’any, un calendari per al pagament del deute de
la Generalitat amb els Ajuntaments que integrés el conjunt dels departaments i
els seus organismes, dependents i vinculats. Aquests acords, a data d’avui, no
s’han complert.
Per aquests motius, el Ple de l’Ajuntament d’Almacelles, acorda:
Primer: Instar a l’Alcalde que faci públic el deute que el Govern de la
Generalitat té amb l’Ajuntament d’Almacelles i tos els seus organismes,
dependents i vinculats.
Segon: Instar al Govern de la Generalitat a liquidar aquest deute de forma
urgent i prioritària.
No obstant això, el Ple resoldrà”.
El portaveu i regidor del PPC, Sr. Francisco González, considera del tot
raonable conéixer el deute.

El Sr. Alcalde fa constar que el deute era d’1.112.000 euros l’any 2010, si bé
són deutes que van lligats als deutes que té l’Administració de l’Estat especte al
de la Generalitat.
Afegeix que s’ha demanat al Govern de la Generalitat que ho aboni, si bé el
problema que s’argumenta és que la Generalitat no té diners. És per aquest
motiu que el Govern de la Generalitat ha fet convenis amb la Diputació de
Lleida, a fi que aquesta avanci diners a compte dels que deu la Generalitat als
ajuntaments. Per aquest motiu, el Sr. Alcalde considera innecessària tirar
endavant amb la proposta.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que es pot tornar
a reclamar al Govern de la Generalitat i creu que tota moció de l’oposició és
important per tal de proposar noves millores a les actuacions que faci l’Equip de
Govern.
Sotmesa la moció a votació, aquesta és desestimada amb els 7 vots en contra
dels regidors de CiU i d’ERC, i els 6 vots a favor dels regidors del PSC, PPC i
IPA-Entesa.

13.- Moció que presenten els grups municipals de CiU i
d’ERC per a l’adhesió a l’Associació de Municipis per la
Independència
A proposta de l’Alcaldia, la portaveu d’ERC, Sra. Montserrat Torres, procedeix
a la defensa de la moció, ratificant el següent contingut:
“(...) Atès que el proppassat 13 de setembre del 2009 s’iniciava a Arenys de
Munt un moviment popular que reclamava exercir el dret d’autodeterminació a
partir de realitzar una consulta impulsada per la ciutadania en la que es
preguntava a la població sobre l’acceptació d’una Nació Catalana independent
dins de la Unió Europea.
Atès que aquella iniciativa va ser seguida per 554 municipis d’arreu del
Principat, donant la possibilitat de votar per la independència de la nostra nació
a més 900.000 catalans. El 10 d’abril del 2011, aquest procés es finalitzava
amb la realització de la Consulta a Barcelona.
Atesa la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut d’Autonomia
de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que retallaven
l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els municipis
del Principat de Catalunya que va comportar la declaració de municipis

moralment “exclosos” de la Constitució Espanyola, recollint d’aquesta manera
el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010.
Atès que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets
humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides,
com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat
espanyol el 27 de juliol de 1977, que en el seu Article 1 proclama: “Tots els
pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen
lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu desenvolupament,
econòmic, social i cultural. Tots els pobles poden, per a les seves pròpies
finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses i de llurs recursos naturals sense
perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de la cooperació
econòmica internacional basada en un principi de benefici recíproc, i també del
dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de
subsistència. Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen
responsabilitat d’administrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís,
promouran l’exercici del dret a l’autodeterminació i respectaran aquest dret
d’acord amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides.”
Atès que Catalunya, com a nació, i en ús de la seva sobirania, comparteix la
voluntat de formar part del projecte comú europeu i de tenir veu i vot en les
institucions de la Unió, amb acceptació de les cessions de sobirania que això
comporta.
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució
d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de
protegir i promoure els seus interessos comuns i genèrics, diversos
Ajuntaments han constituït ja una associació de municipis que treballi per
avançar cap a l’assoliment de la independència de la nostra nació des de
l’àmbit municipal: l’Associació de Municipis per la Independència.
Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la
Independència i el text dels seus Estatuts, que s’adjunten, es proposa al Ple de
la corporació l’aprovació dels següents:
ACORDS
Primer: Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda
a Vic en data 14 de desembre de 2011.
Segon: Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.
Tercer: Facultar el Sr. President per signar els documents necessaris per a
l’efectivitat dels precedents acords.

