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Secretària:

SRA. MARIA ÀNGELS ALIMBAU CASTELLS

Ha excusat la seva presència en l’inici de la sessió el Sr. Carlos Nicolás Arfelis, Grup PPC, que
s’incorporarà més endavant a l’acte.
Assisteix el quòrum legal de membres per a la vàlida constitució de la sessió.
A Almacelles, essent les 19:31 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, en Lluís Bordes
Capdevila, s’inicia la sessió plenària municipal a l’Auditori del Centre Cultural d’Almacelles, com
a seu provisional, d’acord a l’ordre de les propostes que es detallaran.
Acte seguit, i per disposició de l’Alcaldia, s’inicia el debat i votació dels punts previstos a l’Ordre
del dia:
ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE PLE, DE DATA 26 DE GENER DE 2018.
2.- DESPATX D’OFICI: DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
3.- ACORD DE DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS 2019.
4.- RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’EXPEDIENT DE PRESSUPOST
2018 DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS.
5.- PROPOSTA PER SOL·LICITAR LA INCLUSIÓ DE LA FESTA DE L’AIGUA D’ALMACELLES AL
CATÀLEG DEL PATRIMONI FESTIU DE CATALUNYA.
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SR. JOSEP IBARZ GILART
SRA. PILAR MARTÍNEZ SAURA
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 NICOLÁS ARFELIS

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Grup municipal:
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Regidors:

Codi Segur de Validació

ASSISTÈNCIA:

Url de validació

ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL
PLE MUNICIPAL DEL DIA 20 DE MARÇ DE 2018 .- NÚMERO 2

11.-MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP PdCat EN DEFENSA DE L’ESCOLA CATALANA I DEL MODEL
D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA.
12.-ASSUMPTES D’URGÈNCIA
13.-PRECS I PREGUNTES.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE PLE, DE DATA 26 DE GENER DE 2018
El senyor Alcalde pregunta als assistents si han llegit l’esborrany de l’acta de la sessió anterior
que se’ls ha tramés per aprovació i demana si hi ha reparaments.
La senyora Secretària pren la paraula per manifestar que consten observacions fetes a l’acta de
la sessió ordinària de 26 de gener de 2018. Comenta que tal i com preceptua l’article 91 del
Reglament d’Organització i Funcionament, a l’inici de la sessió del Ple, si hi ha observacions a fer
a l’acta de la sessió anterior es debatran i es decidirà si s’escau la seva rectificació, si bé en cap
cas podrà modificar-se el fons dels acords acoptats i únicament hi ha l’opció de subsanar les
meres errades materials o de fet.
Posa de manifest les següents observacions:
1/ En primer lloc consta una esmena que es proposa al punt 4rt de l’acta del Ple de 26/01/2018
sobre delegació a la Diputació de Lleida de facultats en matèria de recaptació de determinats
ingressos de dret públic:
Allà on hi diu a l’acord primer
“Impost per a la recollida d’escombraries”
Hi ha de dir
“Taxa per la recollida d’escombraries”
D’acord amb la denominació que consta a l’ordenança fiscal corresponent.
2/ En segon lloc, consta una sol·licitud d’esmena feta pel Grup Municipal Almacelles Lliure,
segons la qual se sol·liciten diversos canvis de redactat al punt 6è de l’ordre del dia, sobre
ratificació de l’aprovació provisional de la modificació del pla parcial del sector 6 (...).
Primera esmena que sol·licita Almacelles Lliure: S’informa favorablement.
En el paràgraf que comença amb La representant del grup Almacelles Lliure (...)
Allà on hi diu:
...finalitza amb l’exposició de les despeses que pensa que revertiran en els propietaris
Es proposa el redactat:
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10.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM 26.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

9.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM 11.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

8.- EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE L’EXERCICI 2017.

Codi Segur de Validació

7.- ADMISSIÓ DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES A LA TUC EFECTUADES PER LA DIRECCIÓ
GENERAL DE COMERÇ: MODIFICACIÓ I NOVA EXPOSICIÓ PÚBLICA.

Url de validació

6.- PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ AL SISTEMA D’ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE
L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES I DEL CONSORCI CATALÀ PEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL.

L’Alcalde demana si hi ha cap més intervenció i la Sra. Martí, representant d’Almacelles Lliure
comenta que, en particular en l’esmena tercera que sol·licita, no és d’interpretació del que es
diu el text que proposa afegir sinó que es tracta de manifestacions de l’alcaldia i que en aquell
punt ell va dir quelcom com ara “a partir d’ara hi ha dues opcions a fer” una queda recollida a
l’acta (“iniciar l’aprovació d’un nou pla parcial, fer la nova reparcel·lació i el projecte bàsic
d’urbanització”) i després el senyor alcalde repeteix una segona opció diversos cops, que ells
consideren que intenten condicionar les accions a prendre per parts dels propietaris a partir
d’ara i que ella concreta en “aprovar el pla parcial, escripturar davant de notari els terrenys ...
(és a dir, fer una cessió dels terrenys ja ocupats) ...i llavors es paralitzaria la reparcel·lació i
s’acabaria el problema”. Ells consideren diferent aquesta opció de l’altra i voldrien que
s’inclogués en l’acta. Si no s’inclou, avança que ells votaran en contra de l’aprovació de l’acta.
L’alcalde sotmet a votació l’acta amb les esmenes que s’ha dit i sense incorporar-hi les esmenes
segona i tercera plantejades pel grup Almacelles Lliure.
Sotmesa la proposta a votació és APROVADA amb el següent règim de vots:
A FAVOR:
11 (CIU- PA-PSC-ERC)
ABSTENCIONS:
0 ()
EN CONTRA:
1 (ALL)

2.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
Es dóna compte dels següents decrets d’Alcaldia:
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L’acta no ha de servir per acreditar altres circumstàncies que les expressades en la normativa
que s’ha esmentat i que estimo respectada en la proposta d’acta emesa.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

La prova de les manifestacions concretes emeses literalment pels assistents al Ple no és l’acta,
sinó que els regidors/es tenen altres mitjans per tal d’acreditar manifestacions o intervencions
literals fetes com son els testimonis que assisteixen al ple, així com les gravacions particulars
que es fan o el seu propi testimoni.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Es proposa la substitució del text proposat com a resum sintètic per la intervenció literal dels
regidors/es intervinents.
El redactat de l’acta no recull la transcripció exacta o literal de les intervencions dels Regidors/es,
sinó que fa una breu ressenya de les intervencions fetes de forma sintetitzada, per tal que
s’entengui la deliberació i sentit del vot, tal i com recullen els articles 109 del Reglament
d’Organització i Funcionament.
La Secretària estima que el resum recollit a l’acta no discrepa del sentit de les manifestacions
fetes i que no procedeix la modificació instada en no variar el sentit del vot ni ser trascendent
per a les certificacions de l’acord que puguin emetre’s.

Codi Segur de Validació

Segona i tercera esmena que sol·licita Almacelles Lliure: No s’informa favorablement la seva
inclusió.

Url de validació

...finalitza amb l’exposició de les despeses que revertiran en els propietaris
L’esmena s’atèn ja que la Sra. Martí manifesta en la seva sol·licitud que no és una opinió del seu
Grup, sinó un concepte que consta en la sentència judicial analitzada i efectivament pot
considerar-se un error de fet en la interpretació de la seva intervenció.

