ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 3 DE
MARÇ.- NÚMERO 2:
ASSISTÈNCIA:
Regidors:
SR. JOSEP IBARZ GILART
SR. JOSEP GÒDIA VISA
SRA. VANESA OLIVART ROSICART
SRA. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
SRA. MONTSE ARNÓ MORA
SR. JOSÉ ANTONIO CONTE GIRAL
SRA. LLUÏSA GRANERO MURGADES
SR. IGNASI COMELLA CLAVERO
SR. JAUME NIUBÓ PERA
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. JOSEP MARIA DOBLAS MANCERA
SRA. LAIA MARTÍ CACHO
SR. CARLOS NICOLÀS ARFELIS

Secretari Accidental: Sr. Ramon M. Cornellana Puigarnau
A Almacelles, essent les 20 hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
presidència de l’Alcalde, i l'assistència dels regidors que s’assenyalen i la de
l’interventor interí, en Lluís Bordes Capdevila; s’inicia, doncs, la sessió plenària
a l’Auditori del Centre Cultural com a seu provisional, d’acord a l’ordre de les
propostes que es detallaran.
Acte seguit, i per disposició de l’Alcaldia, s’entra directament al punt primer de
l’Ordre del Dia que disposa el següent:

1.- Aprovació de l’acta de Ple, de data 12 de febrer de
2016
La regidora i portaveu d’Almacelles Lliure, na Laia Martí, fa constar que en
l’acta no hi consta la votació dels regidors del grup municipal d’ERC en els
punts 3 i 4. Per part del Secretari es fa constar que s’esmenarà l’acta en aquest

sentit, a la vista de l’esborrany que disposa. Acte seguit, s’aprova per
unanimitat.

2.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia
Es dóna compte dels següents Decrets d’Alcaldia:
07/16
08/16
09/16
10/16
11/16
12/16
13/16
14/16
15/16
16/16
17/16
18/16
19/16
20/16
21/16
22/16
23/16
24/16
25/16
26/16
27/16
28/16
29/16
30/16
31/16
32/16
33/16
34/16
35/16

Requerir a l’empresa Comertel que millori els menjars triturats de la Llar d’Infants.
Iniciar exp. de Baixa per Inclusió Indeguda habitants estrangers no localitzats.
Concedint llicència ENDESA per obrir rasa urgent C/ del Canigó, 19 per avaria línia B.T.
Concedint reducció jornada de treball en un 12% treballadora Sra. Anna M. Rodríguez Otin.
Autoritzar baixa del gual núm. 885 del garatge situat al C/ Batlle Anastasi, 26, bxs.
Autoritzar baixa del gual núm. 302 del garatge situat al C/ de Sant Jaume, 25, bxs.
Autoritzar baixa del gual núm. 873 del garatge situat al C/ de Sant Jaume, 46, bxs.
Autoritzar baixa del gual núm. 267 del garatge situat al C/ de Sant Roc, 104, bxs.
Autoritzar baixa del gual núm. 453 del garatge situat al C/ de Sant Jaume, 53, bxs.
Autoritzar baixa del gual núm. 826 del garatge situat al C/ de la Bassa Bona, 49, bxs.
Autoritzar baixa del gual núm. 320 del garatge situat al C/ de Sant Jaume, 103, bxs.
Autoritzar baixa del gual núm. 278 del garatge situat a l’Av. dels Esports, 6.
Autoritzant gual al garatge situat a la Trav. de la Diputació, 2, bxs.
Autoritzant gual al garatge situat al C/ de Binèfar, 26.
Autoritzant gual al garatge situat a la Pl. Fortuny, 14.
Autoritzant gual al garatge situat al C/ del Raval Alt, 54, bxs.
Declarant estat de ruïna i procedir a l’enderroc immediat edifici C/ de l’Estació, 39.
Autorizant llicència a Click&Pàdel per soterrar línia de BT i subministrar llum a les pistes de pàdel.
Nomenar a la funcionària Montse Gené com a secretària de l’OOAA del Patronat d’Avis.
Autoritzar al regidor Josep M. Doblas a disposar Auditori del Casal per fer l’acte Parlament Obert
Incoar exp. d’execució obres de reahbilitació i millora temple parroquial.
Convocant Ple ordinari dia 12 de febrer.
Convocant Comissió Informativa Ple del dia 12 de febrer.
Designant reg. Vanesa Olivart patrona instituc. de l’Aj. al Patronat de la Fundació del Museu.
Concedint tarja aparc. indiv. persones amb disminució titular conductor Sra. Àngeles Moreno.
Concedint tarja aparc. indiv. persones amb disminució titular no conductor Sr. Manuel Arnó.
Concedint tarja aparc. indiv. persones amb disminució titular conductor Sra. Mari Á. Sabaté.
Autoritzant gual al garatge situat al C/ de Joan Maragall, 2, bxs.
Aprovant model conveni delegant regidor Josep Gòdia de pràctiques en la Brigada d’Obres.

3.- Aprovació inicial del Pressupost de la Corporació per
2016 i dels Organismes Autònoms Locals integrats per
la Residència d’Avis Mossèn Alexandre Pedra i pel
Patronat Local d’Esports. Aprovació de la plantilla de
personal i de la relació de llocs de treball. Determinació
dels complements específics
Es dóna lectura de la següent proposta:
“ANTECEDENTS
L’Alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2016.
L’interventor de l’Ajuntament ha emès informe favorable que figura 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 als document fundacionals.
Vista la proposta de Secretaria de data 26 de Febrer de 2016 i ates que la
tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles
162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del
RD 500/90, i els articles 3, 19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre
general d’estabilitat pressupostària.
Per tant, es proposa als reunits:
Primer: Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2016 el
qual, resumit per capítols i per a cadascun dels corresponents organismes i
empreses que l’integren, és el següent:

Pressupost
INGRESSOS

de l’entitat

Pressupost de

Pressupost de

Patronat Municipal
Esports

Patronat Residència
Avis

A) OPERACIONS CORRENTS
1. Impostos directes
2.Impostos indirectes
3.Taxes i altres ingressos
4.Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials

2.416.884,60€
20.000,00€
846.055,02€
1.388.828,10€
39.589,98€

0,00€
0,00€
0,00€
130.000,00€
0,00€

0,00€
0,00€
350.000,00€
640.880,00€
0,00€

0,00€
0,00€
0,00€
0,00€

0,00€
0,00€
0,00€
0,00€

0,00€
0,00€
0,00€
0,00€

4.711.357,70€

130.000,00€

990.880,00€

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 Municipal
Avis

A) OPERACIONS CORRENTS
1. Despeses de personal
2. Despeses en béns corrents i serveis

1.784.234,45€
1.796.465,03€
72.400,00€
469.121,19€

39.700,00€
51.730,95€
50,00€
37.519,05€

793.600,00€
196.780,00€
200,00€
0,00€

219.037,34€
31.000,00€
0,00€
339.099,69€

1.000,00€
0,00€
0,00€
0,00€

300,00€
0,00€
0,00€
0,00€

4.711.357,70€

130.000,00€

990.880,00€

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

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

Pressupost

Pressupost

de l’entitat

De Patronat

De Patronat

Municipal

Residència

Esports

Municipal
Avis

Ajustos

Estat
consolidació

2.416.884,20€
20.000,00€

1

Impostos directes

2

Impostos indirectes

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.416.884,20€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

20.000,00€

0,00€

350.000,00€

0,00 €

1.196.055,02€

130.000,00€

640.880,00€

-368.880,00 €

1.790.828,10€

0,00€

0,00€

0,00 €

39.589,98€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

846.055,02€
3

4

Taxes
i
ingressos

altres

Transferències
corrents

1.388.828,10€
39.589,98€

Ingressos patrimonials
5

6

Alienació
reals

d’invers.