Quart: Delegar en el Sr. Alcalde per representar aquest Ajuntament davant
l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts.
Cinquè: Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de
Municipis per la Independència domiciliada al C. Ciutat, 1, 08500 Vic i també a
la Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya”.
El portaveu i regidor del PPC, Sr. Francisco González, considera que el fet de
ser català no vol dir ser sinònim d’independentista i esmenta que, segons
dades extretes del diari El País, la participació en les votacions sobre la
indenpendència solament ha estat del 30% del total. D’altra banda, fa constar
que el fet que Catalunya fos un país independent suposaria no poder vendre
els seus productes a la resta d’Espanya, fet que aniria en contra de la seva
pròpia economia.
El portaveu i regidor d’IPA-Entesa, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar que el
seu grup s’abstindrà de votar ja que donada la urgència de la proposta, no ha
pogut entrar en valorar-la correctament.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que aquestes
qüestions objecte de la moció són competència dels respectius parlaments.
La portaveu i regidora d’ERC, Sra. Montserrat Torres, contesta al portaveu i
regidor del PPC, que es tracta d’incrementar el nombre de municipis que
s’adhereixen a l’Associació per a la Independència, i poder fer –així- un
referèndum. Considera, d’altra banda, que a Catalunya no es reben ni de bon
tros els serveis proporcionals al que paguem en impostos.
El portaveu i regidor del PPC, Sr. Francisco González, fa constar que el preu
d’un referèndum pot ser molt elevat. Contesta la portaveu d’ERC que és
intrascendent el que costi si el que ha de prevaldre són els nostres drets.
El Sr. Alcalde manifesta que el que no es pot admetre és que des de l’estat
central se’ns digui que hem d’incrementar els impostos i reduir personal, i per
una altra banda no abonin a la Generalitat de Catalunya les aportacions a les
què obliga l’Estatut. Afegeix, el Sr. Alcalde que tampoc es pot permetre és el
que està passant a Mallorca amb el tema de la llengua catalana ni les
limitacions sobre l’idioma que s’estan realitzant a la Franja i que estan en
contra de la realitat social en la què vivim.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i d’ERC, 4 vots en contra dels regidors del PSC i del PPC,
i les 2 abstencions dels regidors d’IPA-Entesa.

Acte seguit, es tractaran diferents assumptes per urgència a proposta de
l’Alcaldia i es votaran prèviament la seva inclussió.
En la fase de votació, s’aprova per unanimitat la inclussió de la següent
proposta:

14.- Assumptes d’urgència
U.1.- Aprovació del pla d’ajust segons el contingut de
l’article 7 del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer
Es dóna lectura a la següent proposta de l’Alcaldia:
“Atès que en data 28 de març de 2012, aquesta Corporació va confeccionar el
present Pla d’Ajust que es transcriu en aquest acord.
Atès que en la mateixa data s’informà favorablement de l’esmentat Pla d’Ajust
per part de l’Interventor.
Examinada la documentació que s’adjunta, i d’acord amb aquesta, i de
conformitat amb allò que estableix l’article 7 del RDL 4/2012, de 24 de febrer,
pel qual es determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris
per tal d’establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors
dels ens locals, i la Disposició Addicional tercera del RDL 7/2012, de 9 de
març, pel qual es crea el Fons per al finançament dels pagaments a proveïdors,
es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer: Aprovar el present Pla d’Ajust, el contingut del qual compleix amb els
requisits previstos en l’article 7 del RDL 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es
determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris per tal de
poder establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors
dels ens locals.
Segon: Aprovar les següents declaracions en execució de la referida
normativa:
1.- Declaració expressa de l’ens local on es compromet a adoptar les mesures
previstes en el Pla d’Ajust per tal de garantir l’estabilitat pressupostària, límits
d’endeutament i terminis de pagament a proveïdors, per un període que
coincideix amb el d’amortització de l’operació d’endeutament que es preveu
concertar en el marc del RDL 4/2012, de 24 de febrer (que serà com a màxim
de 10 anys de durada).