Fonaments de dret
Article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors.
Article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la jornada de treball,
jornades especials i descansos.
Per tot el què es proposa a la consideració del PLE:
1. Establir com a festes locals d’Almacelles corresponents a l’any 2019 el dia 2 de març, Festa de
l’Aigua, i el dia 24 de setembre, Festa de la Mercè.
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D’acord amb el requeriment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies remès a
l’Ajuntament el 23/02/2018 i per tal d’avançar l’aprovació de l’Ordre i la publicació de les festes
locals corresponents a l’any 2019, es proposa establir el dia 2 de març, com a Festa de l’Aigua,
i el 24 de setembre com la Festa de la Mercè”.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Antecedents
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3.- ACORD DE DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS 2019

Codi Segur de Validació

Concovant Comissió Informativa i Ple ordinari per al dia 26 de gener de 2018.
Acordant trametre ajut a la Diputació per a l’execució obra condicionament camí Aubacs.
Cessar a l’agent de policia interí Sr. Francesc X. Campistó Orós.
Nomenar a l’agent de policia Sr. Albert Arias Estalache com a funcionari en pràctiques.
Contractant a la Sra. Marta Aznar Giménez com a professora de piano.
Assignant comp. de productivitat Sr. César Minuesa per obertura i tancament espais públics.
Assignant comp. De productivitat Sr. Carlos Majadas per obertura i tancament locals municipals.
Ordenant brigada senyalització i tancament façana C/ St. Antoni, 95 per despreniments.
Requerint Sr. Jordi Boch que realitzi informe descriptiu modificació PEU Antic Escorxador.
Notificant mesures a prendre urgents per restablir seguretat edifici afectat C/ St. Antoni, 95.
Concedint tarja d’aparc. indiv. persones amb disminució titular conductor Sra. Gemma Torres.
Concedint tarja d’aparc. indiv. persones amb disminució titular conductor Sr. José Ribó Obiols.
Concedint tarja d’aparc. indiv. persones amb disminució titular no conductor Sra. Maria Arnó.
Concedint tarja d’aparc. indiv. persones amb disminució titular conductor Sr. Delfino Niño.
Concedint tarja d’aparc. indiv. persones amb disminució titular no conductor Sra. Elvira Valiente.
Concedint tarja d’aparc. indiv. persones amb disminució titular conductor Sr. Teodoro Alegre.
Desestimant petició d’ajut per mobilitat per caiguda per no haver responsabilitat de l’Aj.
Declarant desafectada servei públic defensa ext. agent 002 per procedir a la seva destrucció.
Declarant que es procedeixi al desallotjament immediat edifici C/ St. Isidre, 32 per perill imminent.
Estimant i desestimant peticions assistència seminaris CSITAL Secretària, Vicesecretari i Interventor.
Concedint l’explotació de la barra de la Sala Polivalent Festa de l’Aigua Sr. Josep Domènech.
Notificant propietari edifici Pl. de la Vila, 4 perill que suposa l’estat actual dels balcons.
Ordenant arranjament immediat façana edifici Pl. de la Vila, 4 per despreniment part balcó.
Concertant amb l’entitat CAIXABANK una pòlissa de Tresoreria per ser l’oferta més avantatjosa.
Autoritzant despesa per provisió de fons pràctica prova pericial demanada en recurs ordinari.
Emetre una sol·licitud d’oferta de treball al SOC per preseleccionar plaça educadora infantil.
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Durant el període d’exposició pública s’han presentat les següents al·legacions:
-El 6 de març de 2018 el Sr. Ignasi Comella Clavero, en nom i representació del Grup Municipal
ERC presenta escrit d’al·legacions, que es circumscriu a quatre aspectes diferents de l’expedient
de pressupost.
La intervenció municipal ha informat en data 14 de març de 2018 respecte d’aquest escrit
d’al·legacions i transcrivint parcialment el seu informe conclou:
“SEGON. Les causes per les quals es pot al·legar el pressupost estan taxades, i per tant únicament
es pot al·legar els motius que apareixen expressament regulats en l'apartat 2 de l'article 170 del
TRLRHL i 22.2 del RD 500/1990, (...)
TERCER. Per tant i pel que fa a les al·legacions PRIMERA, SEGONA , TERCERA i l’apartat (a) de la
QUARTA, no s’han d’admetre ja que no es troben regulades dins dels supòsits compresos en
l'apartat segon de l'article 170 del TRLRHL.
QUART. Pel que fa a l’apartat (b) de l’al·legació QUARTA, s’al·lega que les partides de neteja
disposen de saldo insuficient per fer front als compromisos sostrets. Aquesta reclamació també
ha de decaure ja que la fiscalització de la despesa te lloc respecte al límit definit pel nivell de
vinculació jurídica, podent efectuar-se sense la necessitat de més tràmits. És a dir, hi ha crèdit
suficient en el nivell de vinculació jurídica per donar cobertura als compromisos contrets.”
Per tot el què SE SOTMET A LA CONSIDERACIÓ DEL PLE:
PRIMER. Inadmetre parcialment les al·legacions presentades pel Sr. Ignasi Comella Clavero pel
Grup Municipal ERC, pel que fa referència a les al·legacions PRIMERA, SEGONA , TERCERA i
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L’expedient de pressupost així aprovat ha esta exposat al públic mitjançant anunci al BOP núm.
30 de data 12 de febrer de 2018.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Format el Pressupost General d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici econòmic 2018 així
com, les seves Bases d'Execució i la Plantilla de Personal comprensiva de tots els llocs de treball,
i dels seus organismes autònoms, de conformitat amb el que es disposa en els articles 168 i 169
del Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004
de 5 de març, i l'article 18 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988 es va aprovar inicialment en sessió plenària de 26 de gener
de 2018.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

4.- RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’EXPEDIENT DE
PRESSUPOST 2018 DE LA CORPORACIÓ MUNICIPAL I DELS SEUS ORGANISMES
AUTÒNOMS

Codi Segur de Validació

Sotmesa la proposta a votació és APROVADA per unanimitat dels regidors assistents.

Url de validació

2. Trametre l’anterior acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a l’efecte que
s’incorpori a l’Ordre anual reguladora de la matèria i se’n faci la publicitat oportuna.

El senyor Alcalde dóna la paraula al Sr. Interventor manifestant que ja consta a l’informe
d’intervenció que les al·legacions presentades no seran objecte de debat.
El Sr. Bordes comenta que durant l’exposició pública de l’expedient es van presentar al·legacions
pel grup ERC i informades aquestes al·legacions el senyor interventor arriba a la conclusió que,
atès que els supòsits en què pot al·legar-se contra el pressupost estan taxats per llei _Art 170.2
LRHL- i les al·legacions presentades pel Sr. Comella, 1a, 2a, 3a i 4a apartat a) no s’han d’admetre
en no estar incloses en aquests motius taxats per llei i això ja fa que no es puguin ni debatre ni
votar en plenari. Pel que fa a l’apartat b) de l’al·legació 4a, ...que hi ha unes partides que no
tenen saldo suficient... efectuades les oportunes comprovacions s’informa que aquestes
partides estan cobertes per vinculació jurídica per poder atendre els compromisos que hi pugui
haver durant l’exercici i per tant aquesta reclamació tampoc podria admetre’s.
El representant del grup ERC sol·licita que consti en acta que no s’ha permès fer debat del punt.
El senyor Alcalde demana aclariment sobre si s’ha de debatre aquest punt i el senyor Bordes
precisa que el grup ERC ha fet quatre al·legacions i que totes han de ser inadmeses i no hi cap
discussió ni votació, ara bé, respecte l’apartat b) de la quarta al·legació s’estudia i s’informa que
no procedeix acollir-la, però es pot debatre i votar-la, així com l’aprovació definitiva del
pressupost.
L’Alcalde dóna la paraula al Sr. Comella, portaveu del grup ERC, respecte del darrer punt que
s’ha esmentat (al·legació 4b) del seu escrit).
Indica el senyor Comella que l’alcaldia no vol que es llegeixin les esmenes, i demana que un cop
acabat el ple se li doni opció per explicar el que volia al públic i si no ho farà a les xarxes socials.
Continua dient que, en relació a l’al·legació 4b) l’esmena venia donada perquè l’anualitat
anterior es va fer la contractació del servei de la neteja i observen que l’import consignat en el
pressupost 2018 és inferior en 13.000€ a l’anualitat teòrica de les bases de contractació i per
això consideren que no hi haurà partida suficient.
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Intervencions:

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

QUART. Donar la publicitat legal establerta als anteriors acords i trametre l’expedient així
aprovat als organismes que s’escaigui de l’AGE i del Govern de la Generalitat.
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TERCER. Aprovar definitivament el Pressupost General de l'Ajuntament, juntament amb les
seves Bases d'Execució, i demés documentació que forma l’expedient, així com el del Patronat
Municipal d’Esports i el Patronat Residència d’Avis Mossèn Alexandre Pedra, segons proposta
inicial, i ratificar en tots els seus punts l’acord de ple de 26 de gener de 2018.

Codi Segur de Validació

SEGON. Desestimar les al·legacions presentades pel Sr. Ignasi Comella Clavero pel Grup
Municipal ERC, pel que fa referència a l’apartat (b) de la QUARTA, pels motius expressats en
l'Informe d’intervenció de data 14 de març de 2018, del qual es trametrà còpia íntegra als
interessats juntament amb la notificació del present acord, als efectes de recurs.
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l’apartat (a) de la QUARTA en no trobar-se regulades dins dels supòsits compresos en l’apartat
segon de l’article 170 del TRLRHL.