Transferències de capital
7
8

Actius financers

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

9

Passius financers

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00€

4.711.357,70€

130.000,00€

990.880,00€

-368.880,00€

5.463.357,70€

Pressupost

Pres.

Pres.

de l’entitat

Patronat

Patronat

Municipal

Residència

Esports

Municipal

TOTAL INGRESSOS

Despeses:
C

Denominació

Avis

Ajustos

Estat
consolidació

1

Despesa personal

1.784.234,45€

39.700,00€

793.600,00€

0,00€

2.617.534,45€

2

Despesa béns i serveis corrents

1.796.465,03€

51.730,95€

196.780,00€

0,00€

2.044.975,98€

3

Despesa financera

72.400,00€

50,00€

200,00€

0,00€

72.650,00€

4

Transferències corrents

469.121,19€

37.519,05€

0,00€

-368.880,00€

137.760,24€

6

Inversions reals

219.037,34€

1.000,00€

300,00€

0,00€

220.337,34€

7

Transferències de capital

31.000,00€

0,00€

0,00€

0,00€

31.000,00€

8

Actius financers

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

9

Passius financers

339.099,69€

0,00€

0,00€

0,00€

339.099,69€

4.711.357,70€

130.000,00€

990.880,00€

-368.880,00€

5.463.357,70€

TOTAL DESPESES

Segon: Aprovar les plantilles de personal i relació de llocs de treball, segons
proposta de l’Alcaldia de data 26 de febrer de 2016, que estableix algunes
variacions respecte a l’adscripció d’alguns empleats respecte a l’informe de
Secretaria, de data 25 gener de 2016, pel que fa a l’ajuntament. Segon segons
acord del Patronat d’Esport de 16 de febrer de 2016 i segons acord del
patronat d’Avis, de data 18 de Febrer de 2016. Així mateix s’aproven les
retribucions, els complements de destí i específic atribuït a cadascun dels llocs
de treball relacionats.
Tercer: Aprovar les bases d’execució del pressupost general, així com l’estat
de consolidació.
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”.
La regidora d’Hisenda, na Lluïsa Granero, fa una extensa exposició de les
partides del Pressupost agrupades per centres de cost, a fi de donar la

informació de manera més entenedora per a la resta de regidors i públic
assistent.
El Secretari fa constar que, a disposició de l’Alcaldia, en la plantilla de personal
cal fer unes esmenes proposades pel lletrat Sr. Josep Lluís Rodríguez Ros, que
consisteixen en fer que els llocs dels agents i caporal de la Policia Local es
classifiquin dins del grup C1, però amb els següents matisos:
Al costat de la C1 de la plantilla de “caporal” i “agent” de la policia local s’ha de
posar aquest símbol (*) i a les caselles del complement específic s’ha de posar
(**) i l‘import del complement específic s’ha de reduir en la mateixa quantitat
que resulti incrementat el sou base. És a dir, les retribucions totals no poden
incrementar-se pel passi a C1. La Llei ho prohibeix.
Al peu de la relació de llocs de treball s’ha posar el següent:
(*) Classificació C1 a efectes merament econòmics (Disposició Addicional Setena, apartat 1,
de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de policies locals de Catalunya).
(**) Reduït el complement específic de conformitat amb la Disposició Addicional Setena, apartat
2, de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de policies locals de Catalunya.

Per part del regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, es fa constar:
Demana que se li expliqui si en el complement específic del policies locals
actuals ja hi ha compresos els que corresponen a la nocturnitat, perillositat,
penositat, etc.
El secretari contesta que, en crear els llocs es va assignar en el Ple una
quantitat global per tot els conceptes sense detallar cadascun d’ells.
Afegeix el portaveu del PSC, que no es preveu l’ampliació de llocs de treball de
policies locals.
També pregunta per què hi ha dues relacions de llocs de treball: una de
l’Alcaldia i una altra de Secretaria.
El Sr. Alcalde fa constar que la seva proposta és la definitiva, si bé, en
l’expedient i per motius de transparència, es fan constar tots els documents.
El regidor del PSC també fa constar que el 40% del pressupost es per a
despeses de personal, però que no hi veu que constin els treballadors
autònoms, considerant que fora adient conèixer a quant ascendeix l’import per
a aquest tipus de contractes.

Considera, a més, que han baixat els diners destinats a inversions, que
correspon a un 4’5% del total, i voldria saber quins camins es pensen arranjar
en aquests 4 anys.
Constata que hi ha 121.000 € en reposició d’infraestructura, sense detallar, i
que la resta està destinada a mobiliari urbà.
En el tema de l’Assistència Social, el regidor del PSC comprova que tot i que hi
ha partida per a la Residència i per al Consell Comarcal, solament hi ha 100 €
per a famílies i institucions sense ànim lucre, fet que li fa pensar que donada
l’època de crisi en què ens trobem, i tot i que sigui una partida oberta, aviat
s’hauran de fer modificacions de pressupost.
En relació amb l’aportació a la Fundació del Museu, de 18.000 €, i amb les
afirmacions de l’Alcaldia que és un organisme que se suprimirà, pregunta si ja
s’estan fent el tràmits adients.
Respecte a la partida de Protecció del Patrimoni fa constar que hi ha poca
consignació i que no hi surt el sou de la directora de Patrimoni.
En relació amb la partida del Cinema, manifesta que li interessaria una
explicació dels seus conceptes.
En relació amb la partida de camins entén que no hi hauria de constar ni el
carrer de la Mercè ni el de la Plaça de la Vila.
El regidor del PSC demana informació de la partida de la Societat de la
Informació, que puja a uns 22.000 €.
Respecte als ingressos manifesta que ja varen votar en contra de les
ordenances per no voler augmentar la pressió fiscal. Ara constata que el 51%
són impostos directes i que no hi consten algunes obres, ni algunes
subvencions, cosa que li fa pensar que si arriben caldrà novament modificar els
pressupostos.
Per tots aquests motiu el seu vot serà contrari a l’aprovació.
Per part de la regidora de Cultura, es dóna compte de la distribució de la
partida de despeses del Cinema i com es guarda alguna petita part per a
alguna sessió extraordinària.
El Sr. Alcalde contesta dient que la nocturnitat de les policies locals no ha estat
contemplada ni ara ni mai, si bé aquest Equip de Govern no ha esmerçat
esforços per fer que el cos policial disposi d’oficines, vehicles, uniformes, etc.