2.- Declaració expressa de l’ens local on es comprometi a aplicar les mesures
indicades en el present Pla d’Ajust.
3.- Declaració expressa de l’ens local on es comprometi a remetre tota la
informació que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques consideri
necessària per al seguiment del compliment d’aquest Pla d’Ajust, així com
qualsevol altra informació addicional que es consideri precisa per garantir el
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, els límits de deute públic
i les obligacions de pagament als proveïdors.
Tercer: Remetre el present Pla d’Ajust, el dia següent de llur aprovaciío pel Ple
a l’òrgan competent del Ministeri d’Hisenda i Admons. Públiques, per
viatelefònica i amb signatura electrònica”.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que el seu grup
votarà en contra atès que solament se’ls ha explicar per part del Sr. Interventor
durant deu minuts el contingut de l’esmentat pla i, per tant, manca informació
de tot el que cal fer si bé han sol·licitat el poder disposar d’aquest document per
escrit.
El Sr. Alcalde contesta dient que el Govern central ens ha obligat en un termini
brevíssim a confeccionar aquest pla, que cal entregar-lo sens falta demà mateix
i que, malgrat la possibilitat de fer front a les obligacions reconegudes per la via
del préstec, no caldrà demanar tot l’import atès que la Diputació ha decidit
avançar una part dels deutes de la Generalitat. Afegeix, el Sr. Alcalde, que la
proposta pretèn l’equilibri pressupostari en els anys futurs entre les despeses
ordinàries i els ingressos ordinaris. Considera, a més, que estem dins dels
ajuntaments més ben finançats i que tot i que el Ministeri aconsella incrementar
impostos i acomiadar personal, la nostra Corporació no realitzarà cap
d’aquestes actuacions seguint la línia que ha mantingut fins a la data l’actual
Equip de Govern.
El portaveu i regidor del PPC, Sr. Francisco González, fa constar que s’ha
incrementat l’impost d’escombraries i el de l’IBI. El Sr. Alcalde explica que
l’Ajuntament ha reduit durant els anys anteriors el tipus aplicable a l’IBI, donat
que l’Estat va realitzar la revissió de les bases imposables de la contribució,
cosa que afecta als rebuts ja que aquestes valoracions cadastrals no havien
estat actualitzades durant vint anys.
El portaveu i regidor del PPC, Sr. Francisco González, considera que
l’Ajuntament ha de fer un esforç per reduir les despeses en aquelles partides
que consideri oportunes.

El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, manifesta que malgrat les
explicacions donades, no s’ha dit res sobre el contingut del pla d’ajust. El Sr.
Alcalde fa constar que aquesta és la funció de la Comissió Informativa.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i d’ERC, 4 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPAEntesa i 2 abstencions dels regidors del PPC.
Acte seguit, se sotmet als reunits l’aprovació per urgència de la següent
proposta. Sotmesa llur inclussió per urgència, aquesta és aprovada amb els 9
vots a favor dels regidors de CiU, ERC i PPC, i els 4 vots en contra dels
regidors del PSC i d’IPA-Entesa. En aquest sentit, el portaveu i regidor d’IPAEntesa, Sr. Josep Maria Doblas, no entèn la justificació de la urgència de la
proposta i de la inclussió en aquest Ple, ja que es tracta d’un assumpte que
espera des del temps dels romans.