Atès que les festes i elements festius són part del patrimoni cultural immaterial del nostre país
i que tal com es detalla en el Decret Legislatiu, es valorarà especialment per la inclusió de les
festes en l’inventari, l’impacte en el territori, l’arrelament en la comunitat, el nivell de
participació, integració i el contingut de la festa (ritual i programa).
Atès que un cop han estat inscrits al Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya, poden ser objecte
de reconeixement especial a través de les categories següents:
 Festa popular d'interès cultural.
 Festa i element festiu tradicionals d'interès nacional.
 Festa i element festiu patrimonials d'interès nacional.

Fent nostre el què s’ha dit, si hi ha una celebració que és símbol i referent del progrés de la
nostra vila, aquesta no pot ser una altra que la tradicional Festa de l’Aigua d’Almacelles. Una
festivitat que, any rere any, ret homenatge a una de les obres d’enginyeria hidràulica més
ambiciosa i destacada de l’època, de la què Almacelles fou -i continua essent- la única població
que celebra l’arribada de l’aigua a través d’aquest canal, inaugurat oficialment un 2 de març de
1910.
La primera referència escrita d'una Festa de l'Aigua, ja la trobem l'any 1913, no tenim notícies
que aquesta festa tingués continuïtat en anys immediatament següents, i no seria fins ben
entrats als anys vint que es recuperaria aquesta celebració que encara dura avui en dia.
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Mirjançant la creació i publicació d’aquest Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya es vol
arribar a constituir una eina de difusió de la riquesa del nostre patrimoni festiu, amb l’objectiu
de difondre les nostres festes, o la posada a disposició de tothom el material documental
recopilat de cadascuna de les festes catalogades, consultable en el Centre de Documentació de
la DGCPAAC.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Atès el que disposa el decret 389/2006, de 17 d’octubre, en el què s’ordena la creació del Catàleg
del patrimoni festiu de Catalunya per a inscriure-hi les festes, manifestacions i celebracions
comunitàries, així com els elements festius amb vigència arreu de Catalunya, amb l’objectiu de
preservar, difondre i protegir el nostre patrimoni festiu, ,
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5.- PROPOSTA PER SOL·LICITAR LA INCLUSIÓ DE LA FESTA DE L’AIGUA D’ALMACELLES
AL CATÀLEG DEL PATRIMONI FESTIU DE CATALUNYA.

Codi Segur de Validació

Sotmesa la proposta a votació és APROVADA amb el següent règim de vots:
A FAVOR:
7 (CIU)
ABSTENCIONS:
0 ()
EN CONTRA:
5 (1 PSC- 2 ERC- 1 PA-1 ALL)

Url de validació

L’Alcalde sotmet el punt a votació i el representant del grup PSC comenta que ell no vol
manifestar-se sobre les esmenes presentades pels altres, que en tot cas vota respecte de
l’aprovació definitiva del pressupost només.

Segon: Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Cultura i formalitzar la petició per a
incloure la Festa de l’Aigua d’Almacelles i la Desfilada de Carrosses i Comparses en el Catàleg del
Patrimoni Festiu de Catalunya, aportant la documentació i dades necessàries per justificar la
inclusió.
Obert el debat del punt la portanveu d’Almacelles Lliure manifesta que troba important que
conservem el patrimoni cultural que ens queda i precisa que en els darrers anys el patrimoni
real material i cultural d’Almacelles ha minvat molt. Anys enrere les Carrosses d’Almacelles eren
referent a tota la província i opina que el govern actual ha posat problemes i traves i han fet que
aquesta situació canviï a molt pitjor.
El senyor Alcalde rebat l’argument del grup Almacelles Lliure indicant que no es limita ningú per
participar i tothom queda convidat als actes. Demana que s’abstingui de fer acusacions.
La Sra. Martí fa altres apreciacions en aquest sentit i finalitza dient que es vol imposar la festa
de la il·lustració que no té a veure amb el poble, que no s’hi sent identificat i la cultura real es
perd. Com a mostres culturals més identitàries queden només la festa de l’aigua i les carrosses.
Demana, per tot plegat, que no s’assenyali o es limiti la participació de ningú, que les festes i la
cultura no entenen d’ideologies polítiques.
Comenten un cas particular i finalitza el debat amb el comentari del senyor Alcalde que les
carrosses no les ha fet l’Ajuntament d’Almacelles sinó el poble tradicionalment, l’Ajuntament el
que ha fet és posar els mitjans per tal que això continui i per això és un èxit, posa l’exemple de
la introducció de les comparses, què no precisen infraestructura.
Sotmesa la proposta a votació és APROVADA per unanimitat dels regidors assistents.
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Primer: Sol·licitar la inscripció de la Festa de l’Aigua d’Almacelles en el Catàleg del Patrimoni
Festiu de Catalunya, a més d’incloure la Desfilada de Carrosses i Comparses com un element
festiu més a catalogar, a través de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme
Cultural, del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, com a pas previ i necessari
per tal que també es declari posteriorment la Festa de l’Aigua d’Almacelles com a Festa i element
tradicional d’interès nacional.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

I vistos aquests antecedents, i amb la voluntat d’inscriure la Festa de l’Aigua d’Almacelles en el
Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya, es proposa:
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La nostra festa està abastament documentada i, a banda s’ha sol·licitat un informe tècnic
descriptiu que s’incorpora a l’expedient, als efectes que s’escaiguin.

Codi Segur de Validació

Avui en dia, Almacelles ha fet de la seva Festa de l’Aigua un dels seus principals signes d’identitat.
A més de la tradicional Desfilada de Carrosses i Comparses; també es ben coneguda per ser
l’escenari del Concurs de Pintura Ràpida, un dels primers en el calendari per als pintors d’aquesta
modalitat, o el Concurs Nacional de Colles Sardanistes.

Url de validació

La festa ha anat seguint l’evolució política, agrària, social de la població, incorporant nous
elements, com ara la Festa de l’Arbre o de la Primavera, la tractorada i finalment les carrosses,
que es concentren guarnides en desfilada des del 1958.

L’adhesió al sistema d’adquisició centralitzada del CCDL no suposa la obligació d’efectuar cap,
algunes o totes les contractacions o serveis a través de la Central de Compres del CCDL, podent
optar l’entitat destinatària per utilitzar aquest sistema o qualsevol altre establert en la legislació
de contractació pública.
FONAMENTS DE DRET
I.

Disposició addicional tercera en relació a l’article 228.3 i concordants Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l’ordenament
jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
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Més recentment, el 16 de setembre de 2014, el Comitè executiu de l’ACM, acordà constituir una
central de contractació d’acord amb previsió legal de la Llei reguladora de les Bases del Règim
Local (LRBRL), en els termes introduïts en l’apartat 3 de la Disposició addicional 5a per la Llei de
racionalització i sostenibilitat de l'Administració local (LRSAL). La central de contractació de
l’ACM es regeix per un Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de
data 14 de desembre de 2014.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Fou amb aquests antecedents, pels quals l’ACM impulsà la creació del Consorci Català pel
Desenvolupament Local (en endavant, CCDL), ens local, de caràcter associatiu, de naturalesa
voluntària, amb personalitat jurídica pròpia, inscrita en el registre d’ens locals del Departament
de Governació i Relacions institucionals. Els ens consorciats són els Consells comarcals del Pla
de l’Estany, l’Alt Camp, la Segarra, el Pallars Jussà i l’Anoia, les Diputacions de Lleida, Girona i
Barcelona, així com naturalment la mateixa ACM, on radica el domicili social del consorci. El
CCDL per acord de la seva Assemblea general de data 17 de setembre de 2009, va aprovar la
modificació dels seus estatuts per tal de crear un sistema de contractació centralitzada,
configurant-se com un servei especialitzat de contractació, per tal de donar servei als ens locals
de Catalunya. Aquest sistema es basa en el Text refós de la Llei de contractes del sector públic
(TRLCSP), on regula l’adhesió a sistemes externs de contractació centralitzada de comunitats
autònomes o d’entitats locals per part d’altres entitats locals mitjançant els corresponents
acords.
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Més de set anys enrere, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (en endavant, ACM) va
decidir crear l’embrió d’una central de compres, i aprofundir en les sinergies alhora de poder
contractar de forma conjunta. Els estalvis pels ens locals associats que es volien assolir eren de,
com a mínim, doble tipologia: de preu, aconseguint per volum agregat economies d’escala; i
l’estalvi de procediment, assolint la optimització de les estructures locals, amb aminoraments
dels terminis en el procediment administratiu.

Codi Segur de Validació

ANTECEDENTS

Url de validació

6.- PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ AL SISTEMA D’ADQUISICIÓ CENTRALITZADA DE
L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES I DEL CONSORCI CATALÀ PEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL.

