ACTA
CORRESPONENT
A
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 30 DE MAIG DE 2013.- NÚMERO 2:
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, més la
de l’interventor interí, en Lluís Bordes Capdevila i la del lletrat Sr. Josep Lluís
Rodríguez Ros; s’inicia, doncs, la sessió plenària extraordinària a la Sala
d’Actes del Museu d’Arquitectura i Urbanisme com a seu provisional, d’acord a
l’ordre de la proposta que es detalla.
Abans de l’inici de la sessió, es produeix com a incidència, la manca de
funcionament dels micròfons inalàmbrics que, malgrat haver avisat a
l’encarregat, no es va poder solucionar. Cal esmentar també que per a la
redacció d’aquesta acta no s’ha pogut fer ús del sistema de gravació, el qual
tampoc ha funcionat.
Acte seguit, i per disposició de l’Alcaldia, s’entra directament al punt primer i
únic de l’Ordre del Dia que disposa el següent:

1.- Donar explicacions sobre la querella interposada
contra l’Alcalde, el Secretari i un agent de la Policia
Local sobre pressumpta prevaricació i falsetat

Per ordre del Sr. Alcalde, el Secretari exposa que legalment, i a la vista que no
hi ha cap proposta per escrit, s’entèn que l’acte a realitzar es troba dins de les
actuacions pròpies de l’oposició, consistents en el dret a la fiscalització de les
actuacions dels membres del Govern Municipal.
Per aquest motiu, manifesta el Sr. Alcalde que podran formular les seves
intervencions a constinuació de l’exposició, i que el lletrat Sr. Josep Lluís
Rodríguez Ros –present a la sala- els informarà tècnicament sense donar lloc a
més preguntes. Acte seguit, el Sr. Alcalde dóna la paraula als grups municipals
que han demanat el ple extraordinari.
Pren la paraula en primer lloc el regidor i portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria
Doblas, dient que el Sr. Alcalde ha perdut una oportunitat de dialogar davant el
poble.
A continuació, el portaveu i regidor del PPC, Sr. Francisco González Cascón, fa
constar que ja que el Sr. Alcalde ha tingut intervencions en públic li demanaria
en aquest moment unes explicacions en relació a la querella interposada.
Acte seguit, pren la paraula el portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres,
que fa constar que voldria que l’Equip de Govern els hi expliqués el per què
d’aquesta imputació.
El Sr. Alcalde considera que les publicacions aparegudes en un diari, per
respecte, es podrien haver estalviat. A continuació, disposa l’Alcaldia que
respongui el Sr. Lletrat, donant per bo el que aquest manifesti.
A constinuació, el Sr. Josep Lluís Rodríguez Ros, exposa que la querella ha
estat interposada i admesa a tràmit per part d’una veïna contra el Sr. Alcalde, el
Secretari i un agent de la Policia Local.
Assenyala que es tracta d’imputar-los per la comissió d’un delicte de
prevaricació i de falsedat en el qual es diu que els tres imputats es varen posar
d’acord per confeccionar un document fals, i poder tirar endavant un
procediment sancionador.
Així mateix, es fa constar que –al seu entendre- l’agent de la Policia Local,
requerit per l’Alcaldia a fi que informés sobre certes irregularitats constructives,
va presentar un informe sobre les obres fetes, elaborat el 2003, que després va
tornar a imprimir utilitzant paper oficial de l’any 2007, al què se li va donar
entrada. Acte seguit, l’Ajuntament va fer un decret en el què paralitzava les
obres.

