ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 22 DE
GENER DE 2009.- NÚMERO 1:
ASSISTÈNCIA:

Alcalde:

Sr. JOSEP IBARZ GILART

Regidors:

Sr. JOSEP GÒDIA VISA
Sra. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
Sr. JOSÉ ANTONIO CONTE GIRAL
Sra. ROSA CARME BOSCH MAYENCH
Sra. MONTSE ARNÓ MORA
Sr. JOSEP RAMON MASCARILLA ARNÓ
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 h. hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
presidència de l’Alcalde i l'assistència dels regidors que s’assenyalen; s’inicia la
sessió plenària a la Sala d’Exposicions del Centre Cultural, a conseqüència de
les obres que es duen a terme a la planta baixa de l’edifici consistorial, d’acord
a l’ordre de les propostes que es detallaran.

1.- Aprovació de l’acta de Ple, de data 30 de desembre
de 2008
En la fase de votació, el regidor i portaveu d’IPA-EPM, Sr. Josep Maria Doblas,
fa constar que votarà en contra de l’aprovació d’aquesta.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que en l’acta no
s’ha reflectit prou bé el que va dir sobre el Centre de Dia, ja que el que volia
deixar clar és que considerava que calia aprofitar la subvenció del Fons Estatal
d’Inversió i que va demanar al Sr. Secretari que informés sobre si l’arquitecte
era incompatible per redactar el projecte, ja que al mateix temps exercia

d’arquitecte municipal. Per unanimitat, s’accepta la inclusió de l’esmena
proposada.
Sotmesa l’aprovació de l’acta a votació, aquesta és aprovada amb els 11 vots a
favor dels regidors de CiU i del PSC, i les 2 abstencions dels regidors d’IPAEPM.

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Es dóna compte dels següents Decrets d’Alcaldia:
145/08
146/08
147/08
148/08
149/08
150/08
151/08
152/08
153/08
154/08
155/08
156/08
157/08
158/08
159/08
160/08
161/08
162/08
163/08
164/08
165/08
166/08
167/08
168/08
169/08
170/08
171/08
172/08
173/08
174/08
175/08
176/08
177/08
178/08
179/08
180/08
181/08

Aprovant definitivament projecte condicionament pati col·legi Pitàgores.
Delegant substitució en Sr. Josep Gòdia absència Sr. Alcalde.
Autoritzant gual garatge situat a l’Av. de la Diputació, 23, bxs.
Resolent caducitat habitants per no trobar-se en l’adreça indicada.
Aprovant definitivament expedients i ordenances fiscals.
Aprovant inicialment projecte de reparcel·lació sector 8.
Autoritzant gual garatge situat a la Rbla. de Catalunya, 30, porta 2a.
Autoritzant gual garatge siutat al C/ de Bertomeu Blanch, s/n.
Autoritzant gual garatge siutat a l’Av. del Baró d’Esponellà, 15.
Declarant definitivament desafectat un tram del camí de la Saira.
Autoritzant gual garatge siutat al C/ Major, 1.
Autoritzant el nomenament del Jutge de Pau titular i substitut d’Almacelles.
Fent avinent al·legació a la formulació de l’any 2009 referent a l’actuació de
“Reforma integral i ampliació de la residència mun. d’Avis 1ª. Fase”.
Delegant algunes competències i serveis a altres regidors i regidores.
Delegant les competències d’Urbanisme a la regidora na Montse Noró.
Delegant les competències d’Hisenda al regidor en Josep R. Mascarilla.
Canviant les tinències d’Alcaldia.
Renunciar a la subvenció per a l’adquisició d’un grup electrògen.
Convocant Comissió Informativa Ple dia 30 d’octubre.
Convocant Ple dia 30 d’octubre.
Concedint tarja d’aparcament titular no conductor Sr. José Àlvarez Morana.
Concedint tarja d’aparcament titular no conductor Sr. Joaquín Rosua Lanzas.
Donant de baixa tarja d’aparcament col·lectiva vehicle St. Joan de Déu.
Donant de baixa tarja d’aparcament vehicle Sr. Jesús Lluch Puy.
Ordenant que es reparin balcons de l’edifici situat al C/ de la Mercè, 1.
Ordenant la col·locació de xarxes per a la protecció balcó C/ Major, 6.
Conctractant Sra. Mercè Torruella com a tècnica projecte Participació C.
Acordant el pagament d’un seguit de facures a diferents llibreries.
Autoritzant a Telefònica la instal·lació de dos pals de suport de cablejat.
Autoritzant dies personals personal de l’Ajuntament i de la Brigada.
Delegant regidora na Teresa Olmo i Vilà casament dia 15 de novembre.
Encarregant arquitecte Sr. Miquel Torruella redacció projecte reforma edifici
consistorial i ubicació d’ascensor.
Estimant les hores de dedicació mínimes les de la regidora na Rosa C. Bosch.
Acordant encarregar a l’arquitecte Xavi Guerra redacció projecte modificació
del PA-07 del POUM.
Autoritzant dies personals a diferents treballadors de la Brigada i de l’Aj.
Autoritzant gual garatge siutat a la Rambla de Catalunya, 30, porta 3ª.
Concedint tarja d’aparcament individual al Sr. Salvador Font Bardina.