Per tot això, i d’acord amb els antecedents i els fonaments de dret assenyalats anteriorment,
aquest Ajuntament adopta per unanimitat de tots els seus membres presents el següent:
ACORD
1.- Acordar l’adhesió de l’Ajuntament d’Almacelles al sistema d’adquisició centralitzada de
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català pel
Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns,
subministraments i contractació de serveis a través de la Central de Compres de l’ACM-CCDL en
les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel mateix i amb les empreses
adjudicatàries.
2.- Facultar a l’Alcaldia perquè en nom i representació d’aquesta corporació, pugui formalitzar
tots aquells documents que siguin necessaris per l’efectivitat del present acord, permetent
l’adhesió als diferents Acords marc que siguin d’interès i que la Central de contractació
formalitzi.
3.- Comunicar aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i al Consorci Català pel Desenvolupament Local.
Intervencions:
Obert el torn de paraules inicia les intervencions la senyora Martí, representant d’Almacelles
Lliure, per comentar que se n’alegren que se fa uns mesos cap aquí els processos de contractació
es facin millor. Sembla que hi ha un canvi en la manera de fer, no obstant esperen més millores.
El Sr. Comella, portanveu del grup ERC, es manifesta d’acord amb l’adhesió a l’ACM i només
demanarien en determinades compres que es miri de fer competitiu el comerç local, que es miri
si hi ha preus i serveis que poden oferir els comerciants locals amb millors condicions que l’ACM.
El senyor Alcalde manifesta que es fa així i se seguirà fent i que sempre es mira de fer les compres
al preu més econòmic.
Sotmesa la proposta a votació és APROVADA per unanimitat dels regidors assistents.
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VI.
VII.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

V.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

IV.

Codi Segur de Validació

III.

Article 156 del TRLCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents
contractuals.
Disposició addicional 5a de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l' Administració
local (LRSAL)
Reglament de funcionament aprovat pel Comitè Executiu de l’ACM de data 14 de
desembre de 2014
Articles 55 i 57 de la llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i
concordants, així com l'article 304.2 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les
Entitats Locals de la Generalitat de Catalunya aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny.
Article 141 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Articles 82, 83 i 86 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, les Administracions Públiques.

Url de validació

II.

Un cop informades pel tècnic redactor del projecte tècnic les rectificacions derivades de
l’Informe de la Direcció General de Comerç i incorporades a la proposta de delimitació de la
Trama Urbana Consolidada d’Almacelles, memòria i plànols,
ES PROPOPOSA AL PLE:
Primer.- Aprovar la Delimitació de la Trama Urbana Consolida del Municipi d’Almacelles
incorporant les prescripcions derivades de l’informe de la Direcció General de Comerç, segons
documentació tècnica que consta a l’expedient.
Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública d’acord amb la normativa sectorial d’aplicació,
si s’escau.
Tercer.- Atendre el termini d’audiència atorgat pel Departament de Territori i Sostenibilitat amb
la tramesa de la certificació dels anteriors acords, així com de la documentació tècnica obrant a
l’expedient degudament diligenciada.
Intervencions:
Obert el torn de paraules el senyor Torres, del grup PSC, manifesta que tot i que el document
que han pogut consultar deu ser correcta, els estranya que quedi fora de la TUC una zona
industrial, no els sembla lògic que una zona amb tallers i altres indústries (C. Pitàgoras) quedin
fora de la trama, tot i que veuen que es mira la llei de Comerç. Demana si l’Ajuntament ha fet
gestions per tal que s’inclogui dins la Trama, pensa que ho hauria d’haver fet.
El portanveu d’ERC manifesta que denoten que s’ha completat la documentació en l’expedient,
tot i que pensen que hauria d’haver estat millor d’entrada. En la línea del que diu el Sr. Torres
observen que en qualsevol moment es pot incorporar aquella zona amb els requeriments que
determini la Llei de comerç. Recorda que ja van dir en un ple passat que creu que ja fa uns anys
que s’hauria d’haver aprovat.
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La Direcció General de Comerç informa favorablement la proposta de delimitacío de la Trama
Urbana Consolidada d’Almacelles amb dues prescripcions a tenir en consideració, quines son
“(…)
-Que s’esclogui l’àrea amb qualificació urbanística d sòl industrial (Clau4) situat al nord del nucli
urbà entre els carrers Nord-Pitàgores i carrer Jaume Baklmes (…).
-Que s’esclogui les àrees de desenvolupament residencial dels sectors 5 i 9 (…)”

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

La Direcció General de Comerç ha emès el seu informe en data 18 de gener de 2018, notificat a
l’Ajuntament mitjançant tràmit de requeriment i audiència del Departament de Territori i
Sostenibiltiat de la Generalitat de Catalunya de data 8 de març de 2018.
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Seguit que fou el procediment pel tràmit legal establert, s’ha exposat al públic mitjançant anunci
al BOP 244 de 21 de desembre de 2017 i s’ha tramès als organismes escaients.

Codi Segur de Validació

Mitjançant acord de Ple celebrat el dia 29 de novembre de 2017, es va aprovar inicialment la
Trama Urbana Consolidada (TUC) del municipi d’Almacelles.

Url de validació

7.- ADMISSIÓ DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES A LA TUC EFECTUADES PER LA DIRECCIÓ
GENERAL DE COMERÇ: MODIFICACIÓ I NOVA EXPOSICIÓ PÚBLICA.

Examinada la documentació que integra l'expedient i les factures presentades per import de
43.426,16€ euros, queden acreditades les citades obligacions pendents contretes per aquest
Ajuntament.
Atès que per 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 motiu, no ho haguessin
estat en aquell a què corresponien, és competència del Ple de la Corporació, i que en aquest
supòsit concret és possible la seva realització.
Fonaments de dret
I.
II.

Articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Articles 25.1, 26.1, 60.2 del Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, desenvolupat per Reial decret 500/1990,
de 20 d'abril.

En atenció al 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 43.426,16€ corresponents a
l’exercici anterior que consten a l’expedient (Annex I).
SEGON. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l’exercici 2018 els crèdits corresponents, amb
càrrec a la partida de la qual es va realitzar la retenció corresponent.

Llegida la proposta d’acord per part del senyor Interventor fa constar que un cop feta la
liquidació de l’exercici anterior, si hi ha romanent de l’exercici 2017, s’aplicaria a
complementar aquestes partides.
Intervencions:
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Davant la presentació de diferents factures davant el departament d’Intervenció, corresponents
a l’exercici 2017, aquest ha emès informe en data 13/03/2018.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Antecedents
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8.- EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DE L’EXERCICI 2017.

Codi Segur de Validació

Sotmesa la proposta a votació és APROVADA per unanimitat dels regidors assistents.

Url de validació

L’Alcaldia manifesta, contestant el representant del grup PSC, que son els tècnics del
Departament corresponent qui informen el projecte i no hi ha negociació al respecte del que es
pot o no incloure i per tant, la gestió de l’Ajuntament acaba en presentar la documentació
tècnica i no hi ha negociació possible. I també recorda al Sr. Comella que ja es va dir en un ple
anterior que Tarragona per exemple ho va aprovar l’any passat.

Antecedents
En virtut de la Proposta de la Junta de Govern de data 27 de febrer de 2018, en el sentit de instar
la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 11 “Ordenança reguladora de la taxa per la recollida
d’escombraries” per incloure nous supòsits d’exempció i vista també la proposta d’alcaldia que
la completa, amb el redactat que segueix:
A PROPOSTA DEL GRUP PDCAT, COINCIDENT TAMBÉ AMB LA FORMULADA PEL GRUP ERC, EL
REDACTAT QUE ES PROPOSA A L’APROVACIÓ INCORPORA UNA MODIFICACIÓ
5.2. Gaudiran d’exempció subjectiva de les taxes que regulen aquesta ordenança, per al seu
domicili habitual, les persones residents a Almacelles que acreditin la situació concurrent de les
següents circumstàncies: majors de 65 anys, jubilats/des i que visquin sols.
Consta a l’expedient informe favorable de la intervenció de fons.
Fonaments de dret
— Els articles 15 al 21 i 24 i 25 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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9.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NUM. 11 REGULADORA DE LA TAXA PER LA
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Sotmesa la proposta a votació és APROVADA amb el següent règim de vots:
A FAVOR:
7 (CIU)
ABSTENCIONS:
5 (ERC- ALL –PSC- PA)
EN CONTRA:
0 ()
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El senyor Bordes, per al·lusions, manifesta que és l’interventor qui relaciona les factures
que van a l’expedient, que no ha negat mai la seva consulta, i que les peticions
d’informació s’han de fer a l’òrgan que correspon. També comenta que l’any passat a
mig exercici el Consell Comarcal del Segrià va apujar el preu i això va fer difícil poder
preveure la consignació de l’any. De tota manera, en un pressupost d’entre 4 o 5 milions
d’euros, 40.000,00€ és un percentatge molt petit. No s’està fent cap il·legalitat.