Ara, amb la creació del lloc de caporal, suposarà un increment de la despesa
de 30.000 euros. És voluntat de l’Equip de Govern fer que els sous dels
funcionaris siguin cada vegada mes dignes, entenent malgrat tot, que durant
aquesta època de crisi, s’han produït retallades per part de l’Estat i que els
funcionaris l’han pogut superar.
Pel que fa al nombre de personal autònom considera que aquest varia en
funció del treballs a realitzar.
Pel que fa als camins i al detall dels que s’arranjaran considera que aviat estarà
el projecte fet per poder iniciar la seva licitació.
En relació a la Fundació del Museu fa constar que s’està treballant en la seva
dissolució, estudiant els diferents aspectes que això comporta, si bé
mentrestant, aquesta ha de seguir prestant el seu servei.
Respecte a la determinació de la partida en la què es troba la tècnica del servei
del Patrimoni entén que deu estar en les partides generals de personal de la
Corporació.
Destaca que la Diputació de Lleida per al 2016 ampliarà les seves aportacions.
Per acabar, es refereix a que si hi ha obres que encara no consten en el
pressupost, és perquè encara no està previst tirar-les endavant.
El portaveu del PSC, en Francesc Torres, fa constar que la voluntat del seu
grup és que quan l’Alcaldia convoqui als grups de l’oposició per consensuar
alguna cosa ho faci amb tots els grups.
El Sr. Alcalde considera que els grups són majors d’edat i són lliures de
proposar a l’Equip de Govern l’obtenció d’un consens, cosa que abans no es
feia.
Per part del Sr. Interventor es fa constar que les subvencions no es poden
consignar fins que no hi hagi resolució. El Sr. Alcalde esmenta que a mesura
que les subvencions vagin arribant caldrà anar fent les modificacions de
pressupost adients, tal com s’ha anat fent fins ara.
El portaveu del PSC fa constar que el problema són les obres que es fan sense
passar pel pressupost i que li sembla que la suma de 230.000 €, sense
consignació, no es pot justificar.
El Sr. Alcalde contesta dient que és senyal que es fan actuacions.

Pren la paraula el portaveu del PP, en Carlos Nicolàs Arfelis, manifestant que
com ha dit el company del PSC, és molt elevada la quantia de les taxes i dels
impostos indirectes.
Pel que fa a l’increment del pressupost de la nova Residència d’Avis entén que
calia mes previsió a l’hora de fer l’obra, pensant en la forma en què es podria
generar menys despesa, fent-la més competitiva i procurant incrementar les
places per generar més ingressos.
Respecte a les obres previstes de manteniment de camins les considera
insuficients ja que n’hi ha alguns que són del tot impracticables.
El Sr. Alcalde contesta que tant pel que fa a la Llar d’Infants com a la
Residència d’Avis, com més usuaris hi ha, més aportació cal que faci
l’Ajuntament. Això si és que no es vol incrementar les quotes, ja que hi ha uns
ràtios legals establerts de personal de servei que cal complir. Malgrat això fa
constar que s’està fent una ampliació en 11llits més.
El mateix fa constar la regidora de Personal, afegint que això no passa amb les
residències privades.
El Sr. Alcalde destaca que el camí de la Gravera té un estat de deteriorament
especial donat el seu ús industrial. Es preveu, malgrat això, fer un repàs
general de camins si arriba la partida, ja que solament hi ha 150.000€ per a
inversions.
El portaveu d’ERC, n’Ignasi Comella Clavero, fa constar que solament han
tingut dos dies per a estudiar el Ple, cosa que els hi resulta totalment
insuficient.
Destaca també que li sorprèn que solament hi hagi una partida de 1.000 € per
a jardins.
Assenyala que pel que fa al tema de l’Esport, dins del pressupost de
l’Ajuntament hi ha una partida de 160.000 € que sembla que és d’una persona
que abans estava en el manteniment de la piscina i que ara ja no hi és.
Respecte a la partida de la directora del servei del Patrimoni entén que el seu
sou es troba dispersat en diferents partides.
Es queixa, també, que no se’ls ha fet còpia de tota la documentació per a
estudiar-la a casa, i que tampoc se’ls ha donat en format digital.

Pel que fa a la partida dels òrgans de Govern, de 122.000 €, considera que és
molt elevada.
En relació amb el personal de l’Ajuntament considera que hi ha una sèrie de
llocs de funcionari vacants que es troben servits pers laborals indefinits,
personal que no ha passat cap procés selectiu. Aquest fet és contrari a la
normativa, ja que s’exigeix donar compliment als principis d’igualtat, mèrit,
capacitat i publicitat.
Pel que fa al Patronat d’Esports, fa constar que encara no ha trobat el lloc de
coordinador que està vacant i no sap d’on cobra el Sr. Josep Ramon
Mascarilla.
De personal autònom, és difícil saber els que hi ha, tot i que alguns són
coneguts, com el director de cinema, l’arquitecte i els advocats, que fan –fins i
tot- la feina de Secretaria.
Felicita als reunits per haver dotat econòmicament de complement específic al
lloc de Secretaria, que fins ara no ho estava.
La plaça de Caporal no té complement específic i, per tant, no es podrà cobrir.
Per acabar, el portaveu d’ERC, fa constar que aquesta és l’aprovació inicial
d’un pressupost, i que hi haurà uns 15 dies per poder examinar-lo més
detingudament i fer les al·legacions adients.
Per disposició del Sr. Alcalde, el Secretari fa constar que malgrat l’exposició
pública, solament es poden fer reclamacions per tres motius taxats com són: la
manca de previsió d’una despesa obligatòria, la manca d’estabilitat
pressupostària i el no haver seguit el procediment obligatori. Fora d’aquests
motius no és possible atendre altres al·legacions.
El portaveu d’ERC fa constar si no es poden fer constar les errades, com per
exemple, que hi hagi una consignació de 1.000 € solament en el tema de la
jardineria? El Secretari fa constar que les errades materials sempre es poden
rectificar, si bé fora bo que les fes constar si és que les coneix.
Pren la paraula el Sr. Alcalde, qui considera que la convocatòria del Ple es va
fer legalment, concretament el divendres, i en el cas del portaveu d’ERC no va
ser trobat en el domicili en les diverses ocasions en què es va intentar, fins que
finalment, el diumenge es va poder notificar personalment. Per altra banda, fa
constar que el termini per a poder examinar la documentació ha estat el que
preveu la llei, fent esment que per part del secretari i de l’intenventor se l’ha
atès durant les sis hores en què ha estat a l’Ajuntament.