182/08
183/08
184/08
185/08
186/08
187/08
188/08
189/08
190/08
191/08
192/08
193/08
194/08
195/08
196/08
197/08
198/08
199/08
200/08
201/08

Aprovant def. projecte d’urbanització sector 8.
Fixant sou treballadora na Mercè Torruella i Bellmunt.
Convocant Comissió informativa Ple dia 27 de novembre.
Convocant Ple dia 27 de novembre.
Autoritzant dies personals personal de la Brigada i de les Oficines.
Notificant esmena sobre l’IBI que reclamava el grup del PSC.
Concedint llicència d’obres menors ampliació de passadís edifici C/ Major, 88, 1r.
2ª.
Aprovant Padró de guals exercici 2009.
Aprovant valoració despeses d’urbanització conveni signat amb Copaga, SCCL.
Delegant en el 1r. Tinent d’alcalde facultats d’aquest per absència temporal.
Autoritzant gual garatge siutat al C/ de la Bassa del Molí, 25, bxs.
Autoritzant dies personals personal Brigada i de les Oficines.
Concedint tarja d’aparcament individual Sr. Andreu Gassó Ventura.
Concedint tarja d’aparcament individual Sr. José Luis González Lorente.
Autoritant dies personals Sr. Secretari.
Fixar els valors de les parcel·les del projecte de reparcel·lació sector 8.
Notificant AMPA la concessió d’una subvenció per activitats extraescolars.
Acordant continuar amb la relació laboral de l’AODL (Sra. Begoña Andrés).
Convocant Comissió Informativa Ple dia 30 de desembre de 2008.
Convocant Ple dia 30 de desembre de 2008.

3.- Aprovació del projecte del Centre de Dia per a la
gent gran i acord de la realització de les obres,
sol·licitant el finançament a càrrec del Fons d’Inversió
Local
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vist el RD 9/2008, de 28 de novembre; pel qual es crea el Fons d’Inversió
Local per part de l’Estat i que convoca als ajuntament interessats en rebre
finançament per a obres locals amb la finalitat de reactivar l’economia de l'Estat
i promoure la plena ocupació.
Atès que aquest ajuntament ha previst acollir-se al Fons d'Inversió Local per tal
de finançar les obres d'un Centre de Dia per a Gent Gran, aprovant-se en el
proppassat Ple, de data 30 dedesembre de 2008 l’avantprojecte corresponent.
Atès que el finançament de l'obra està assumit totalment per part del Fons
Estatal esmentat, havent previst una assignació per a Almacelles per un import
d’1.085.115 €.
Atès que s’ha rebut el projecte de l’obra i que cal realitzar la sol·licitud de la
subvenció abans del dia 24 de gener, es proposa als reunits el següent:

Primer: Aprovar el projecte del Centre de Dia per a la gent gran a Almacelles,
segons document redactat per GGAU EQUIP, SCL; de data gener de 2009 i un
un import d’execució per contracta de 935.443,96 € més IVA.
Segon: Acordar novament realitzar la inversió recollida en el projecte esmentat
autoritzant la despesa que caldrà executar durant el 2009.
Tercer: Fer constar que el nombre de llocs de treball que l'obra pot generar és
de 90 treballadors, amb la distribució de llocs que es recull en el projecte de
referència.
Quart: Exposar al públic l’expedient pel termini reglamentari.
Cinquè: Presentar la sol·licitud per tal de ser finançat pel Fons d’Inversió Local,
delegant en el Sr. Alcalde per a la signatura dels documents adients”.
Per disposició de l’Alcaldia es proposa incloure en la proposta la delegació en
la Junta de Govern l’aprovació definitiva del projecte i el de la contractació de
l’obra, a fi i efecte de guanyar temps ja que cal executar-la durant l’exercici del
2009.
El portaveu i regidor d’IPA-EPM, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar que votarà
en contra ja que encara que considera important dur a terme aquesta obra, no
creu que sigui el lloc idoni el que s’ha proposat, tot lamentant que no se’ls hagi
escoltat i estudiat conjuntament les seves propostes alternatives. També vol
manifestar la seva disconformitat amb la delegació de la què es parla.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, pregunta si la Junta de
Govern té capacitat legal per a adjudicar l’obra. El Sr. Secretari contesta
afirmativament.
Acte seguit, el mateix regidor del PSC pregunta si seran operatius els serveis
del Centre de Dia atès que només s’hi assigna una zona en la planta baixa.
Assenyala també que solament hi ha una sala de 118 m2 per als qui rebin els
serveis del Centre de Dia, malgrat la gran superfície a edificar. En definitiva,
troba que es tracta d’un pressupost desfasat. Per acabar, afegeix el portaveu
del PSC que en la ràdio s’ha esmentat que el solar proposat pel grup del PSC
era rústec, fent constar que això no és cert i que el solar que van proposar en el
seu dia era urbanitzable i que estava situat al costat del sector 5. Com a
conclusió, el regidor del PSC vol donar el seu recolzament al Centre de Dia tot i
constatar que no hi ha informe de Secretaria.
El Sr. Alcalde manifesta al portaveu d’IPA-EPM que no coneix a data d’avui les
seves propostes al respecte, tot i que les hi va demanar. Pel que fa al portaveu

del PSC, li vol fer avinent que els terrenys que proposaven davant de l’actual
Residència d’Avis estan dins el sector 5 i no és sòl urbà edificable. Per
demostra-ho, el Sr. Alcalde li mostra un plànol del sector 5 del POUM en el què
es visulaitza que els terrenys de referència estan inclosos dins el sector 5.
Finalment, el Sr. Alcalde, li manifesta al regidor Sr. Francesc Torres que en les
Normes Subsidiàries de l’any 1982 ja hi eren també, però aleshores dins el
sector 4.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU, 4 abstencions dels regidors del PSC i 2 vots en contra
dels regidors d’IPA-EPM.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, afegeix que vol fer constar
el seu suport a que es faci el Centre de Dia però que està en desacord amb la
delegació que es fa en la Junta de Govern.