Codi Segur de Validació

La representant del grup Almacelles Lliure es mostra també satisfeta que s’hagin pogut
consultar les factures de l’expedient. Segueix dient que en l’anualitat 2016 el REC va
ascendir a uns 230.000,00€...i l’import actual de 40.000,00€ sobta que sigui en despesa
corrent majoritàriament, que hauria d’estar prevista, caldria més previsió. Avança que
s’abstindran.

Url de validació

El portanveu del grup ERC creu que és un expedient que reconeix factures que han
entrat a final d’any o fora de termini i es congratulen que s’hagi lliurat amb la proposta
la relació de factures que formen part de l’expedient. Tot i això manifesta que
s’abstindran per un tema de coerència amb com s’han manifestat fins ara amb el
pressupost i perquè no consta per què han quedat endarrerides.

TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l’expedient, en el
termini anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu, tenint en compte l’article 17.3 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.
QUART. Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure els documents relacionats amb aquest
assumpte.
Intervencions:
EL Sr. Torres, demana l’aclariment de si com a persones jubilades s’entèn només majors de 65
anys jubilats o s’inclouen altres persones en situació d’incapacitat laboral i menys de 65 anys.
La Secretària explica que el redactat demana que concorrin tres requisits entre ells que no
realitzin activitat laboral i que siguin majors de 65 anys, aquests son els supòsits de vulnerabilitat
que s’han volgut reconèixer, no es contempla en aquesta modificació a l’ordenança la
contingència de la incapacitat permanent.
El Sr. Torres manifesta que no troba just que no s’hi puguin acollir altres casos com ara persones
prejubilades de banca abans dels 65 anys i altres.
El Sr. Comella, portaveu d’ERC, manifesta estar d’acord amb el fons de la modificació proposada,
tot i que troba a faltar un informe jurídic de secretaria a l’expedient a banda del de intervenció
que consta. El punt els planteja dubtes. Comenta que institucions diverses sempre atenen a
criteris socioeconòmics en la determinació dels tributs, que el llindar econòmic s’hauria de
considerar. Per altra banda l’exempció total en tema de residus no segueix els criteris actuals de
la UE ni amb els Plans de Residus de Catalunya.
El Sr. Doblas, Grup PA, ja ha avançat a la comissió informativa que s’abstendria atès que no troba
bé que el referent dels 65 anys marqui la pauta, que hauria de ser el referent econòmic. Planteja
el tema d’una dona vídual menor de 65 anys. Troba bé que hi hagi una exempció però no troba
adequat que hi hagi una discriminació per edat.
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SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició al
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, durant un termini de
trenta dies hàbils, en els quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions
que estimin oportunes.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

“5.2. Gaudiran d’exempció subjectiva de les taxes que regulen aquesta ordenança, per al seu
domicili habitual, les persones residents a Almacelles que acreditin la situació concurrent de les
següents circumstàncies: majors de 65 anys, jubilats/des i que visquin sols.
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PRIMER. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la recollida
d’escombraries amb la redacció que a continuació es recull:

Codi Segur de Validació

Per tot el que ES PROPOSA AL PLE:

Url de validació

— Els articles 22.2.e), 47.1 i 107 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
— L'article 6 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics.

Antecedents
En virtut de la Proposta de la Junta de Govern de data 27 de febrer de 2018, en el sentit de instar
la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 26 Ordenança reguladora de la taxa per la prestació
dels serveis de cases de banys, dutxes, piscines i instal·lacions anàlogues en el sentit d’incloure
un supòsit d’exempció i modificar per tant l’article 4 que en relaciona les tarifes a l’article així
com incloent un article 5, amb el text següent:
“Article 4. Quantia:
(... )s’eliminaran de la relació de tarifes les que fan referència als abonaments de temporada i
mensuals i els preus de les entrades de dia laborable i festius dels jubilats/des.

dbcd7ac857664730a013cbb21ad2f6f8001

10.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NUM. 26 REGULADORA DE LA TAXA PER
LA PRESTACIÓ DE CASES DE BANYS, DUTXES, PISCINES I INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Sotmesa la proposta a votació és APROVADA amb el següent règim de vots:
A FAVOR:
9 (CIU-ERC)
ABSTENCIONS:
3 (PSC- PA- ALL–)
EN CONTRA:
0 ()
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Pel que fa a les 70 famílies acollides a pobresa energètica, ampliant el supòsit a altres
subministraments com l’aigua, la gestió d’aquestes ajudes també es fa a través dels serveis
socials, que es presten a través del Consell Comarcal i paga l’Ajuntament, és un servei municipal
també doncs qui ho tramita i en molts casos no és continuada la necessitat, son circumstàncies
molt puntuals no es pot aplicar una bonificació d’una taxa a fets eventuals. Insisteix que des dels
serveis socials també s’ajuda a aquestes famílies, com a la llar de la gent gran...i molts recursos
municipals es gestionen i beneficien molta gent a través de serveis socials i altres accions de
l’equip de govern.

Codi Segur de Validació

El Sr. Ibarz comenta que li sembla que és una bona iniciativa, no considera que hi hagi moltes
pensions altres, la mesura segueix la línea del que qui més generi més pagui, és un criteri. A
banda ja hi ha una bonificació del 50% a la taxa d’escombreries que beneficia prop de 200
famílies. No beneficiem només a la gent gran, es té en compte que del pressupost de despesa
municipal de vora els 5.000.000,00 hi ha despesa adreçada a molts tipus de persones i les
persones grans que (70-80) no se’n beneficien o no fan ús del pabelló poliesportiu, no participen
d’altres actes... a la llar d’infants també subvencionem cada plaça... son molts els col·lectius que
es veuen beneficiats d’una manera o d’una altra dels recursos municipals i insisteix que les
persones més grans que viuen soles realment generen menys residus.
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La Sra. Martí, Grup AL, planteja que quan es fan polítiques econòmiques s’han de fer per la
majoria de la societat i que un dels factors que es considera és l’econòmic, els ingressos que té
una persona/família. Si es creu en les polítiques socials i es vol ajudar a les famílies que pitjor ho
passen pensar sol en majors de 65 anys deixa fora el 75% de veïns del poble. Comenta que hi ha
70 famílies a Almacelles acollides a la llei de pobresa energètica, que objectivament no poden
pagar. El seu grup demana que s’afegeixi en aquest tipus proposta el supòsit d’aquestes famílies
acollides a la llei de pobresa energètica, moltes amb fills i troba injust que s’afavoreixi només
majors de 65 anys sense considerar criteri econòmic, ja que hi ha persones amb pensions de
jubilació suficients que no els fan vulnerables. Li sembla una mesura populista i electoralista.

PRIMER. Aprovar la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la prestació dels
serveis de cases de banys, dutxes, piscines i instal·lacions anàlogues amb la redacció que a
continuació es recull:
“Article 4. Quantia:
(... )s’eliminaran de la relació de tarifes les que fan referència als abonaments de temporada i
mensuals i els preus de les entrades de dia laborable i festius dels jubilats/des.
Article 5. Exempcions
Restaran exempts del pagament de la taxa i s’expedirà el carnet d’usuari de temporada de la
piscina municipal als i les jubilats/des residents a Almacelles, majors de 65 anys que acreditin
aquesta condició davant les dependències municipals. “
SEGON. Donar a l’expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició al
tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, durant un termini de
trenta dies hàbils, en els quals els interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions
que estimin oportunes.
TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l’expedient, en el
termini anteriorment indicat, que l’Acord és definitiu, tenint en compte l’article 17.3 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.
QUART. Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure els documents relacionats amb aquest
assumpte.
Intervencions:
El representant del Grup PSC, Sr. Torre, manifesta que no troba justa la mesura i que s’abstindrà.
El Sr. Comella, Grup ERC, tot i trobar bé la mesura en principi, insisteix a demanar un informe de
legalitat més complert que el que consta d’intervenció. No troben addient que es tingui en
consideració el criteri de residència i tampoc el sistema en què es tramitarà, el sistema general
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Per tot el que ES PROPOSA AL PLE:

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

— Els articles 15 al 21 i 24 i 25 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
— Els articles 22.2.e), 47.1 i 107 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
— L'article 6 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics.
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Fonaments de dret

Codi Segur de Validació

Consta a l’expedient informe favorable de la intervenció de fons.

Url de validació

Article 5. Exempcions
Restaran exempts del pagament de la taxa i s’expedirà el carnet d’usuari de temporada de la
piscina municipal als i les jubilats/des residents a Almacelles, majors de 65 anys que acreditin
aquesta condició davant les dependències municipals. “

Sotmesa la proposta a votació és APROVADA amb el següent règim de vots:
A FAVOR:
9 (CIU-ERC)
ABSTENCIONS:
3 (PSC- PA- ALL–)
EN CONTRA:
0 ()

11.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP PDeCat EN DEFENSA DE L’ESCOLA CATALANA I DEL
MODEL D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA
El model educatiu català té per objectiu la formació integral de la persona i la seva capacitació
per a conviure democràticament en la pluralitat, des d’enfocaments pedagògics que possibiliten
la construcció crítica del coneixement i l’autonomia de pensament i d’aprenentatge de tots i
cadascun dels infants, independentment d’origen, llengua o condicions individuals.
La Llei d’educació desenvolupa el règim lingüístic derivat de l’Estatut, que en l’article 143.1
estableix que correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de llengua pròpia:
és la Generalitat de Catalunya a qui li correspon determinar quin percentatge de l’ensenyament
es fa en català i quin es fa en castellà, tenint en compte la situació sociolingüística del país.
El model d’immersió lingüística a l’escola catalana és una història d’èxit de més de 30 anys, que
ha obtingut sempre el consens de tota la comunitat educativa, i també la complicitat i l’esforç
de famílies no catalanoparlants, posant el benefici de l’infant per sobre de tot. A més, també cal
recordar que aquest model ha estat reconegut i posat d’exemple en nombroses ocasions
internacionalment, fins i tot pel High Level Group on Multilinguism de la Unió Europea.
L’escola catalana també és una realitat avui dia gràcies a la tasca dels mestres i professionals del
sistema educatiu, que han estat claus per mantenir, en aquests difícils moments, la funció de
cohesió social i de convivència democràtica en un context, també, de tensions encara vinculades
a la crisi econòmica.
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El senyor Ibarz intervé dient que l’equip de govern enten que els avis es fan càrrec i van a buscar
els nets i han de poder entrar i s’hi han de poder estar. Igualment destaca que l’abonament de
setanta i escaig euros per tota la temporada (uns 100 dies) és barat i que, en tot cas, si no es
pot cobrir aquest preu, ja ha comentat que hi ha ajuts dels serveis socials al respecte.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

La Sra. Martí, Grup ALL, recorda que el servei de la piscina municipal no és un luxe i ha d’anar
adreçat al màxim de població d’infants i joves. Està bé que els jubilats no paguin però considera
urgent que es revisin els preus dels abonaments en general per garantir que tothom pugui fer
ús de la piscina. Comenta exemple de nens que esperen a les 19:30 per entrar quan no es paga.
Polítiques socials és fer bonificacions al màxim gruix de persones que ho necessitin. Posa com
exemple els preus dels abonaments de Barcelona. Insisteix que cal creure’s les polítiques socials,
no només utilitzar-les.
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El Sr. Doblas, Grup PA, manifesta que el sentit del seu vot serà el mateix que en el punt anterior.

Codi Segur de Validació

La Sra. Olivart, portaveu del Grup CIU (PdCAt) li aclareix que la proposta es refereix a personarse al Casal i gravar l’empremta digital, com és el cas general.

Url de validació

és el d’empremta digital, no troben adequat que aquest col·lectiu hagi de fer-ho a través d’un
carnet.

Atès que els pares tenen dret a triar el centre escolar on volen portar els seus fills, i sempre
defensarem aquest dret, però és el centre i els professionals que hi treballen qui decideixen el
projecte educatiu i lingüístic.
El grup municipal del Partit Demòcrata presenta al ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Reconèixer la llengua catalana com a llengua vehicular de Catalunya, i refermar el
nostre compromís amb el model d’èxit d’escola en català, compromès amb la cohesió social i la
igualtat d’oportunitats per a l’alumnat i que assegura el coneixement del català, el castellà i
d’una tercera llengua.
SEGON. Agrair la tasca dels mestres i manifestar la nostra confiança en la seva professionalitat
per continuar amb aquest model d’èxit que hem aconseguit com a país.
TERCER. Rebutjar novament els atacs per part del govern del Partit Popular cap a la immersió
lingüística i reclamar la necessitat de no polititzar el model d’escola en català que és i ha estat
un exemple de consens social i polític.
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Atès que l’escola catalana i el seu model d’integració lingüística ha estat un model d’èxit des
d’una perspectiva inclusiva per a infants i joves vinguts de diferents cultures del món.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Paral·lelament la sentència també recull que l’Estat no pot interferir en el model plurilingüe de
Catalunya, que està ben lluny de la rigidesa d'un sistema de quotes lingüístiques com ha
reclamat de forma reiterada Ciutadans. El projecte lingüístic de cada centre educatiu estableix
com s'ha de concretar el tractament integral de les llengües, atenent a la realitat sociolingüística
dels alumnes, per assolir la plena competència en català, castellà i una tercera llengua.
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Novament doncs, el govern del Partit Popular vol instrumentalitzar el model d’escola en català
per seguir guanyant vots. Tanmateix, l’última resolució del Tribunal Constitucional ha evidenciat
la il·legítima actuació del Partit Popular anul·lant parcialment els articles de la LOMCE que
obligaven al Govern de la Generalitat a pagar 6.000 euros per alumne a aquelles famílies que
volguessin escolaritzar els seus fills en castellà.

Codi Segur de Validació

Tot i que a Catalunya l’escola ha estat un bressol de llibertat i democràcia en temps on no hi
havia ni llibertat ni democràcia, avui torna estar amenaçada. El govern de l’Estat ara estudia
introduir una casella al full de preinscripció escolar perquè els pares puguin triar escolaritzar els
seus fills en castellà. Això no només suposaria un greu atac al model d’èxit i de gran consens com
és el de l’escola catalana, sinó que a més és il·legal, ja que va completament en contra d’allò que
diu la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) aprovada per una àmplia majoria del Parlament durant
el govern del tripartit.

Url de validació

Al voltant del model d’escola catalana hi trobem actors i sensibilitats del món educatiu, social i
cultural de Catalunya, com ara Somescola, que treballen per protegir, consolidar i millorar el
model educatiu català, patrimoni de la nostra societat, i garantia per al futur i la igualtat
d’oportunitats dels infants i joves i per a la cohesió social.

El senyor Alcalde precisa que la moció parla del model lingüístic if aun comentari dels grups
polítics que han donat suport en els darrers pressupostos (de la Generalitat).
Sotmesa la proposta a votació és APROVADA per UNANIMITAT dels presents.

ES PROPOSA LA INCLUSIÓ D’UN PUNT D’URGÈNCIA A L’ORDRE DEL DIA QUE, TOT I QUE
HA ESTAT DICTAMINAT FAVORABLEMENT PER LA COMISSIÓ INFORMATIVA AL PLE, EN
NO HAVER-SE POGUT INCLOURE A L’ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ SE SOTMET A
VOTACIÓ PRÈVIA LA SEVA INCLUSIÓ:
Sotmesa la proposta d’inclusió per urgència del punt plantejat a votació és APROVADA per
UNANIMITAT dels presents.

12. APROVACIÓ INICIAL DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL POUM EN L’ÀMBIT
DEL SECTOR SUD 15, AMB ORDENACIÓ DETALLADA I DEL SECTOR SUD 14
Antecedents
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La Sra. Martí, Grup Almacelles Lliure, manifesta que etan d’acord amb la defensa de l’Escola
Catalana, la immersió lingüística, i afegeix que troba a faltar personalment la defensa explícita
del model d’escola pública catalana. Amb els atacs que viu l’escola qui més ho pateix és l’escola
pública. Opina que quan es parla de “instrumentalitzar” l’escola ho fa tant el PP com PdCat.,
quan es trasllada als pressupostos destinats a educació no deixa veure aquesta defensa. Segueix
dient que cal ser coerents, que el govern s’abandera del model d’escola catalana però que les
retallades més grans a Catalunya les ha patit el sector de l’educació. Tot i així la moció es
presenta per Ciu –PdCat- i esperen que aquesta defensa es tradueixi després en millors
inversions i pressupostos que es destinin a l’escola.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

El Sr. Comella fa una esmena el text en el sentit que en el nostre municipi no hi ha Federacions
d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes, cal suprimir “Federacions”.
Segueix dient que estan d’acord amb el text de la moció, s’ha de defensar l’Escola Catalana i
esmerçar els recursos que calgui per fer-ho.
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Intervencions:

Codi Segur de Validació

CINQUÈ. Comunicar aquests acords al Ministre d’Educació, Cultural i Esports del Govern de
l’Estat Espanyol, als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats, al Consell de Direcció del
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, als òrgans i associacions de
representants dels directors i docents dels centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya,
a Somescola, als centres educatius i a les Federacions d’Associacions de Mares i Pares d’alumnes
de Catalunya del nostre municipi, als grups Parlamentaris dels Parlament de Catalunya, a
l’Associació de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya.