Respecte a les places de la plantilla, fa constar que es procura fer-ho de la
millor manera, amb la prevenció que la representant d’ERC que hi ha hagut en
l’anterior legislatura, ho va aprovar tal com estan i, per tant, considera que
l’actual portaveu d’ERC ha de respectar l’actuació del seu partit.
Sobre el tema del tècnic del Patronat d’Esports, entén el Sr. Alcalde que en
realitat el Sr. Mascarilla és coordinador, si bé hi ha una tècnica que actua sense
cobrar que es la senyora Yolanda Sabaté, titulada per l’INEFC.
Pren la paraula la portaveu d’Almacelles Lliure, na Laia Martí, fent constar que
si cal anar a assumir la història del partit, també l’Equip de Govern haurà
d’assumir la història de la corrupció de la família Pujol. El Sr. Alcalde prega a la
regidora que es limiti a les qüestions pròpies de l’Ajuntament.
Pregunta, acte seguit, si el deute és del 78%, ja que assenyala que l’any passat
era del 69%.
Fa constar també que, malgrat que es parla que hi ha moltes subvencions, es
redueixen hores de personal o de la dedicació al servei de la Policia Local
perquè no hi ha diners.
Considera desmesurada la partida de treballs per altres empreses de 180.000 €
on hi té cabuda tot tipus de despeses.
Esmenta també, que en tres dies no n’hi ha prou per conèixer el contingut del
pressupost i poder votar-lo amb coneixement de causa.
Està en contra que es faci un obra com la Residència o la Llar d’Infants, i que
després no es pugui mantenir.
Assenyala que hi ha moltes partides amb una consignació de despeses que no
és entenedora i que encara que preguntin no obtenen cap resposta
satisfactòria. En aquest sentit, pregunta si hi ha alguna partida per si cal
indemnitzar als veïns del sector 6.
Pregunta on es troben les partides per fer front als molts projectes que ja ha
redactat l’arquitecte Sr. Xavier Guerra, o als treballs del lletrat Sr. Rodríguez
Ros.
Li sorprèn que encara es parli d’aportar diners a la Fundacio del Museu si es va
dir que es dissoldria.
Respecte al tema de la plantilla de personal entén que és greu el tema que el
2003 hi hagués 57 treballadors i ara en siguin 105, considerant especialment

que aquest augmenta els anys previs a les eleccions i que es contracten
directament sense procés previ, excepte la convocatòria de funcionaris que es
va fer el 2005. Assenyala que el mateix passa amb els interventors que hi ha
hagut fins a la data.
No entén tampoc que hi hagi una proposta de plantilla del Secretari i una altra
feta per l’Alcaldia.
Pregunta con es cobrirà el lloc de Caporal.
No s’explica que hi hagi administratius del Grup C1 amb complement específic
de 600 € i que a la Policia Local es fixi el grup C1 solament per 417 €.
Destaca que hi ha molta gent que ha estat contractada temporalment i ara sigui
indefinida. Per tots aquests motius el seu vot serà contrari.
Pren la paula la regidora de Recursos Humans, esmentant que les plantilles les
hi correspon fer a l’Alcaldia i, per delegació, a la regidora de Recursos Humans,
segons els ha informat la mateixa Diputació. Respecte a les hores de la Policia
Local fa constar que no se’ls ha reduït sinó que fan les que tenen fixades per
conveni que són 1.642.
La regidora d’Hisenda assenyala que la partida de 62.330 € correspon a la
facturació del Sr. Bernal i als socorristes de les piscines. Pel que fa a les
partides obertes de 10 €, o quantitats similars, exposa que és per si arriba
alguna despesa en aquell concepte, ja que si es tanquen no s’hi pot carregar
cap despesa. Assenyala que les despeses de l’Oscar Sànchez no hi són per al
2016 ja que no està contractat per enguany.
Pren la paraula el Sr. Alcalde per aclarir que si el deute ha pujat en algun
moment, és perquè es va fer un préstec pont per cobrir les despeses de la
Residència i del carrer de Sant Jaume, mentre arribava la subvenció pendent
del FEDER i d’altres entitats. Tan bon punt hem cobrat s’ha procedit a
l’amortització del deute i aquest anys la devolució dels préstecs ha estat per
valor de 600.000 €.
Fa al·lusió, acte seguit el Sr. Alcalde, a la pregunta feta darrerament per part
del portaveu del PSC fent-li constar que les indemnitzacions del mes de gener
de 2016 percebudes per l’Alcaldia han estat de 1.572 € i de 748 € pel que fa a
la resta dels regidors, segons es va acordar en el Ple. Detalla, per comparació,
que el 1999 el Sr. Alcalde percebia 1.200 € i 572 € el Primer Tinent d’Alcalde,
tot i entenent que el poder adquisitiu ha variat molt sensiblement.

Respecte a la convocatòria del Ple, fa constar que s’han seguit els terminis
legals i matisa que s’ha negociat amb els membres de l’oposició que estaven
en actitud de fer-ho, cosa que no es pot fer amb el qui profereixen calúmnies,
insults i desqualificacions personals.
Fa palès a la regidora d’Almacelles Lliure que se li han contestat moltes de les
seves instàncies. Exposa que la regidora menteix quan diu que als advocats
per la darrera querella criminal se´ls ha pagat 250.000 €, quan en realitat
l’abonament dels seus honoraris ha estat de 10.000 € per cadascun dels tres
implicats, cosa que pot examinar quan vulgui. D’altra banda fa constar que ja
hem començat a rebre els costos que ha hagut d’abonar la part contrària.
Adreçant-se a la portaveu d’Almacelles Lliure, el Sr. Alcalde li fa constar que
també ella és sindicalista i li paguem entre tots 2.000 € de sou cada mes
sense que vagi a treballar, i que es pugui passejar pel carrer Major.
La regidora fa constar que el Sr Alcalde no s’ha de posar en la seva vida
privada. Li contesta el Sr. Alcalde que està parlant d’un sou públic.
Respecte al Sector 6 considera el Sr. Alcalde que és un capítol sobre el que
s’està treballant i en el què es poden fer moltes modificacions. Destaca que fins
al present gaudim d’un parc que no existiria i d’altres equipaments que donen
servei als vilatans.
En relació amb el Museu fa constar que és molt visitat per personalitats del
món de la Cultura i és força valorat per aquests, manifestant que en aquest
darrer cap de setmana, sense anar mes lluny, hi han hagut 300 visites.
Respecte a l’increment del nombre de treballadors considera que és real com
també ho és el fet que hi hagués 2 policies i ara siguin 4 o que hi hagués una
petita Residència i ara és nova i de qualitat. I el mateix passa amb la Llar
d’Infants.
Finalment, el Sr. Acalde fa contar que l’Equip de Govern va obtenir una majoria
dels vots dels ciutadans i ha de donar els serveis que aquests els hi demanen,
tot i que –no obstant- tracti de negociar amb altres forces polítiques que els hi
vulguin donar suport.
Pren la paraula el regidor de Poblem Almacelles, Sr. Josep Maria Doblas, qui
felicita en primer lloc a la regidora d’Hisenda per la seva clara exposició.
Per altra banda, està d’acord en què les inversions siguin mínimes, donada
l’època de crisi econòmica que estem vivint.

Malgrat això, per coherència, votarà en contra atès que considera que calia
preveure les despeses d’indemnització que es poden derivar de la sentència
del Sector 6, reiterant la seva oferta al Sr. Alcalde per intervenir, a fi de poder
obtenir, amb els propietaris, un pacte de comú acord.
Pren la paraula el Sr. Alcalde, manifestant que el tema del Sector 6 no és cap
cosa que li preocupi, sigui quina sigui la sentència, doncs sempre hi ha la
possibilitat de fer un nou pla parcial per pacte o sense aquest. Resta encara
mencionar que per mitjà de l’expedient d’ocupació directa se’ns va legitimar per
ocupar amb les construccions i edificacions fetes.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors de
CiU, una abstenció del regidor del PP i 5 vots en contra dels regidors del PSC,
ERC, Poblem Almacelles i Almacelles Lliure.