Al mateix temps, es varen donar compte que el decret no era correcte perquè ja
no es feien obres. Per aquest motiu, el decret es va quedar a la carpeta i no es
va arribar a notificar, donant el mateix número de decret al següent, que
corresponia a l’autorització d’un gual. El 2008 es fer un nou decret deixant
sense efecte aquell decret erroni del 2007.
D’altra banda, continua explicant el lletrat, que l’Ajuntament –en base a la
inspecció realitzada a l’edificiació on s’havia construit sense llicència- i amb la
prèvia autorització judicial, va comprovar que també s’estava duent a terme en
aquest edifici una activitat d’oficina de consultoria i s’endegà un procediment
sancionador per haver fet obres sense llicència urbanística, i per haver-hi una
activitat sense llicència.
Posteriorment, la veïna afectada fa constar que les obres estaven fetes abans
de l’any 2003, i que concorria la prescripció de l’acció per al procediment
sancionador, per la qual cosa, l’Ajuntament va resoldre no seguir endavant amb
el procediment per les obres fetes i, en canvi, va decidir continuar respecte a
l’activitat d’oficina en un edifici sense llicència.
En aquell moment, la veïna va considerar que el document policial datat el
2003 era fals i que havia fet obres posteriorment, a l’any 2004. Per part de
l’arquitecte al servei del municipi es va fer constar que les obres fetes eren
compatibles amb el que es deia en l’informe policial.
Per part de l’acusació, s’han presentat proves on s’intentava demostrar que hi
havia hagut manipulació en les actuacions informàtiques.
Pel que fa al moment actual, manifestael Sr. Lletrat, que el jutge ha obert el
procediment, a fi que tant l’acusació com el ministeri fiscal faci l’acusació en 10
dies, si és que així ho considera oportú.
També fa constar que l’Ajuntament ha fet apel·lació davant l’Audiència, la qual
decidirà si ha de continuar amb el judici o l’ha d’arxivar.
Acte seguit, pren la paraula el portaveu i regidor d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria
Doblas, agraint en primer lloc l’assistència i la intervenció del lletrat. Després,
afegeix que han de ser els querellats qui costegin les despeses que els hi costi
la seva defensa.
Afegeix el portaveu que ara no estem a l’Audiència, i que la gent que els va
votar han de saber què va passar, assenyalant que –al mateix temps- estan
suportant el “persecucionisme” de l’Alcalde envers la gent, com ara la prohibició
de llençar runa per part dels constructors, o la prohibició d’aparcar camions en
la zona comercial.

Manifesta també aquest portaveu que l’agent de la Policia Local implicat li va
dir que l’errada estava en la data a l’hora d’imprimir. Entèn també, que a la
interessada se li va causar indefensió en no donar-li audiència. Assenyala, per
acabar, que l’activitat d’oficines en l’edifici en qüestió és d’un titular diferent al
què va realitzar les obres. Finalment, diu que és l’alcalde qui ha de donar les
explicacions.
Acte seguit, pren la paraula el portaveu del grup municipal del PSC, Sr.
Francesc Torres, qui considera que la minuta dels advocats de la defensa dels
querellats l’haurien de pagar ells i pregunta, per acabar, quin és el motiu de la
imputació de cadascun d’ells.
A continuació, el portaveu del PPC, Sr. Francisco González Cascón, considera
que si les obres eren del 2003, ja havia prescrit la infracció i, per tant, no tenia
objecte el seguir reclamant tal com s’ha fet.
Acte seguit, el lletrat manifesta que no farà al·lusió a les apreciacions de caire
polític que s’han fet i que, tècnicament, la part acusadora manté que hi va
haver un acord entre els tres imputats per confeccionar un informe policial
inicial i un posterior decret que diuen estava falsificat.
Pel que fa a la prescripció, el lletrat es reitera dient que aquesta ja va ser
apreciada per l’Ajuntament abans de la interposició de la querella.
Finalment, el Sr. Alcalde, adreçant-se al portaveu del PPC, li fa constar que no
es poden fer judicis paral·lels a les actuacions municipals, ja que per resoldre
aquests conflictes ja estan els advocats. Per acabar, manifesta que dóna per
finalitzat el tema després de constatar que s’han pogut fer les intervencions
dels regidors, s’han donat la informació necessària i s’ha finalitzat amb el Ple
extraordinari amb el torn de paraules.
I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a
les 21,20 hores, de tot el qual extenc la present acta, donant fe del seu
contingut.

Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari Accidental