4.- Aprovació inicial del Pressupost de 2009 de la
Corporació i de llurs OOAA (Patronat Municipal
d'Esports i 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 lectura a la següent proposta:
“ANTECEDENTS
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2009.
La interventora i el secretari de l’Ajuntament han emès els informes favorables
que figuren a l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la
legislació vigent i els òrgans competents han proposat prèviament els
pressupostos dels organismes i empreses que l’integren, conformement als

seus estatuts o al document fundacional.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els
articles 162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2
a 23 del RD 500/90, i els articles 3, 19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, general d’estabilitat pressupostària.
Per tant, s’acorda proposar als reunits:
Primer: Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2009 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

Pressupost
de l’entitat

Pressupost de
Patronat Municipal
Esports

Pressupost de
Patronat Residència
Avis

1.545.085,00€
80.000,00€
1.098.730,96€
1.447.000,01€
39.400,00€

0,00€
0,00€
150,00€
150.200,00€
50,00€

0,00€
0,00€
291.590,01€
372.011,00€
20,00€

0,00€
249.044,43€
0,00€
0,00€

0,00€
0,00€
0,00€
0,00€

0,00€
0,00€
0,00€
0,00€

4.459.260,40€

150.400,00€

663.621,01€

Pressupost de
Patronat
Municipal Esports

Pressupost de
Patronat Municipal
Avis

Pressupost de
l’entitat

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

1.179.120,01€
1.354.890,87€
165.000,00€
362.411,00€

39.000,00€
55.300,00€
100,00€
45.000,00€

518.800,00€
134.201,01€
120,00€
0,00€

650.838,52€
42.000,00€
0,00€
105.000,00€

11.000,00€
0,00€
0,00€
0,00€

10.500,00€
0,00€
0,00€
0,00€

4.459.260,40€

150.400,00€

663.621,01€

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

Pressupost
de l’entitat

Pressupost
De Patronat
Municipal
Esports

Pressupost
De Patronat
Residència
Municipal
Avis

Ajustos

Estat
consolidació

1
2

Impostos directes
Impostos indirectes

1.545.085,00€
80.000,00€

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

1.545.085,00€
80.000,00€

3

Taxes
i
altres
ingressos
Transferències
corrents
Ingressos patrimonials

1.098.730,96€

150,00€

291.590,01€

0,00 €

1.390.470,97€

1.447.000,01€

150.200,00€

372.011,00€

-268.011,00 €

1.701.200,01€

39.400,00€

50,00€

20,00€

0,00 €

39.470,00€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

7

Alienació
d’invers.
reals
Transferències de capital

249.044,43€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

249.044,43€

8
9

Actius financers
Passius financers

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00€

4.459.260,40€

150.400,00€

663.621,01€

-268.011,00€

5.005.270,41€

4
5

6

TOTAL INGRESSOS

Despeses:
C

Denominació

Pressupost
de l’entitat

Pres.
Patronat
Municipal
Esports

Pres.
Patronat
Residència
Municipal
Avis

1
2
3
4

Despesa personal
Despesa béns i serveis corrents
Despesa financera
Transferències corrents

6
7
8
9

1.779.120,01€
1.354.890,87€
165.000,00€
362.411,00€

39.000,00€
55.300,00€
100,00€
45.000,00€

518.800,00€
134.201,01€
120,00€
0,00€

0,00€
0,00€
0,00€
-268.011,00€

2.336.920,01€
1.544.391,88€
165.220,00€
139.400,00€

Inversions reals
Transferències de capital

650.838,52€
42.000€

11.000,00€
0,00€

10.500,00€
0,00€

0,00€
0,00€

672.338,52€
42.000,00€

Actius financers
Passius financers

0,00€
105.000,00€

0,00€
0,00€

0,00€
0,00€

0,00€
0,00€

0,00€
105.000,00€

4.459.260,40€

150.400,00€

663.621,01€

-268.011,00€

5.005.270,41€

TOTAL DESPESES

Ajustos

Estat
Consolidació

Segon: Aprovar les plantilles de personal que es detallen en l’esmentat
pressupost, amb els nivells dels complements de destí fixats. Pel que fa a les
retribucions i als conmplements específics relacionats de funcionaris i de
personal laboral, tot i que són els mateixos de l’any 2008, serà necessari
incrementar-los per al 2009, d’acord amb el que disposa la Llei de Pressupostos
de l’Estat de 2009, que fixa un increment global en les retribucions del 2%, més
un 1% addicional per tal que les dues paqgues extres, incloguin el 100% del
complement de destí.
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”.