4.- Reconeixement de factures de l’exercici 2015
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Davant la presentació de la relació de factures en el departament
d’Intervenció, corresponents a l’exercici 2015.
Atès l’informe d’Intervenció de data 23 de febrer de 2016 on consta que en
aplicació de l’article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, el
reconeixement d’obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per
qualsevol causa, no ho haguessin estat en aquell a què corresponien, és
competència del Ple de la Corporació, i que en aquest cas concret és possible la
seva realització.
Vista la proposta de Secretaria de data 26 de febrer, i de conformitat amb el
que s’exposa, proposo al Ple de la Corporació l’adopció de l’Acord següent:
PRIMER. Aprovar el reconeixement de les despeses per import de
230.491,24€, corresponents a l’exercici anterior que es relacionen en l’Annex I
adjunt a l’expedient.
SEGON. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2016 els crèdits
corresponents”.
El regidor i portaveu del PP, en Carlos Nicolàs Arfelis, pren la paraula, tot dient
que entén que gastar 230.000 € sense partida és una temeritat. Afegeix que ha
faltat la deguda coordinació entre regidors i l’interventor.

D’altra banda, també manifesta que no han pogut veure les factures i, per tant,
no pot dir que les despeses siguin urgents, o que solament hagin estat
despeses per preparar la campanya electoral, com poden ser les de la pista de
futbol, la urbanització d’alguns carrers o el repintat dels passos de vianants.
Està clar que els proveïdors han de cobrar els subministraments o serveis
prestats i solament en aquest sentit pot votar a favor.
El portaveu d’ERC, n’Ignasi Comella Clavero, entén que les despeses no són
degudes a urgències com si caigués el campanar, doncs moltes són de
manteniment i altres, com les de la ITV, són despeses ja pagades.
Entén el regidor, d’altra banda, que cal atendre les despeses doncs els
proveïdors han de cobrar. No obstant això, el seu grup votarà en contra al
considerar que calia seguir els passos legals necessaris per no fer despeses
sense consignació. En cas contrari, es pot produir un caos en la gestió de la
despesa.
A continuació, pren la paraula la portaveu i regidora d’Almacelles Lliure, na Laia
Martí, qui entén que les coses s’han de fer com toquen i, prèviament a la
despesa, l’interventor ha de dir a la Junta de Govern si es pot comprar o no.
Creu la regidora que en aquest ajuntament el que es fa és primer fer la
despesa i després ja es veurà com s’arranja. Així, s’ha fet una pista de futbolsala sense projecte, dins un pati privat, prèviament a les eleccions, i
l’interventor ho ha permès. Considera que aquest és el problema d’aquesta
persona sigui personal de confiança i no tècnic.
Esmenta també que es tira endavant amb un expedient de ruïna o s’abonen
cànons coneguts; es tiren endavant les obres del carrer nou del Carme sense
projecte, per un import de 38.000 €... En definitiva, que de tot això, esmenta la
regidora, el Sr. Interventor ha de fer màgia traient d’aquí i posant allà per tal
que sigui legal, si bé al seu parer, això no és ètic.
També comenta que hi ha despeses de 10.000 € de manteniment de reg de
diferents indrets, de la pista de futbol, del Museu, de la Rambla... Afegeix que li
estranya que hi hagi factures de manteniment del Sr. Bartolomé, al carrer de
l’Estació, quan hi ha una ordre d’enderroc donada.
La regidora afegeix, acte seguit, que el complement de productivitat de 600 €
resultarà que se’l guanyarà del tot, ja que maquillar tot això dóna molta feina.
En aquest moment, el Sr. Interventor pren la paraula, fent constar que ha de
tallar el que està dient la portaveu d’Almacelles Lliure, ja que se l’està acusant

de maquillar els comptes i requereix a la regidora que, o bé retira el que ha dit o
bé prendrà les mesures legals adients. Manifesta el Sr. Interventor que ell no
maquilla res, ja que és el responsable legal dels números de l’Ajuntament.
D’altra banda, també assenyala que ningú li pot negar els drets civils i polítics
que té, i que el fiscal està obert a tothom. Detalla, finalment, que qui el fiscalitza
és el Ministeri, el Tribunal de Comptes i els regidors.
A continuació, la regidora i portaveu d’Almacelles Lliure, retira i clarifica el que
vol dir quan ella parla de maquillar els comptes. Afegeix, que l’interventor ha dit
en aquest mateix Ple que ha posat quantitats al·leatòries per quadrar les
sumes. Així, ha dit que l’interventor explica que arriben camions d’arena que no
se sap quants n’arriben, i mes o menys posa una quantitat estimada. Al dir
maquillar, afegeix que es refereix a això, a aquest tipus d’exemples.
L’interventor contesta que això no és maquillar, ja que hi ha vinculacions
jurídiques entre partides on la llei permet que si arriba una factura i la partida
està exhaurida es pugui carregar en un altra partida amb la què hi hagi
vinculació. En el cas que ens ocupa, explica l’interventor, que són factures que
arriben després d’acabar l’any o abans, i que no tenen cabuda en el
pressupost. En virtut del Reial Decret 550/1990, és permès legalment
relacionar-les i que el Ple les reconegui com a despesa.
Assenyala l’interventor, que ell no decideix sobre les despeses a realitzar, sinó
que quan li arriben les factures les ha de comptabilitzar allà on toca i, si cal, ha
de proposar les modificacions adients del pressupost, tal com es preveu
legalment, doncs té la responsabilitat penal en el compliment de la seva
actuació.
La regidora i portaveu d’Almacelles Lliure fa constar que, tal com s’ha dit, hi ha
despeses que es realitzen sense consultar a l’interventor ni passen per la Junta
de Govern, i després se les ha de col·locar en el Pressupost, incrementant així,
la partida de Treball per a altres empreses.
El Sr. Alcalde contesta dient que el que es fa aquí és el mateix que es fa en
altres administracions, i que és legal, tot convidant a la regidora que vagi
acabant amb la seva intervenció.
Finalitza la regidora, fent constar que votarà en contra.
El Sr. Alcalde disposa que el Secretari reculli en l’acta les acusacions
realitzades per la senyora Laia Martí, a fi que es pugui actuar judicialment si es
dóna el cas.