Url de validació

QUART. Instar al Govern de la Generalitat a recórrer davant dels tribunals competents totes les
decisions judicials que puguin malmetre el model lingüístic d’escola en català.

SEGON.- L’objecte de la proposta consisteix en redefinir i desenvolupar el sector urbanitzable
delimitat industrial SUD-15, definit pel planejament vigent i ocupat parcialment per la indústria
Sustainable Agro Solutions S.A (SAS), per tal de possibilitar les necessitats actuals i futures
d’ampliació d’aquesta indústria en continu procés d’expansió, de forma coherent al
funcionament dels seus processos productius.
Atesa la previsió de desenvolupament immediat de l’esmentat sector SUD-15, la proposta s’acull
a allò establert a l’article 58.7 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei d’Urbanisme (consolidat amb les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de
febrer, de modificació del text refós de la Llei d’urbanisme), segons el qual el planejament
general (en aquest cas modificació de planejament general) pot establir l’ordenació detallada
del sòl amb el nivell i documentació propis d’un Pla parcial urbanístic i altres determinacions
pròpies d’aquest instrument, sense necessitat de tramitar-lo per a desenvolupar el sector si així
ho determina expressament.
Fruit de l’anàlisi i estudis previs realitzats en relació a aquesta ordenació detallada, i tenint en
compte les característiques específiques del sector (ús industrial, ubicació en discontinuïtat i a
certa distància de la població d’Almacelles, condició de parcel·la única) s’ha considerat la
idoneïtat de destinar la totalitat del sòl de cessió obligatòria i gratuïta per sistemes locals de
zona verda i equipament corresponents al SUD 15 (15% de la superfície del sector), a sistema de
zona verda, compensant-ho en la mateixa mesura en el SUD 14, de forma que globalment, entre
els dos sectors no disminueixi la superfície final de zona verda ni d’equipament.
Per tant, la proposta inclou per una banda, la redefinició del sector SUD-15 (proposta descrita
en l’apartat A), per l’altra, el canvi de percentatges de zona verda i equipaments dels sectors
urbanitzables industrials SUD 14 i SUD 15, en aplicació de l’art.64 del DL 1/2010 (proposta
descrita en l’apartat B) i finalment, l’ordenació detallada del desenvolupament del sector SUD15 (proposta descrita en l’apartat C)
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Es per això que, es proposa una modificació del planejament general en l’àmbit que permeti a
l’empresa ampliar les seves instal·lacions en continuïtat amb els terrenys que ocupa actualment.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Des de la seva implantació, l’empresa ha anat creixent progressivament i les seves instal·lacions
s’han anat modernitzant i ampliant. Actualment, l’empresa té la necessitat d’ampliar de nou,
amb la construcció de noves naus a desenvolupar per fases, per tal de donar resposta als nous
requeriments de demanda dels seus productes
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Les seves instal·lacions ocupen en l’actualitat una parcel·la de 15.063,52 m2 de superfície que
fa front a la carretera N-240, i que està inclosa en l’àmbit del Sector Urbanitzable Delimitat SUD15 de caràcter industrial assenyalat pel POUM d’Almacelles.

Codi Segur de Validació

L’empresa SUSTAINABLE AGRO SOLUTIONS S.A. (SAS) es dedica a l’explotació de l’activitat
industrial de desenvolupament, fabricació i comercialització de productes associats a solucions
agrosostenibles i rentables per a la cura nutricional dels cultius, amb forta presència en el sector.
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PRIMER.- Per part de la entitat Sustainable Agro Solutions SA, en data 9 de març de 2018,
enregistrat d’entrada amb el nombre 1200/2018, es va presentat el projecte tècnic anomenat
de Modificació del POUM d’Almacelles en l’àmbit del sector SUD 15 amb ordenació detallada,
que afecta també al SUD 14.

CINQUÈ.- Així mateix es determina on es recollirà la normativa a aplicar en l’àmbit del sector
SUD-15 en el següent sentit :
“Pel que fa a la normativa, es proposa mantenir un cos normatiu propi d’aplicació en l’àmbit
d’aquesta modificació puntual; la normativa a aplicar en l’àmbit del sector SUD-15 serà la
continguda en el document de modificació puntual, fins que no sigui refosa en el cos normatiu
del POUM. En tot cas, la CTULL informarà el que consideri oportú al respecte.”
Fonaments de dret
Articles 58, 64 i 85 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost que aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme.
Primer: Aprovar inicialment la proposta de Modificació del POUM referida al sector SUD 15 amb
ordenació detallada, i al sector SUD 14 continguda en document redactat pel arquitectes Na
Claudina Esquerda Baiget i Victor Perez-Pallares Luque de data 9 de març de 2018, registrat
d’entrada amb e nombre 1200/2018 rectificat amb per la presentació d’una nova memòria de
data 16 de març de 2018, juntament amb la documentació que l’acompanya , inclòs l’estudi
detallat de l’accés des de la Nacional 240. Queden incloses en aquest acord d’aprovació inicial i
així es destaca el contingut dels antecedents quart i cinquè d’aquesta proposta.
Segon. Un cop aprovat inicialment, es sotmetrà l’acord a informació pública per termini d’un
mes al BOP de Lleida, al DOGC, al taulell d’edictes de l’ajuntament i a l’ E-TAULER, i en un dels
diaris de mes circulació als efectes de poder consultar l’expedient i formular al·legacions.

dbcd7ac857664730a013cbb21ad2f6f8001

Modificar l’apartat “Cessió d’aprofitament”, de l’article 222 de la normativa urbanística del
POUM, fent constar que:” tot i que en l’Estudi econòmic i financer del present document (apartat
6 Avaluació econòmica i financera) s’estima el cost corresponent a aquest valor econòmic, en el
moment de fer-lo efectiu, es procedirà a la seva valoració d’acord a les determinacions de la
legislació d’aplicació, mantenint en qualsevol cas el percentatge establert en el 10% pel POUM
vigent, d’acord a la legislació urbanística vigent en el moment de la seva aprovació definitiva. “

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

QUART.- L’aprovació de la proposta de modificació del POUM inclou i comporta la següent
modificació del POUM :

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Vist que el tècnic que ha informat la proposta ha emès nou informe en data 18 de març, i l’ha
informat favorablement, se sotmet a l’aprovació inicial del ple el projecte de modificació del
POUM en els sector 14 i15.

Codi Segur de Validació

Tramitat el requeriment d’esmenes proposades pel tècnic informant, l’entitat interessada en
data 16 de març ha presentat una memòria rectificada i nou CD incorporant les prescripcions
instades.
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TERCER.- En data 14 de març de 2018 s’ha emes informe tècnic en relació a la modificació
puntual del POUM d’Almacelles en l’àmbit del sector SUD 15 i 14. que informa favorablement
sobre la modificació presentada, si be demana certes prescripcions que, per una major seguretat
jurídica, s’han exigit prèvia l’aprovació inicial.