U.2.- Declaració com a Bé Cultural d’Interès del traçat
de l’antiga via romana al seu pas per Almacelles
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vist l'informe de la Directora del Servei de Patrimoni Municipal, de data 26 de
març de 2012, sobre la protecció del traçat per on podia haver passat l’antiga
via romana al seu pas pel terme d’Almacelles que, en síntesi diu:
"Els factors que motiven la protecció de la via romana al seu pas pel terme
municipal d’Almacelles, o del traçat per on aquesta passava antigament respon
al valor patrimonial d’aquesta mateixa i a l’interès per protegir de la constant
activitat humana, algun possible tram de via que es pogués arribar a trobar en
un futur i que roman cobert i desconegut.
La via romana Ilerda-Osca no ha estat mai trobada físicament al seu pas pel
municipi, al contrari del que sí ha passat amb els dos mil·liaris esmentats.
Tanmateix i davant la possibilitat de noves actuacions humanes que puguin
alterar el paisatge rural per on podia transcorre la via, es fa necessari protegir
el que es considera, segons estudiosos diversos com A. Pérez, M. A. Magallón,
o J. Lostal entre altres, el traçat per on podria passar a fi de poder desplegar la
Llei de patrimoni cultural català 9/1993 de 30 de setembre, en els casos en què
fos necessari.
Pel que fa a la protecció d’aquesta via cal fer esment que està inclosa una part
d’ella en l’Inventari Arqueològic de la comarca del Segrià de l’Àrea de
Coneixement i Recerca de la Direcció General del Patrimoni cultural del

Departament de Cultura i queda recollida amb el nom de Camí d’Esplús, amb el
número de jaciment 12381 i coordenades UTM 284280/4624220.
També està recollida i tractada com a BCIL o assimilable en el Catàleg de Béns
a protegir del POUM d’Almacelles aprovat definitivament per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Lleida l’any 2007.
Donat que aquestes proteccions solament afecten a l’indret concret on es
trobaren els mil·liaris, és necessari protegir la trama que seguiria la via romana
antigament al pas pel municipi.
El bé cultural concret objecte de protecció es la traça assenyalada en els
plànols que s’adjunten i el seu entorn de protecció”.
Atesa la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/1993, de 30 de setembre, segons
l’article 17.2, correspon al Ple de l’Ajuntament la declaració de BCIL del conjunt
esmentat.
Es proposa als reunits el següent:
Primer: Declarar el traçat que seguia l’antiga via romana al seu pas pel terme
d’Almacelles com a Bé Cultural d’Interès Local.
Segon: Notificar-ho al Departament de Cultura, perquè faci la inscripció en el
Catàleg del Patrimoni Cultural Català”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta s’aprova amb els 9 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC i PPC, i les 4 abstencions dels regidors del PSC i d’IPAEntesa.
Per unanimitat s’aprova la inclussió per urgència de la següent proposta de
l’Alcaldia, consistent en la ratificació del següent Decret:

U.3.- Modificació del conveni col·lectiu i de l’acord del
personal funcionari respecte a les baixes per malaltia
Es dóna compte del següent decret d’Alcaldia:
“DECRET 21/2012
JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles, d’acord amb les
facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent
Decret d’Alcaldia:

Davant l’actual situació socioeconòmica existent en el nostre país.
Vista la situació econòmica i financera per la que està entravessant aquest
Ajuntament i la previsió de recessió que és preveu per l’exercici 2012 i 2013.
Vist que els ingressos ordinaris provinents d’altres Administracions, tan Estatals
com Autonòmiques i Comunitàries, es veuen reduïts de forma notòria.
Vist que els ingressos ordinaris previstos de fons no públics, han disminuït en
els darrers anys i es preveu segueixin reduït, segons les previsions en els
propers 10 anys.
RESOLC,
Primer: Que en cas de baixa per malaltia comuna, els treballadors, tant laborals
com funcionaris, d’aquest Ajuntament i de les empreses, fundacions i d’altres
ens i entitats de titularitat municipal, no percebran la millora/diferència que
venien percebent fins aquest moment, rebent exclusivament la quantitat
indicada per llei.
Segon: Deixar sense efecte els articles referents en aquest punts del Conveni
Col·lectiu pel personal Laboral de l’Ajuntament d’Almacelles i de l’acord laboral
pel Personal Funcionari de l’Ajuntament d’Almacelles.
Tercer: Donar trasllat d’aquest Decret al Ple per la seva proposta d’aprovació.
Quart: Un cop aprovat pel Ple de l’Ajuntament, donar trasllat a la Conselleria
d’Ocupació i Empresa i informar als Representants dels Treballadors.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde”.
Sotmesa a votació, la proposta de ratificació del Decret és aprovat per 9 vots a
favor dels regidors de CiU, ERC i PPC, i els 4 vots en contra dels regidors del
PSC i d’IPA-Entesa.

Tot seguit, se sotmet a votació la inclussió de la següent proposta que, per via
d’urgència, es presenta a darrera hora per part del portaveu i regidor del PSC.
Els reunits aproven la seva urgència.

U.4.- Moció del grup municipal del PSC en contra de la
reforma laboral imposada pel Govern de l’Estat

Es dóna lectura a la moció que presenta el portaveu i regidor del grup municipal
del PSC, Sr. Francesc Torres i Arnó, i que literalment diu:
“(...) El nostre país viu immers en una profunda crisi econòmica que té les
seves causes en la fallida del sistema financer. Una de les conseqüències més
dures que té aquesta gravíssima situació que travessa la nostra economia és la
destrucció d’ocupació, que ja ha arribat a cotes històriques a Espanya i a
Catalunya. Les polítiques contra el dèficit que s’imposen des de la Comissió
Europea, el Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional, estan
afectant greument els elements fonamentals del nostre model d’estat de
benestar. L’aplicació de retallades pressupostàries a l’educació i a la sanitat
públiques, així com la reducció radical de la despesa social que dóna
cobertura, principalment, a la població més humil i a aquells que han perdut la
seva feina, està ampliant l’escletxa social, amenaçant seriosament la cohesió
social al nostre país.
En aquest context d’elevadíssima taxa d’atur, retallades de serveis públics i
pressió sobre les condicions de treball en el si de les empreses, el Govern
central ha aprovat per decret la reforma laboral més regressiva de la història
democràtica a Espanya. Una reforma que significa un enorme retrocés en
matèria de drets i condicions laborals en el nostre país. Sota l’excusa de trobar
mecanismes per a la reactivació de la contractació a la nostra economia, el
Govern de l’Estat ha imposat una reforma laboral que instaura de facto
l’acomiadament lliure i amb 20 dies d’indemnització. És una reforma que
permet a les empreses impulsar expedients de regulació d’ocupació sense
l’aprovació de l’Administració pública, com era fins ara. La reforma, bonifica els
empresaris per la contractació de treballadors sense cap mena de seguretat en
la seva continuïtat en el lloc de treball amb un 50% de la seva prestació d’atur,
amb la qual cosa els que hagin exhaurit la prestació seran difícilment
contractables. Aquesta reforma imposada també dóna un greu cop a la
negociació col·lectiva, col·locant el conveni d’empresa com a principal
referència, per sobre dels convenis sectorials i territorials, i deixant en situació
de màxima feblesa els treballadors i les treballadores de les empreses petites i
mitjanes.
En un moment d’inseguretat i manca de confiança en el futur, les mesures que
s’han pres intridueixen encara més incertesa en l’economia precaritzant al límit
les relacions laborals. De res ha servit el fracàs absolut de la reforma del 2010,
que fins al moment ha generat més d’un milió d’aturats nous, ni tampoc la
constatació que en temps de recessió econòmica cal estimular la demanda
interna i que això no es fa precaritzant les condicions del treball, sinó garantint
la qualitat en la contractació, mantenint el poder adquisitiu dels salaris i
assegurant l’accés al crèdit de les empreses i les famílies.