Acte seguit, el Sr. Alcalde esmenta que s’ha parlat del carrer del Carme, i en
aquest sentit, vol fer contar que d’un total d’obra de 38.000 € la Diputació va
donar 27.000 € per a la substitució de les canonades i la resta és de les rajoles
i paviment. Calia, per tant, fer tota l’obra encara que algú s’hagi d’endarrerir a
l’hora de cobrar, ja que es paga a tres o quatre mesos, mentre altres
ajuntaments esperen fins a tres anys.
Entén el Sr. Alcalde que en la propera liquidació del Pressupost hi haurà
romanent per acabar de pagar el reconeixement de factures. Esmenta també,
que si cal enderrocar sense demora un habitatge al carrer de l’Estació 27, per
ser ruïnós, cal fer-ho, ja que es tracta d’una situació urgent afectada
d’insolvència, tal com s’ha fet en una altra casa de la zona.
Es queixa el Sr. Alcalde que, en el cas de la plaça de la Vila 2, que es troba en
situació de ruïna, la regidora d’Almacelles Lliure es posi de part del propietaris;
enlloc d’evitar causar danys a les persones, que es el que correspon a
l’Ajuntament.
Contesta el Sr. Alcalde a la portaveu d’Almacelles Lliure quan ha parlat que
l’Ajuntament havia construit una pista de futbol-sala en un pati privat, vol fer-li
avinent que no és certa la seva afirmació, ja que hi ha una reparcel·lació
aprovada definitivament en el sector 6 i, per tant, el solar és propietat de
l’Ajuntament.
Esmenta el Sr. Alcalde que és incoherent la posició de la regidora d’Almacelles
Lliure quan demana que es tingui cura que el Parc d’Europa estigui en
perfectes condions, i després voti en contra quan l’Ajuntament ha hagut de
substituir els aspersors trencats pel vandalisme sense esperar a que hi hagi
consignació.
Respecte al canon de 12.000 € que forma part de les factures a reconèixer
entén que cal abonar-les puntualment a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre,
ja que si no es fa en el mateix moment, a més del recàrrec corresponent, ens
bloquegen les subvencions.
Considera, finalment, que el romanent de Tresoreria farà de finançament de
les factures reconegudes i que tots els proveïdors estan contents de treballar
amb l’Ajuntament, malgrat que en aquesta ocasió s’hagin esperat una mica.
Finalment, la proposta és sotmesa a votació, la qual és aprovada per 7 vots a
favor dels regidors de CiU; amb una abstenció del regidor del PP i 5 vots en
contra dels regidors del PSC, ERC i Almacelles Lliure.

5.- Moció del grup municipal del PSC d’Almacelles per
demanar la reparació de les carreteres de titularitat de
la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre
Es dóna lectura a la següent moció:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les carreteres que discorren per la regió formada pels termes municipals
d'Alcarràs, Almacelles, Gimenells i el Pla de la Font, Lleida i Saidí; a més dels
nuclis urbans de Sucs i Raïmat, entitats municipals descentralitzades de
l'administració local de Lleida; la titularitat de les qual ostenta la CHE
(Confederació Hidrogràfica de l'Ebre), i que constitueixen les principals vies de
connexió entre aquestes poblacions, presenten un estat de deteriorament i
deixadesa extrema, generant una situació manifesta d'inseguretat vial a causa
del mal estat del paviment de les mateixes, la presència de sots i flonjalls, la
manca de senyalització horitzontal i vertical i la inexistència o insuficiència de
vorals.
Aquestes circumstàncies, al seu torn, dificulten el normal desenvolupament
econòmic en aquesta zona, confluent de l'Oest de Catalunya i la Franja
d'Aragó, i en la qual concorren intensament activitats de caràcter agropecuari,
industrial i de serveis.
Així, arran de les múltiples denúncies i reclamacions presentades per les
administracions
afectades
(generalment,
ajuntaments
i
entitats
supramunicipals) a la CHE -les quals es detallen a l'Annex 1- al llarg de les
últimes dècades, com a titular i propietària d'aquestes carreteres i, en
conseqüència, responsable de la seva conservació i manteniment; i per tal de
resoldre aquest greuge, reconegut explícitament pel mateix organisme en
diverses ocasions, es va elaborar, per part del mateix, el PROJECTE DE
REPARACIÓ, CONDICIONAMENT I MILLORA DELS CAMINS GENERALS
DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL D'ARAGÓ I CATALUNYA ( LL /
Almacelles) CLAU 09.259.434 / 2111, que va ser redactat al setembre de
2013 a instància del seu President, prèvia autorització de la DIRECCIÓ
GENERAL de l'AIGUA, i informe corresponent del CAP DEL SERVEI 2n
d'EXPLOTACIÓ, essent el mateix finalment aprovat en data 14 de març de
2014, i remès el dia 20 de Març de 2014 la Subdirecció General
d'Infraestructures i Tecnologia de la Direcció general de l'Aigua per a la seva
posterior tramitació, el contingut del qual dictamina que "s'haurà d'incloure la
licitació de les obres un cop dotada d'assignació pressupostària".

El nomenat PROJECTE disposa a més a més el següent (per camins generals
es refereix a carreteres asfaltades):
"Les obres que comprèn el projecte consisteixen la millora de diversos trams en
set dels Camins Generals de la zona regable del Canal d'Aragó i Catalunya. En
total es projecta condicionar uns 74.485 metres de camins que es distribueixen
de la següent manera:
1) Camí CG1, entre el tram comprès entre els camins CG3 i CG4, passant pel
nucli de Pla de la Font. La longitud d'aquest tram és aproximadament de 6.460
m, amb una amplada de calçada variable entre 5 i 6 m.
2) Camí CG2, que va des d’Almacelles a Valmanya, passant per Sucs i
Gimenells, el camí té una longitud aproximada de 13.596 m, amb ample de
calçada variable entre 5,5 i 6 m.
3) Camí CG3, que va des de la carretera nacional N-240 a la Clamor Amarga
passant per Sucs. Té una longitud aproximada de 10.756 m, amb una amplada
de calçada variable entre 6 i 7 m.
4) Camí CG4, que discorre des del CG3 a la carretera autonòmica A-1241,
passant per Gimenells, té una longitud de 15.326 m i amplada variable entre 5 i
6 m.
5) Camí CG5, (carretera de Montagut), en el tram que va des de Sta. Maria de
Gimenells a l'Autovia A-2, a Alcarràs. La longitud del tram és de 13.997 m, i
amplada variable entre 5 i 6 m.
6) Camí CG6, discorre entre l'encreuament de la carretera A-1241 i Valmanya. Té
una longitud de 10.760 m i amplada variable entre 5 i 6 m.
7) Camí de Pla de la Font a CG2, la longitud és de 3.590 m.
El ferm de tots aquests camins està compost per base de saorra i capa de
rodadura ferma bituminosa. En alguns trams està molt deteriorat, el drenatge
longitudinal està aterrit i el drenatge transversal és insuficient. Així mateix, la
senyalització és inexistent o està en molt mal estat. Per això es projecta:
-

Neteja i reperfilat de 136.467 m de cunetes.
Execució de 57 obres de drenatge transversal: 7 al CG1, 11 a l'CG2, 14 al
CG3, 6 a l'CG4, 6 en el CG 5, 6 al CG6 i altres 6 en el camí de Pla de la Font a
CG2.
Neteja i reposició del ferm entre la zona de la calçada i l'inici de la cuneta.
Reparació de clots i flonjalls.