Durant el debat i intervencions d’aquest punt arriba el Sr. Carlos Nicolás Arfelis, Grup PP
(21:10h).
El Sr. Nicolás, Grup PP, demana quines son les modificacions que es fan al Sector i si tot sles
afectats ho saben i hi estan d’acord.
El Senyor Alcalde li indica que s’ha respost, diu que ens consta que altres propietaris hi estan
d’acord, però no sap si ho han fet per escrit.
Sr. Comella, Grup ERC, diu que els agradaria que el tècnic que ha redactat l’informe o l’estudi
fos a la taula per explicar de què va perquè és difícil la seva comprensió a la vista de la
documentació. Fa comentari del què enten que modifica el projecte, i que una empresa gran i
internacional que dóna feina al territori està bé que tingui facilitats per ampliar, sempre seguint
la llei, és clar.
Considera que fem tard en la gestió del tema industrial i que hi ha empreses punteres que han
hagut d’abandonar el terme. Hem de posar medis, dins de la legalitat. El seu grup s’abstindrà
perquè no han tingut prou informació prèvia i pensen que igualment el punt tirarà endavant
amb els vots del grup de l’equip de govern.
El Sr. Doblas manifesta que s’abstindrà. Que representa un grup que sempre s’ha posat a l’abast
per fer les negociacions que calgui en qüestions urbanístiques. Creu que haurien de constar a la
memòria els afectats i que les cessions de zona verda i equipament que van d’un sector a l’altre
voldria el compromís dels que puguin ser perjudicats de que estan d’acord amb el projecte.
La Sra Martí, Grup ALL, avança que el seu grup s’abstindrà, que és un punt entrat per urgència,
falta informació i sempre han defensat i dit que els temes econòmics i urbanístics (relacionats
amb el POUM) la representació de tot el poble hi ha de ser present, participar. Si és per afavorir
que una empresa creixi no hi ha problema però cal tenir en compte termes legals importants en
les qüestions urbanístiques i els cal saber què és ben bé el que s’està plantejant. Considera que
es tramita de forma ràpida i manca informació i s’abtindran per com s’ha fet el procés, no per la
mesura conreta que se sotmet a votació. Quan tinguin més informació tècnica i de totes les parts
ja decidiran i si tot és correcte no hi haurà cap problema per votar a favor.
El Sr. Ibarz manifesta que és una proposta urbanística que presenta S.A.S., l’Ajuntament a banda
de fer suport, promoure reunions per facilitar el procés…, poca cosa fa, és una iniciativa privada
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La Sra. Secretària manifesta que no costa a l’expedient. Ara bé en el període d’al·legacions i
exposició pública i comunicació específica als possibles interessats podran fer les apreciacions
que creguin oportunes, ara com ara no consta a l’expedient.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

El Sr. Torres reitera la pregunta de si hi ha un acord de tots els veïns, un document signat per
tots els veïns.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

El Senyor Alcalde respon que si.

Codi Segur de Validació

El Sr. Torres, Grup PSC, demana si els veïns afectats del Sector estan d’acord en la modificació.

Url de validació

Simultàniament es trametrà l’expedient al organismes afectats sectorialment per a que emetin
els informes adients en el termini d’un mes es trametrà certificat d’aquests acords als
interessats.

El Sr. Torres planteja les següents preguntes:
1. Demana informació sobre el Decret 29/18 i l’enuncia.
2. Demana el llistat de processos judicials en curs amb els advocats designats i la despesa
que suposa.
3. Demana com pensa solventar el desgavell del cos de la Guàrdia Urbana.
4. Vol saber quina és la previsió de l’equip de govern sobre l’edifici de l’antiga residència
d’avis.
L’alcaldia li respon:
Es contestarà en el proper ple en tot cas el que no es tingui dades ara.
En relació al punt de la policia local s’està treballant en diverses solucions.
Respecte la previsió sobre l’antiga residència hi ha diferents idees de moment i cal buscar la
millor idea i qualsevol iniciativa serà benvinguda. Quan tinguem alguna proposta concreta ja
s’informarà.
El Sr. Comella fa els següent precs/preguntes:
1.Al C. Estació, cap al 51, hi ha un enfonsament que cada cop es fa més gran. Hi ha un bony.
2.Demana que quan es posin fotos al facebook sigui de coses ja fetes, no en projecte (parla sobre
el pintar els passos de vianants com a exemple)
L’Alcalde respon que hi ha actuacions que no es poden escometre si no hi ha el pressupost
aprovat i per tant, s’ha hagut d’endarrerir fins que no estés aprovat el pressupost
definitivament.
3.El Sr. Comella segueix plantejant una qüestió a la regidora de seguretat ciutadana: què farem
amb la guàrdia urbana? Proposa fer una comissió amb tots els grups per determinar què es pot
fer.
4.Igualment demana al Sr. Alcalde quan es finalitzaran les obres de tots els carrers començats.
Esmenta la Ronda Mariano Gomà, el Carrer del Carme l’Av. De Sucs.
Comenta finalment que estaria bé urbanitzar els carrers en els propers dos anys.
5.El Sr. Comella fa una nova pregunta sobre si ja es diposa del preu del sistema de recollida dels
residus del Consell Comarcal i si ja se sap quant constaran els contenidors.
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13.- PRECS I PREGUNTES:

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Sotmesa la proposta a votació és APROVADA amb el següent règim de vots:
A FAVOR:
7 (CIU)
ABSTENCIONS:
6 (PP –ERC - PSC- PA- ALL)
EN CONTRA:
0 ()

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

L’Alcalde diu que l’aprovació del ple és un pas imprescindible per tal que pugui fer-se l’exposició
pública i els veïns puguin al·legar precisament.

Codi Segur de Validació

El Sr. Torres planteja què passarà si hi ha al·legacions dels veïns, cal dur la documentació a
l’Ajuntament amb la feina feta.

Url de validació

que s’impulsa i res més. Ara l’expedient serà a exposició pública i s’hi podran fer al·legacions. El
que és a les nostres mans només és la tramitació, que fem d’urgència per tal que es puguin
avançar els tràmits, per donar la facilitat que pugui anar com més aviat millor a la Comissió
d’Urbanisme.

Vist i plau,
L’alcalde
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La Secretària

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les 21:49 hores, de tot
el qual estenc la present acta, donant fe del seu contingut.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

La Sra Martí, Grup Almacelles Lliure, fa un incís i diu que (sobre el Decret 29/2018 que demanava
el Sr. Torres) és el pagament de la pèrit que ha d’informar en un procediment judicial amb Pl,
Vila, 2. Seguidament en el seu torn de precs i preguntes exposa:
1. Prega contenció en fer determinades comunicacions al facebook.Acusa l’Alcaldia de donar
dades de treballadors que no pot donar en perfils corporatius.
2.Dóna exemple de fires amb arrelament a municipis de la província i diu que a Almacelles la
Fira de la Il·lustració és poc concorreguda i es un fracàs. Demana si l’Ajuntament té algun
projecte per impulsar el comerçi i l’economia del poble.
3.En relació a la indústria manifesta que considera que fem tard, que els pobles de la vora han
incrementat població i polígons industrials i que l’equip de govern fradassa en política
econòmica i comercial i demana si hi ha alguna mesura prevista per potenciar la indústria.
4.Torna a formular un dubte presentat als pressupostos ja que a les partides pressupostàries de
la llar d’infants hi consta un funcionari i a la llar no n’hi ha cap. Per què consta així?
5.Respecte els òrgans de govern demana a què es deuen els 8.700,00€ amb que s’ha ampliat la
partida al 2018, que qui els cobrarà i també demana a què es deu l’increment de les dietes dels
òrgans de governde 800,00€ a 1.600,00€.
6.També pregunta en què es gasta telèfon ja que consten 7.000,00€ en comunicació només pels
òrgans de govern al pressupost.
7.També diu que considera molt elevat el pressupost de 100.000,00€ per a l’execució de l’obra
del bar del camp de futbol.
8.Demana informació també sobre la partida de treballs realitzats per altres empreses
(385.000,00€) i vol saber quines son les empreses i on aniran destinats.
9. També sol·licita informació sobre les mesures preses per l’Ajuntament en relació al lloguer
social de pisos, vol saber si s’ha negociat amb els bancs en aquest sentit.

Codi Segur de Validació

El Sr. Alcalde respons ara directament per dir que respecte la qüestió de la urbanització dels
carrers que s’esfonsen (C. Pitàgores…) cal pensar que passa tonatge no autoritzat i hi ha parts
molt malmeses, quan tinguem disponibilitat s’atendrà i esmenta les obres a la via pública que si
que s’han dut a terme (Maragall, Sant Roc, M.Cinto Verdaguer, Rbl. Catalunya…).
L’Alcalde segueix comentant que cal estudiar bé l’aprovació de contribucions especials en zones
on no hi ha habitatges cosa que sembla que podria castigar algunes famílies amb costos
d’urbanització molt elevats en època de crisi encara.

Url de validació

El Sr. Alcalde demana que respongui el Sr. Torres, si és a la seva mà, aquesta darrera qüestió i el
Sr. Torres diu que des de Gerència del Consell s’ha d’enviar un documenta a cada ajuntament
amb el respectiu preu i contenidors. De moment sol s’ha signat el conveni per als contenidors,
respecte del porta a porta s’està pendent de les al·legacions.