Els ajuntaments, sensors privilegiats de les necessitats i les angoixes dels
nostres ciutadans i ciutadanes; referència principal en matèria de cobertura
social d’aquelles persones que més pateixen la crisi econòmica i les seves
conseqüències i altaveus de les aspiracions fonamentals de les nostres ciutats i
viles, demanem al Govern central que:
1.- Interpreti el rebuig social generalitzat que ha provocat l’aprovació de la
reforma laboral que va entrar en vigor dissabte 11 de febrer de 2012 i,
2.- Convoqui la mesa del diàleg social per obrir un procés de negociació amb
els agents socials i econòmics per tal de reorientar la reforma laboral, perquè
impulsi la contractació veritablement estable i de qualitat; per assegurar la
incorporació al mercat laboral de treballadors a l’atur i fer passes en la direcció
de transformar el nostre model competitiu.
3.- Afronti la necessitat d’enfortir els serveis públics com a garants de drets i
cohesió social en uns moments en què gairebé el 30% de la població aturada ja
no rep cap mena de prestació ni subsidi per desocupació.
4.- Que d’una vegada es compleixin els compromisos adquirits després de
l’entrada en vigor del nou Estatut de Catalunya entre el Govern de l’Estat i el
Govern de la Generalitat en matèria de finançament, i que permetria evitar
l’ofegament de la capacitat econòmica de les administracions catalanes.
No obstant el Ple acordarà el que consideri més adient”.
El portaveu i regidor del PPC, Sr. Francisco González, considera que no és
defensable la proposta atès que –al seu criteri- l’Estat ha d’adoptar les mesures
de reducció del dèficit obligades, tot i que la situació econòmica estigui
malament des de fa temps.
El Sr. Alcalde considera que l’Estat mereix un vot de confiança pel que fa a les
mesures presses ja que el que està clar és que està governant i ha de fer el
que consideri adient, malgrat que el govern anterior li ha deixat una economia
insostenible.
Considera el Sr. Alcalde, a més, que l’acord no és seriós atès que el Govern
anterior de la Generalitat no ha fet res per a que es complissin els
compromissos adquirits després de l’entrada en vigor del nou Estatut de
Catalunya entre el Govern de l’Estat i la Generalitat.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que l’anterior
govern estatal era del PSOE i que no té res a veure amb el PSC. El Sr. Alcalde
es manté en la seva postura abans manifestada.

Sotmesa a votació, la moció és desestimada amb els 8 vots en contra dels
regidors de CiU i PPC, l’abstenció de la regidora d’ERC i els 4 vots a favor dels
regidors del PSC i d’IPA-Entesa.

15.- Precs i preguntes
El portaveu i regidor del PPC, Sr. Francisco González, pregunta quina autoritat
té una senyora que es dedica a posar avisos en els vehicles que hi ha mal
estacionats. Contesta el Sr. Alcalde que si ho fa és perquè pot fer-ho.
La portaveu de CiU i regidora de Recursos Humans, Sra. Montse Arnó, fa
constar que es tracta d’una vigilant municipal i que pot posar avisos i multes.
Presta, doncs, aquest servei des del moment en què els agents de Policia
Local fan patrulles nocturnes per controlar els robatoris en el sector ramader.
El regidor i portaveu d’IPA-Entesa, Sr. Josep Maria Doblas, pregunta si es té
previst posar alguna senyal de STOP en la carretera de sota l’autovia que hi ha
venint de l’empresa Mazana. Contesta el regidor de Serveis que es troba
pendent d’instal·lar.
El mateix regidor sol·licita que per atendre l’interès d’alguns veïns fora
necessari adaptar algun pipi-can per a gossos entre el carrer de l’Estació i el
del Dr. Agustín. Contesta, el Sr. Alcalde dient que en aquell indret hi ha previst
el poligon d’actuació núm. 7, amb 6.000 m2 de solar erm, on es poden solventar
les esmentades necessitats d’esbarjo dels gossos dels què parla.
Acte seguit, pren la paraula el regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres
qui demana poder fer les següents preguntes:
1.- Quina valoració li mereix, per part de l’Equip de Govern, el servei de neteja
dels edificis públics que està duent a terme la nova empresa adjudicatària.
2.- Quina relació tenen amb l’Alcaldia els Srs. Albert Balada i Pep Mòdol.
3.- Quin és l’import de la facturació de l’enginyer industrial de la Diputació, Sr.
Xavier Buixadera, per l’informe sobre la reclamació a Aquàlia.
4.- Qui forma part dels serveis d’enginyeria de l’Ajuntament d’Almacelles? Qui
fa els informes sobre els problemes amb Aquàlia pel que fa al tema de les
fuites?

5.- Respecte al contingut de l’acta de la Junta de Govern núm. 3, respecte al
punt 2.2, pregunta si l’alcalde donarà definitivament el vistiplau al Consell
Comarcal del Segrià en referència al pagament de les factures pendents per la
prestació dels serveis socials, i que pugen a un total de 7.410,09 euros.
Pregunta, a més, quins han estat els motius que li han fet canviar de decisió.
6.- Respecte al contingut de l’acta de la Junta de Govern número 3, punt 3.9,
pregunta si per part de l’Equip de Govern ja s’ha fet arribar als policies locals el
quadrant de treball sol·licitat pel president del sindicat del SPPMECAT d’aquest
Ajuntament. Creiem lamentable que es tingui que arribar a aquest extrem.
7.- Sobre l’acta de la Junta de Govern número 4, en el seu punt 7.10, en el què
es fa constar que l’adequació de la Sala d’Actes del Museu Josep Mas Dordal
ha suposat un pressupost de 19.009,80 euros i una subvenció de la Diputació
de 15.000 euros. Pregunta si no hagués estat millor destinar aquesta subvenció
a una Sala d’Actes però a l’edifici de l’Ajuntament.
8.- A la vista de l’acta de Junta de Govern número 4, en els seus punts 7.12 i
7.13, pregunta com és possible que el mal funcionament de la pilona situada al
carrer de la Mercè, en direcció Lleida, hagi causat tres accidents.
9.- Pregunta per quins motius a la UTE Novex, SL-Excavacions Robles Arnó,
SL se’ls ha requerit per a que reparin les pèrdues d’aigua de la bassa del Parc
d’Europa.
10.- Pregunta si s’han pres les mesures de prevenció i contenció dalt la serra
de l’Olivar, al costat on hi ha l’ermita de la Mare de Déu de l’Olivar, tal com li
han demanat des de l’Associació de Veïns del barri i l’Associació d’Amics de la
Sardana d’Almacelles.
11.- Pregunta quina relació laboral té l’advocada Esther Sancho amb
l’Ajuntament d’Almacelles.
12.- Respecte a l’acta de la Junta de Govern número 7, on es parla respecte a
COYNSA d’aprovar els preus contradictoris proposats pel director de l’obra
d’Urbanització del sector UA-8, pregunta de quin import estaríem parlant i per
què s’ha arribat a produir aquesta situació.
13.- Pregunta per quin motiu l’empresa JOVÉ VIÑES, SL; ha presentat una
demanda contra l’Ajuntament d’Almacelles.
14.- Pel que fa a la piscina olímpica pregunta si s’ha previst alguna partida per
a la sala de bombes.

15.- Per què es va imposar a l’agent de policia local núm. 002 una sanció lleu i
quina relació laboral té amb l’Ajuntament el Sr. Màrius Martí.
16.- Respecte al Decret 27/2012 en el què es nomena interventor interí al Sr.
Lluís Bordes, pregunta com és que abans hi va haver un interventor interí que
va durar dos dies.
17.- Pregunta també si s’han fet els pagaments de les subvencions a les
entitats esportives de la vila.
18.- Pregunta també com es troba el projecte d’implantació d’una planta de
biodièsel al municipi.
19.- Pregunta, per acabar, que en pocs dies, s’ha vist un deteriorament en
diversos arbres de l’entrada d’Almacelles venint de Lleida, i es pregunta quin
tècnic és el responsable de la sanitat dels arbres del poble.
Com a darrera aportació del portaveu del PSC, fa constar un darrer prec en el
sentit que demanen que es netegin i es controlin els llocs del terme
d’Almacelles on es fan abocaments de deixalles de forma il·legal.
Acte seguit, el Sr. Alcalde contesta algunes de les preguntes formulades pel
portaveu del PSC.
Respecte a la visita dels Srs. Pep Mòdol i Albert Balada, són dos intel·lectuals
que ens assessoren.
Pel que fa al funcionament i valoració de la nova empresa de neteja d’edificis
municipals, el Sr. Alcalde contesta que, de moment, no hi ha cap problema.
Respecte a la pregunta sobre quina relació laboral té l’advocada Esther Sancho
amb l’Ajuntament d’Almacelles, contesta que presta els serveis
d’assessorament sobre la concessió que se li adjudicà a Aquàlia del
subministrament d’aigua.
Pel que fa al canvi de criteri al·legat respecte als serveis socials que ens presta
el Consell Comarcal, fa esment que no ha canviat de criteri, ja que de moment i
a la vista del preu excessiu d’aquest servei, va sol·licitar al president que
presentés un informe dels costos d’aquest, restant –de moment- a l’espera
d’aquest informe.
Pel que fa a les subvencions per al finançament de la Sala d’Actes del Museu,
fa constar que ens hem acollit a les línies d’ajut que s’han convocat per aquest
tipus d’actuacions.

Sobre els danys causats per les pilones del carrer de la Mercè, es fa constar
que es tracta de reclamacions fetes de les què cal parlar amb la companyia
d’assegurances.
Pel que fa a la restitució de les terres esllevissades a la Serra de l’Olivar,
manifesta el Sr. Alcalde que el causant ha sol·licitat temps per a redactar un
projecte.
Pel que fa a la UTE Novex, SL-Excavacions Robles Arnó, SL fa constar que no
se li deu res a causa de l’avaria.
Respecte a la sala de bombes de la piscina olímpica no es farà cap actuació de
moment, a l’espera que es faci una inversió de millora total.
Respecte a la relació amb el Sr. Màrius Martí, fa constar que es tracta d’un
assessor laboral.
Sobre la consulta de l’interventor interí que va durar dos dies, manifesta que va
cessar voluntàriament per incompatibilitat i que es va procedir amb urgència a
buscar una nova incorporació amb caràcter interí.
Pel que fa al pagament de les subvencions de les entitats esportives, aclara
que a data 31 de desembre estaven totes les subvencions pagades.
En relació amb la pregunta sobre el motiu que ha provocat que l’empresa JOVÉ
VIÑES, SL hagi presentat una demanda contra l’Ajuntament d’Almacelles,
contesta el Sr. Alcalde que és pel fet que aquesta empresa entèn que
l’habitatge a enderrocar és nostre sense que això sigui cert.
Pel que fa a la planta de biodièsel contesta el Sr. Alcalde que s’està a l’espera
que els Serveis Territorials d’Urbanisme emetin l’informe procedent.
En relació a la pregunta sobre l’estat d’alguns arbres plantats recentment a
l’entrada d’Almacelles, respon el Sr. Alcalde que els arbres tenien un aspecte
magnífic i si hi ha problemes amb els arbres hi ha una empresa responsable de
la seva plantació i substitució.
I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a
les 22 hores, de tot el qual extenc la present acta, donant fe del seu
contingut.

Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari Accidental