-

Extensió de la beurada bituminosa amb lligant LB3 i sorra amb dotació
12
kg / m2 a una superfície aproximada de 469.693m2.
Col·locació de senyalització vertical, horitzontal i biona.
Reposició d'accessos a finques mitjançant construcció de passos salvacunetes
amb canonada de 600 mm. "
El PROJECTE acaba amb el següent paràgraf:
"Una vegada executades les obres del nomenat projecte, seria aconsellable la
gestió del lliurament i cessió de titularitat dels camins generals del Canal
d'Aragó i Catalunya a altres administracions d'àmbit local o autonòmic, ja que
l'ús actual d'aquestes vies de comunicació transcendeix l'ús eminentment
agrícola pel qual van ser dissenyats o construïts."
En aquest mateix sentit, respecte de les vies de comunicació objecte del
PROJECTE de la CHE, cal reiterar que aquestes van ser dissenyades i
construïdes en les dècades dels 50 i 60 amb l'única finalitat de donar servei al
Canal d'Aragó i Catalunya -inaugurat el 1906- i el seu derivat Canal de Saidí ja en funcionament l'any 1912-, connectant així els diversos nuclis de població
existents amb els de nova creació, afectes al pla de desenvolupament agrari de
l'INC (Institut Nacional de Colonització), organisme dependent del Ministeri
d'Agricultura, creat el 1939, el nom del qual va mutar l’any 1971 a IRYDA
(Institut de Reforma i Desenvolupament Agrari), en part degut a les tensions
que suscitava el terme "colonització" en terres catalanes.
Per la seva banda, la CHE, organisme autònom actualment adscrit al Ministeri
d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, va ser creada, entre altres
confederacions de gestió de conques fluvials, pel Reial Decret de 5 de Març de
1926, sota la dictadura de Primo de Rivera, amb l'objectiu de gestionar i
administrar de manera integral la conca fluvial de l'Ebre i, per tant, l'ús industrial
i agrícola de les aigües. És per això que la CHE, en virtut de la Llei d'Aigües -la
disposició originària de la qual data del 1866-, actualment vigent per mitjà del
Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de Juliol, té atribuïdes competències en
infraestructures accessòries, això és, no hidràuliques, necessàries per al
correcte desenvolupament de les seves funcions.
Tals facultats, com la "projecció i la construcció i explotació de les obres
realitzades amb càrrec als fons propis de l'Organisme, i les que li siguin
encomanades per l'Estat", i "l'estudi, projecte, execució, conservació, explotació
i millora de les obres incloses en els seus propis plans, així com aquelles altres
que poguessin encomanar ", en virtut de les quals la CHE va construir les
carreteres que ens ocupen, i que constitueixen la causa de l'actual problema;
han de ser, de la mateixa manera, la font de la que emani la respectiva solució.

Ja que, si bé en l'època de la seva construcció pogués resultar comprensible
que aquests vials, concebuts per facilitar la gestió i servei dels canals de
regadiu que teixeixen la nostra geografia, i dels quals la CHE en va ser la
promotora i responsable, fossin propietat d'aquesta, el fet és que fa dècades
que aquesta finalitat va ser sobrepassada per la realitat del desenvolupament
socioeconòmic, no essent tolerable en l'actualitat que aquesta titularitat
segueixi en mans d'un organisme l'única missió del qual és la gestió de l'aigua,
i que des de fa molt temps ve descuidant fins i tot les més elementals tasques
de manteniment i conservació d'aquests vials, havent de ser els ajuntaments
qui assumeixin aquesta responsabilitat amb els escassos mitjans disponibles,
sens dubte insuficients inclús per donar compliment amb uns mínims
estàndards de seguretat.
Així, donada la dependència directa de la CHE del Ministeri d'Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient, és indubtable que la reparació i el manteniment
dels camins i carreteres objecte del present document han de ser conseqüència
del compromís i l’acord polític a nivell estatal respecte d’un territori que ve
reclamant una millora que es demora en excés, i que no només afecta
greument la seguretat dels veïns de les poblacions directament afectades, sinó
també a tots aquells usuaris d'aquestes vies de comunicació que, recordem,
enllacen dues comunitats autònomes entre les que hi ha un enorme intercanvi
comercial, com són Aragó i Catalunya.
Per això, en tant en quant la pròpia CHE accepta i subscriu en el seu
PROJECTE DE REPARACIÓ, CONDICIONAMENT I MILLORA DELS
CAMINS GENERALS DE LA ZONA REGABLE DEL CANAL D'ARAGÓ I
CATALUNYA (LL / Almacelles) CLAU 09.259.434 / 2111, tot el que s'exposa
al llarg del present document, emplacem, mitjançant aquesta moció, als
següents responsables polítics:
- Al CONSELL DE MINISTRES, i en particular, al Ministre/a d'Agricultura,
Alimentació i Medi Ambient, òrgan del qual depèn la CHE, per a que:
PRIMER - Assignin una partida pressupostària a la CHE per a la licitació i
execució de les obres previstes en el nomenat PROJECTE i, un cop
efectuades, promoguin la transferència de la titularitat d'aquestes vies de
comunicació a les administracions autonòmiques i provincials que
correspongui, en funció de les característiques de les mateixes.
SEGON - Alternativament al primer punt, acordin amb les corresponents
administracions autonòmiques o provincials el traspàs de la titularitat de les
esmentades vies, amb la consegüent dotació pressupostària per a la reparació
d'aquestes carreteres per part de les entitats receptores.

- A les ADMINISTRACIONS AUTONÒMIQUES I PROVINCIALS corresponents,
per a que:
PRIMER - Acordin la recepció de la titularitat dels vials en qüestió, prèvia
consignació pressupostària per part de l'Estat a la CHE o a les pròpies
administracions receptores, que cobreixi, en tot o en part, els costos de
reparació i condicionament de tals vies de comunicació.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament d’Almacelles l'aprovació de la
present moció i el trasllat de la mateixa a la resta d'entitats locals afectades,
així com a la CHE, al Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, i a les
administracions autonòmiques i provincials que, si escau, hagin d'assumir el
traspàs de la titularitat d'aquests vials en les condicions acordades”.
Per part del regidor del PSC fa una breu defensa de la proposta, fent al·lusió a
la història d’aquests camins, que ara són carreteres i de la conveniència de
donar suport a la proposta. Esmenta també, que en el Consell Comarcal es
proposarà crear una comissió de totes les administracions implicades per
sumar esforços i guanyar eficàcia.
El Sr. Alcalde comenta com es va arranjar la carretera l’any 1998 i entén que,
tot i ser de la titularitat de la CHE, no es té interès en el seu arranjament. L’any
2015 es va adreçar una carta al Ministeri d’Agricultura per a que procedís al
seu arranjament i la resposta va ser que el projecte estava aprovat, si bé de
moment no es licitava l’obra.
Fa constar, finalment, que per part de la Diputació de Lleida li consta que
difícilment pot assumir la titularitat de més carreteres. En canvi, entén que
correspon assumir la titularitat a la Generalitat, ja que la carretera general que
va de Gimenells a Almacelles esta inclosa dins de la xarxa de carreteres de la
Generalitat, però sembla que de moment no hi ha dotació per a la seva millora.
Sotmesa a votació, la proposta es aprovada per unanimitat.