Abans de donar la paraula, el Sr. Secretari esmenta que, al seu criteri, cal
afegir en la relació dels llocs de treball el contingut de l’acord del Ple, de data
29 de maig de 2008, en el què s’aprovà la creació de vuit llocs de funcionari
com a educador/a infantil. Els reunits acorden acceptar la inclusió.
El portaveu i regidor d’IPA-EPM, Sr. Josep Maria Doblas, considera que votarà
en contra, ja que es tracta d’un pressupost ordinari netament i -ja que hi ha crisi
i que se segueixen exigint tributs als vilatans, com ara l’IBI i el preu de l’aiguano es pot limitar la inversió municipal a les obres de l’edifici de l’Ajuntament i a
la cessió de la carretera per part del MOPT.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que s’ha
incrementat un 14% el pressupost i que tan sols les partides de personal
comprenen el 40% del total. Considera, a més, que només hi ha despeses en
la cessió de la carretera per part del MOPT; que el Centre de Dia només
compta amb una superfície polivalent de 118 m2, fet que suposa un espai del
tot insuficient per als vilatans; que encara no està creat l’Institut Municipal
d’Educació i s’han previst la creació de diferents places a cobrir en la Llar
d’Infants i que no s’han destinat diners a la promoció econòmica del municipi.
Per tots aquests motius, el seu grup votarà en contra.
El Sr. Alcalde fa constar que, al seu parer, es tracta d’un dels pressupostos
més importants, amb 4,5 milions d’euros i 600.000 euros en inversió i que, per
la via de la modificació, s’ampliarà amb diners de fons estatals fins a cobrir
1.085.000 d’euros. Pel que fa a les despeses de personal, es justifiquen en que
són les de caire ordinari i que s’ha incrementat la plantilla amb l’absorció del
personal procedent de l’AMPA i de l’Escola Municipal de Música. Contestant al
portaveu d’IPA-EPM, el Sr. Alcalde li fa avinent que en l’exercici de 2009 no
s’han incrementat els impostos municipals i, pel que fa al preu de l’aigua, li fa
avinent que qui diu que cal incrementar encara més aquest preu és l’Agència
Catalana de l’Aigua.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que al parlar del
pressupost del 2007, el seu grup ja va dir que era massa restrictiu. Pel que fa
als honoraris de redacció del projecte del Centre de Dia, es reitera en que el
que ha dit és que 100.000 euros són molts diners.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i els 6 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA-EPM.

5.- Moció a favor del reconeixement de la Sardana com
a dansa nacional de Catalunya

Es dóna compte de la moció que presenta l’Equip de Govern i que diu:
“Atès que la sardana, com a expressió popular de la identitat catalana, té un
arrelament al Principat de Catalunya.
Atès que de la sardana se n’extreuen un seguit de valors democràtics i a favor
dels drets humans defensats pel conjunt de la ciutadania, com ara la tolerància,
la integració, la igualtat, la germanor i la solidaritat. Tot, des d’una perspectiva
intergeneracional, de defensa de la igualtat de drets home-dona i sense
distinció de classe social i d’ètnia.
Atès que, a nivell popular, es reconeix la sardana, i el moviment social que la
promou, la seva tasca en pro de la democràcia i la considera com un element
de vertebració.
És per tot això que es proposa als reunits el següent:
Primer: El Ple de l’Ajuntament d’Almacelles, acorda demanar formalment al
Parlament de Catalunya i a tots els diputats que en formen part, que es declari
la sardana com a “dansa nacional de Catalunya”.
Segon: Trametre aquest acord a l’Associació d’Amics de la Sardana
d’Almacelles, i a la Federació de Colles Sardanistes de les Terres de Lleida, a fi
que en tinguin constància i que facin les gestions oportunes per trametre l’acord
de l’Ajuntament d’Almacelles a la Federació Sardanista de Catalunya i al
Parlament de Catalunya”.
Sotmesa la moció a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat.

6.- Assumptes d’urgència:
U.1.- Moció que presenta la regidora d’IPA-EPM, na
Carolina Manchó Lagunas, a fi que s’ajustin les festes
de foc catalanes com a Bé d’Interès Cultural i
Tradicional i s’exceptuï de la normativa europea que
pretèn prohibir-les
Es dóna compte de la moció que presenta la regidora del grup d’IPA-EPM, na
Carolina Manchó i Lagunas i que literalment diu:

“Que faig arribar una moció davant una normativa europea que significaria la
desaparició de tots els grups de diables i cultura tradicional amb elements de foc de
Catalunya. Aquesta normativa recull en el seu redactat que cada estat membre haurà
d’ajustar-la a la seva realitat cultural i tradicional i dona quatre anys per al seu
desenvolupament. Ja han passat tres sense que ni el govern espanyol ni el català
hagin pres cap postura envers el tema. Només la Generalitat Valenciana a nomenat
totes les seves festes de foc com a be d’interès cultural i tradicional i, per tant, no
afectades per la normativa europea.
Per tot això,
SOL·LICITO:
Que s’inclogui la moció adjunta a aquesta sol·licitud com a urgència al ple de 22 de
gener de 2009 per la seva aprovació.
MOCIO QUE PRESENTA INICIATIVA PER ALMACELLES, AL PLE DE 22 DE
GENER DE 2009, DE L’AJUNTAMENT D’ALMACELLES EN SUPORT DEL
MANIFEST PER LA DEFENSA DELS GRUPS DE CULTURA POPULAR I
TRADICIONAL CATALANA AMB ÚS DE MATERIALS PIROTÈCNICS
Exposició de motius.
Els grups de Cultura Popular i Tradicional relacionats amb l’ús del foc i materials
pirotècnics, estan promovent accions de suport al següent manifest:
“L’aprovació de la nova Directiva 2007/23/CE del parlament Europeu, per tal de regular
el mercat dels materials pirotècnics de la comunitat europea, ha comportat per part del
Govern Espanyol la transposició de la Directiva mitjançant l’Ordre PRE/174/2007 amb
importants limitacions per a l’ús dels artificis pirotècnics, sense realitzar distinció entre
ús privat i ús per elements festius de cultura popular i tradicionals. Aquest fet comporta
l’impediment de la participació d’aquests elements en les processons, seguicis festius i
qualsevol acte per part de Balls de Diables, Bèsties de foc, Salt de Plens, etc.
Els materials pirotècnics són utilitzats en les diferents manifestacions de cultura
popular i tradicional des del segle XIV i formen part indiscutible del patrimoni
immaterials de la cultura Catalana. Avui és mante viva la tradició a Catalunya amb
milers actes de foc anuals, per part de centenars de grups de Diables, besties de foc i
colles infantils. Amb la vigència de la Transposició de la Directiva Europea, suposarà la
desaparició de tots els grups de cultura popular i tradicional amb foc i una tradició amb
més de 800 anys d’història.
Per tot això, demanem:
Que el Govern de la Generalitat de Catalunya i el Govern Espanyol com a òrgans
competents, estableixin el caràcter singular dels elements festius de cultura
popular i tradicionals catalans, mitjançant una regulació especifica en l’ús dels
materials pirotècnics, que garanteixin el correcte desenvolupament de les

diferents representacions festives dels grups de foc i de les corresponents
colles infantils.”
ACORDS
Primer: Donar suport i adherir-se al manifest, sol·licitant al govern de la Generalitat de
Catalunya i al Govern Espanyol com a òrgans competents, estableixin el caràcter
singular dels elements festius de cultura popular i tradicionals catalans, mitjançant una
regulació especifica en l’ús dels materials pirotècnics, que garanteixin el correcte
desenvolupament de les diferents representacions festives dels grups de foc i de les
corresponents colles infantils.
Segon: Trametre aquest acord, per tal que en tinguin coneixement a les següents
institucions i entitats:
Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Delegació del govern a Catalunya.
Federació de Diables i Dimonis de Catalunya (Plaça de Dalt, 10, 43365 – Alforja –
junta@diables.cat”.

Sotmesa la moció a votació, aquesta queda aprovada per unanimitat.

7.- Precs i preguntes
En la fase de precs i preguntes, pren la paraula el portaveu i regidor d’IPAEPM, Sr. Josep Maria Doblas, qui considera que allò que el Sr. Alcalde va
comentar en la tele local, referent a que el conseller d’IPA no va estar present
en el Ple del Consell Comarcal i que s’havia perdut una subvenció que anava
destinada a la Fundació del Museu d’Arquitectura i Urbanisme “Josep Mas
Dordal” d’Almacelles no va anar tal com va dir i com volia fer entendre a la
gent. El Sr. Alcalde li comenta que està en el torn de precs i preguntes,
contestant el Sr. Josep Maria Doblas que el Ple és l’únic mitjà que té per
expressar-se, desmentint al Sr. Alcalde la versió que donà per televisió. En
aquest sentit, el portaveu d’IPA-EPM li manifesta al Sr. Alcalde que quan ell era
vicepresident del Consell, ja el seu President li va denegar aquesta subvenció
de la què parla, insistint en què això també cal que ho conti. D’altra banda,
també li fa avinent que entre escollir en donar una subvenció per al museu o
subvencionar els menjadors o el transport escolar; tot i que no va assistir en
aquell Ple, hagués tingut molt clar el que calia o no subvencionar.
El Sr. Alcalde li contesta que en el programa del què parla només va comentar
que el regidor d’IPA-EPM no hi va assistir al Ple al què hi fa referència i que cal
que es cenyeixi al Reglament i a l’Ordre del Dia. Afegeix, a més, que no és una
mala idea el fet de destinar les subvencions dels museus als menjadors i
transport escolar. Per aquesta raó el Sr. Alcalde li repta a que en el proper Ple

del Consell Comarcal proposi que es retirin les ajudes que el Consell dóna al
Museu Diocesà i Comarcal de Lleida i al d’Artesa de Lleida i que destini
aquests diners a les finalitats que acaba de manifestar.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, pregunta si hi ha hagut
algun problema en la gestió econòmica de la Llar d’Infants.
Pel que fa al decret 190/08, el regidor i portaveu del PSC, tindria interès en
poder veure la valoració de les despeses d’urbanització que haurien d’anar a
càrrec de COPAGA.
Pregunta també, el mateix regidor, respecte al Decret d’Alcaldia 177/08, a que
es refereix el tema d’estimar les hores de la regidora na Rosa Carme Bosch i
Mayench.
El Sr. Alcalde s’adreça al portaveu i regidor d’IPA-EPM, Sr. Josep Maria
Doblas, a qui li vol aclarir que des que es va constituir la Fundació del Museu i
fins el 2007, el Consell Comarcal va abonar cada any les seves aportacions al
Museu. També li vol fer avinent que ell compta amb tota la documentació al
respecte i que així ho pot comprovar, com a conseller comarcal que és.
Respecte al conveni amb COPAGA, el Sr. Alcalde li fa avinent al regidor i
portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, que no hi ha cap problema en què
consulti aquest conveni quan vingui a l’Ajuntament, tot i que li fa saber que
aquest conveni es va signar quan el Sr. Manel Visa era alcalde i ell mateix
formava part del Govern Municipal, recordant-li que quan el vegi s’enrecordarà
del conveni del què estem parlant.
Pel que fa al decret sobre la regidora na Rosa Carme Bosch, el Sr. Alcalde li fa
avinent que es tracta de fer una estimació de les hores possibles de dedicació
per si hagués de fer algun tipus d’acte de representació.
I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 21,45
hores, de tot el qual extenc la present acta, donant fe del seu contingut.

Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari Accidental