6.- Assumptes d’urgència
Acte seguit, el Sr. Alcalde fa constar que hi ha dos temes d’urgència: una moció
presentada per ERC i una altra moció exprès presentada per la Sra. Laia Martí, avui a
les tres de la tarda.
Considera el Sr. Alcalde que no hi ha cap inconvenient per la seva part a poder votar
la urgència d’aquests dues mocions, si bé el ROF exigeix que els interessats
argumentin sobre la urgència, fet que convida a poder fer-ho a continuació. En el cas

que s’aprovi la urgència es podrà entrar en el debat. El portaveu d’ERC fa constar que
la va presentar per a que s’inclogués en el Ple i avui se li ha dit que no aniria. El Sr.
Alcalde fa constar que hi ha un informe de Secretaria que entén que no és
competència del Ple, donat el seu contingut.
El portaveu d’ERC fa constar que la urgència està en el fet que no es va voler rebre a
la presidenta del Parlament de Catalunya, per part del rei Felip VI durant el mes de
gener i, per tant, no cal retardar la protesta cap al monarca en forma de moció. El Sr.
Alcalde considera que no veu la urgència i dóna la paraula al portaveu del PSC, qui
entén que es pot parlar del tema en el proper Ple perfectament i que, a més a més, li
interessa veure la moció i l’informe de Secretaria. El Sr. Alcalde fa constar que no té
inconvenient en que entri l’esmentada moció en el proper Ple. El regidor d’ERC
manifesta que està d’acord en què es tracti en el proper Ple.
Dóna la paraula el Sr. Alcalde a la portaveu d’Almacelles Lliure qui defensa la urgència
en què el proper dia 8 de març es el Dia de la Dona i que la moció que ha presentat el
seu grup defensa la igualtat salarial i laboral entre homes i dones, assenyalant que en
el proper Ple ja haurà passat el dia esmentat.
El Sr. Alcalde fa constar que encara que la veu interessant i que algun punt el poden
votar i prèviament consensuar, donat que no l’ha presentat fins avui, no ha pogut ser
estudiada i, per tant, entén que es podrà debatre en el proper Ple incloent-la.
Sotmesa la moció a votació, voten en contra de la urgència els 7 regidors del CiU i
voten a favor els 6 regidors del PSC, PP, ERC i Almacelles Lliure, restant per aquest
motiu pendent fins al proper Ple.

7.- Precs i preguntes
Pren la paraula el portaveu i regidor del PP, Sr. Carlos Nicolás, preguntant com
està el tema de la fibra òptica sobre el qual es va fer un prec en un darrer Ple.
També pregunta com esta el tema de les negociacions amb els propietaris del
Sector 6 i quin ha estat el resultat. Respecte al carrer de Sant Jaume esmenta
que les senyals sobre l’aparcament ha d’estar en els dos idiomes oficials,
segons la Llei de Trànsit i el Reglament General de Circulació.
Finalment, demana que es repintin alguns passos de vianants.
El Sr. Alcalde fa referència a l’elevadíssim nombre de passos de peatons que hi
ha a la vila.
Pren la paula el portaveu d’ERC, n’Ignasi Comella Clavero, dient que ha
examinat les actes de les Juntes de Seguretat i que la darrera és del 2012, tot i
que en una carta rebuda per part de la Subdelegació del Govern es diu que ha

de ser d’una periodicitat trimestral, i per tant, no hi ha manera de saber, com a
regidor, la situació actual dels robatoris i de la seguretat a la població.
Per acabar, pregunta quin és el motiu de dipositar runes en la part del darrera
del carrer de l’Estació 27.
Pren la paraula la regidora d’Almacelles Lliure, na Laia Martí, qui pregunta si hi
ha alguna urgència en fer el carrer d’Àngel Guimerà.
Pregunta també per què es fan servir tanques d’obra per tancar el carrer Major,
ja que pot ser perillós i, a banda, és una zona protegida per un pla especial.
Demana que en el passos de vianants es facin les rampes adients per a la
efectiva supressió de barreres arquitectòniques.
Respecte a l’enderroc de la casa del carrer de l’Estació, pregunta si la Brigada
d’Obres pot enderrocar una casa sense que hi hagi un projecte d’enderroc.
Referint-se al programa electoral de CiU, fa contar que en el carrer de Sant
Jaume hi havia penjat en un magatzem un cartell en el què posava que
l’Ajuntament faria un aparcament i ja no se n’ha sabut res més. El mateix passa
amb l’anunciat carregador elèctric de vehicles, o al dir que s’urbanitzaria el
polígon.
Pren la paraula el regidor de Poblem Almacelles, en Josep Maria Doblas, qui
pregunta si ja s’ha definit el lloc on ha d’anar el pipi-can, i el lloc d’esbarjo per a
gossos, que ell va demanar i se li va dir que s’estudiaria.
El Sr. Alcalde contesta dient que no es disposa de solars i que l’únic lloc idoni
per a aquest fi seria dins el sector 6. Altres llocs possibles serien patis privats i
ens caldria l’autorització dels seus propietaris. Malgrat això, recorda que en el
Parc del Vilot està autoritzada l’entrada de gossos.
Contestant al portaveu del PP, el Sr. Alcalde diu que la senyalització del carrer
Sant Jaume és correcta, doncs encara que hi ha la cooficialitat de dues
llengües, l’Estatut d’Autonomia diu que la llengua pròpia de Catalunya és la
catalana i que, per aquest motiu, no s’ha hagut de multar a ningú.
Adreçant-se al portaveu del PP, el Sr. Alcalde li fa avinent que no estan fent les
actuacions de cara a les eleccions, ja que contínuament està fent millores.
Sense anar més lluny, ara es fa el carrer del Carme, el carrer de Ponce de
León, la Ronda de Mariano Gomà, el carrer del Doctor Agustín, la plaça de
Sant Joan de Déu, els passos de vianants, etc.

Adreçant-se al portaveu d’ERC, li fa constar que es reuneix amb els Mossos
periòdicament per estar el dia de tot. Assenyala que està convocada una reunió
sobre el tema de la Seguretat amb els comerciants des de fa dies i una altra de
seguretat ordinària. D’altra banda, esmenta que en la propera caldrà convidar a
la Guàrdia Civil.
Fa avinent, així mateix, que hi ha un expedient d’enderroc respecte a la casa
del carrer de l’Estació 27, que podrà veure oportunament.
Pel que fa al carrer d’Àngel Guimerà, entén que és un vial que des del 2007
està pendent i que algun dia caldrà obrir-lo, i més tenint en compte que s’han
fet convenis ben favorables amb els veïns i que donarà fluïdesa al carrer
Balmes i als usuaris de l’INS i del CAP.
Pel que fa a la intervenció de la regidora d’Almacelles Lliure sobre les tanques
que es col·loquen en el casc antic, entén el Sr. Alcalde que encara que hi hagi
algunes pilones cal reposar-les, ja que no es poden reparar i, a més a més,
algunes encara no s’han instal·lat del tot, per la qual cosa s’anirà fent en la
mesura de les disponibilitats.
Respecte als passos elevats i supressió de barreres arquitectòniques, fa
constar que es van fent progressivament, tot i tenir en compte que hi ha 30 Km
de vials a la vila, i assenyalant que en la part més cèntrica de la vila ja està
pràcticament solucionada, i que avui s’han acabat uns a la zona de l’avinguda
Josep Mas Dordal.
Respecte al pàrquing que es pretenia fer en al carrer de Sant Jaume, fa constar
el Sr. Alcalde que hi havia un preacord amb el propietari i després no es varen
entendre. Malgrat això, considera que va ser una sort no fer aquella important
despesa donat que amb la solució de l’aparcament del carrer sant Jaume n’ha
hagut prou per solventar el tema dels aparcament a la zona centre. En relació
amb el tema del carregador elèctric fa constar que encara que estem preparats,
el tema està dominat per les companyies subministradores, i són els operadors
els qui, si no els hi surten els números, no actuen.
I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a
les 23,05 hores, de tot el qual estenc la present acta, donant fe del seu
contingut.

Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari

