ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 16 DE
MAIG DE 2017.- 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
Vicesecretari:

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, la del
vicesecretari Sr. Ramon M. Cornellana, 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 31 de març de
2017
Per part de la regidora d’Almacelles Lliure es fa constar que cal fer una
esmena a l’acta en l’apartat de precs i preguntes, punt 5, on diu que “finalment
la regidora fa constar que el sou de l’Alcaldia és excessiu i el Sr. Alcalde li fa
avinent que se li ha acabat el seu torn, continuant ambdós parlant al mateix

temps en un diàleg desordenat”, on entén que cal fer constar que el Sr. Alcalde
manifestà que: “Acabarem als tribunals perquè vostè és una mala persona”.
Per part del Secretari es manifesta que en el ple, reglamentàriament, en un
moment determinat, solament pot fer ús de la paraula una sola persona. Si això
no es compleix és impossible recollir sintèticament les opinions dels membres
de la Corporació, que és el que ha de fer el Secretari.
Sotmesa a votació l’esmena de l’acta la regidora d’Almacelles Lliure va votar en
contra. La resta dels reunits aprovaren el contingut de l’acta tal com consta
presentada a l’esborrany.
A continuació, el vicesecretari dóna lectura, per ordre del Sr Alcalde, de
l’articulat del Reglament de Funcionament de Ple, en el què es fa constar que
hi ha un primer torn de fins a 10 minuts per a intervencions i de 5 que es pot
concedir si algú ho demana per al·lusions.

2.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia
Es dóna compte dels següents decrets d’Alcaldia:
39/17
40/17
41/17
42/17
43/17
44/17
45/17
46/17
47/17
48/17
49/17
50/17
51/17
52/17
53/17
54/17
55/17
56/17
57/17

Autorizant sales Escola Antònia Simó a l’Aula d’Extensió Universitària d’Almacelles.
Autoritzant sobreseiment exp. protecció urbanística Click&Pàdel per haver complert condicions.
Aprovant relació aspirants admesos a la plaça d’Interventor interí convocada.
Aprovant convocatòria Ple i Comissió Informativa Ple ordinari dia 31 de març de 2017.
Autoritzant pas pel terme d’Almacelles Marxa Ciclista organitzada AMPA Col·legi Claver.
Incoant exp. disciplinari agent Josep M. Martínez per insubordinació i desobediència.
Aprovant liquidació del Pressupost 2016 del Patronat Muninicipal d’Esports.
Aprovant liquidació del Pressupost 2016 Pressupost Corporació.
Aprovant places, calendari i matrícula per al curs 2017-2018 de la Llar d’Infants.
Aprovant liquidació del Pressupost 2016 del Patronat Municipal d’Avis.
Aprovant adhesió conveni marc Via Oberta Consorci AOC i designar Sra. Begoña Andrés.
Acordant sol·licitar certificat T-CAT per a la treballadora Anna Gragera.
Delegant atribucions Alcaldia en regidor Sr. Josep Gòdia dies d’absència Sr. Alcalde.
Ordenant supressió i retirada tanca a la Sra. Magda Campistó per ocupar vial públic.
Acordant concessió llicència d’obres per substitució finestres edifici Pl. de la Vila, 10.
Aprovant bases per als interessats en la instal·lació d’inflables Pl. de la Vila durant St. Jordi.
Aprovant inicialment projecte obres arranjament coberta església parroquial.
Ordenant propietaris edifici C/ La Pau, 19 obres de millora de la façana per perill
despreniments.
Ordenant SAREB les obres de millora façana edifici C/ de la Mercè, 1 per perill despreniments.

58/17
59/17
60/17
61/17
62/17

Acordant actuacions a realitzar per desafectar tram camí Vell d’Almenar per regularitzar vial.
Acordant la renovació dels T-CAT dels Sr. Josep Ibarz, Ramon M. Cornellana i Elisabeth Purroy.
Donar de baixa rebuts incorrectes de taxes de diferents veïns del municipi.
Requerint al titular del Pub Mambises que acrediti haver adoptat mesures d’aïllament local.
Sol·licitant a la DGAL que nomeni interventor interí al candidat seleccionat Sr. Lluís Bordes.

3.- Compte de la Liquidació del Pressupost i dels OOAA
de l’any 2016
Es dóna compte dels següents decrets d’Alcaldia:

“DECRET 45/17
Expedient: 2017/270 (05.01.04) –

JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament de la vila d’Almacelles, d’acord amb les facultats
que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent Decret d’Alcaldia:
ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 del Patronat Municipals d’Esports
s’obté, a 31 de desembre de 2016, el resultat següent:
o PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS
1.1. Respecte al pressupost de despeses:

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
— Crèdits inicials: 130.000,00 euros
— Modificacions de crèdits: 9.000,00 euros
— Crèdits definitius: 139.000,00 euros
— Obligacions reconegudes netes: 132.345,85 euros
— Pagaments realitzats: 118.421,77 euros
— Pagaments pendents realitzar: 13.924,08 euros
— Romanents de crèdit compromesos: 0,00 euros
— Romanents de crèdit no compromesos: 6.654,15 euros
— Romanents de crèdit totals: 6.654,15 euros
TOTAL LIQUIDACIÓ DEL PRESSPOST DE DESPESES: 132.345,85 euros
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’ INGRESSOS
— Previsions inicials: 130.000,00 euros
— Modificació de les previsions: 9.000,00 euros
— Previsions definitives: 139.000,00 euros
— Drets reconeguts: 133.000,00 euros
— Drets anul·lats: 0,00 euros
— Drets cancel·lats: 0,00 euros

— Drets reconeguts nets: 133.000,00 euros
— Recaptació neta: 107.728,00 euros
— Drets pendents de cobrament: 25.272,00 euros

TOTAL LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’ INGRESSOS: 133.000,00 euros
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
RESULTAT PRESSUPOSTÀRI
— Drets reconeguts nets: 133.000,00 euros
— Obligacions reconegudes netes: 132.345,85 euros
TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI: 654,15 euros
AJUSTOS:
— Crèdits finançats amb RT per despeses generals: 5.731,06 euros
— Desviacions finançament negatiu de l’exercici 0,00 euros
— Desviacions finançament positiu de l’exercici 0,00 euros
TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT: 6.385,21 euros
1.4. Romanent de Tresoreria :
ROMANENT DE TRESORERIA :
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
A. (+) Drets pendents de cobrament a 31/12/2016: 25.272,00 euros
— Del pressupost corrent: 25.272,00€
— De pressupostos tancats: 0,00€
— D’Operacions no pressupostàries: 0,00€
B. (-)Obligacions pendents de pagament a 31/12/2016: 24.366,13 euros
— Del pressupost corrent: 13.924,08€
— De pressupost tancats: 9.966,91€
— D’operacions no pressupostàries: 475,14€
C. (+) Partides pendents d’aplicació 31/12/2016: 0,00 euros
— Cobraments realitzats pendents aplicació definitiva: 0,00€
— Pagaments realitzats pendents aplicació definitiva: 0,00€
D. (+) Fons líquids a 31/12/2016: 17.741,44 euros
— Saldos disponibles en caixes d’ efectiu i comptes bancaris.
— Inversions temporals en què s’hagin materialitzat els excedents temporals de tresoreria no
tinguin caràcter pressupostari.
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL: 18.647,31 €
E. (-) Saldo de cobrament dubtós: 0,00 euros
F. (-) Excés finançament afectat a 31/12/2016: 0,00 euros

ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS: 18.647,31 euros
2. L’interventor ha emès els corresponents informes d’acord amb l’article 191.3 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els
realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i
anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:
Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre
El resultat pressupostari de l’exercici
Els romanents de crèdit
El romanent de tresoreria
4. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost general atendrà el
compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP.
Les entitats locals, segons l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves competències,
ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària tal com
estableix l’article 3.2 de la LGEP, referit sempre a les unitats locals agregades.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la LGEP estaran obligades a elaborar, en el
termini dels tres mesos següents a l’aprovació, modificació o liquidació del pressupost en
situació de desequilibri, un pla econòmic financer corrector a mitjà termini. Aquest pla serà
sotmès a l’aprovació del Ple de la corporació i tramès al Ministeri d’Hisenda perquè en faci el
seguiment.
5. S'ha complert el que estableixen els articles 89 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons
el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Per tant,
RESOLC:

1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 del Patronat Municipal d’Esports.
2. Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi.
3. Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern de la
Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.

DECRET 46/17
Expedient: 2017/270 (05.01.04) –

JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament de la vila d’Almacelles, d’acord amb les facultats
que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent Decret d’Alcaldia:
ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 de l’Ajuntament d’Almacelles
s’obté, a 31 de desembre de 2016, el resultat següent:
o AJUNTAMENT ALMACELLES
1.1. Respecte al pressupost de despeses:
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
— Crèdits inicials: 4.711.357,70 euros
— Modificacions de crèdits: 841.164,54 euros
— Crèdits definitius: 5.552.522,24 euros
— Obligacions reconegudes netes: 4.869.670,14 euros
— Pagaments realitzats : 4.447.466,68 euros
— Pagaments pendents realitzar : 422.203,46 euros
— Romanents de crèdit compromesos: 89.907,09 euros
— Romanents de crèdit no compromesos: 592.945,01 euros
— Romanents de crèdit totals: 682.852,10 euros
TOTAL LIQUIDACIÓ DEL PRESSPOST DE DESPESES: 4.869.670,14 euros
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’ INGRESSOS
— Previsions inicials: 4.711.357,70 euros
— Modificació de les previsions: 841.164,54 euros
— Previsions definitives: 5.552.522,24 euros
— Drets reconeguts: 5.459.819,85 euros
— Drets anul·lats: 140.200,22 euros
— Drets cancel·lats: 0,00 euros
— Drets reconeguts nets: 5.319.619,63 euros
— Recaptació neta: 4.470.358,33 euros
— Drets pendents de cobrament: 849.261,30 euros
TOTAL LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’ INGRESSOS: 5.319.619,63 euros
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:

RESULTAT PRESSUPOSTÀRI

— Drets reconeguts nets: 5.319.619,63 euros
— Obligacions reconegudes netes: 4.869.670,14 euros
TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI: 449.949,49 euros
AJUSTOS:
— Crèdits finançats amb RT per despeses generals: 186.564,17 euros
— Desviacions finançament negatiu de l’exercici 22.222,46 euros
— Desviacions finançament positiu de l’exercici 81.897,51 euros
TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT: 576.838,61 euros
1.4. Romanent de Tresoreria :
ROMANENT DE TRESORERIA :
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
A. (+) Drets pendents de cobrament a 31/12/2016: 2.607.315,28 euros
— Del pressupost corrent: 849.261,30€
— De pressupostos tancats: 1.679.679,77€
— D’Operacions no pressupostàries: 78.374,21€
B. (-) Obligacions pendents pagament 31/12/2016: 1.319.171,08 euros
— Del pressupost corrent: 422.203,46€
— De pressupost tancats: 143.293,68€
— D’operacions no pressupostàries: 753.673,94€
C. (+) Partides pendents d’aplicació 31/12/2016: -306,80 euros
— Cobraments realitzats pendents aplicació definitiva: 306,80€
— Pagaments realitzats pendents aplicació definitiva: 0,00€
D. (+) Fons líquids a 31/12/2016: 520.088,50 euros
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL: 1.807.925,90 euros
E. (-) Saldo de cobrament dubtós: 1.447.842,23 euros
F. (-) Excés finançament afectat a 31/12/2016: 241.959,98 euros
ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS: 118.123,69 euros
2. D’acord amb l’article 191.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del Reial decret 500/1990, així com la
regla 341.1 de la Instrucció de comptabilitat, es preveu que per quantificar el romanent de
tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o
impossible recaptació, tenint en compte que:
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de dubtós cobrament, en
1.447.842,23 €. Per determinar aquesta quantia s’han tingut en compte l’antiguitat i l’import
dels deutes, la naturalesa dels recursos i els percentatges de recaptació tant en executiva com
en voluntària. En qualsevol cas, això no implicaria l’anul·lació del dret reconegut ni en
produiria la baixa.
Els percentatges que s’han aplicat són (criteri mínim suggerit per la Sindicatura de Comptes):

Pendents de cobrament (cap. 1, 2 i 3)
Pressupost d’ingressos
(%) estimacions de dubtós cobrament
Anterior
4t. any i següents
5%
15%
40%
80%
100%
Les multes es doten en un 90% amb independència de l’antiguitat del seu saldo.
3. S’han considerat com a ingressos afectats els següents:
Alienació de solars i solars rústics
Subvencions de Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Lleida i del FEDER.
Contribucions especials
4. L’interventor han emès el corresponent informe d’acord amb l’article 191.3 del RDL 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els
realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i
anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:
Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre
El resultat pressupostari de l’exercici
Els romanents de crèdit
El romanent de tresoreria
4. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost general atendrà el
compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP.
Les entitats locals, segons l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves competències,

ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària tal com
estableix l’article 3.2 de la LGEP, referit sempre a les unitats locals agregades.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la LGEP estaran obligades a elaborar, en el
termini dels tres mesos següents a l’aprovació, modificació o liquidació del pressupost en
situació de desequilibri, un pla econòmic financer corrector a mitjà termini. Aquest pla serà
sotmès a l’aprovació del Ple de la corporació i tramès al Ministeri d’Hisenda perquè en faci el
seguiment.
5. S'ha complert el que estableixen els articles 89 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, pel qual
es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Per tant,
RESOLC:
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2016, que en termes consolidats figura a la
part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall.
2. Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi.
3. Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern de la
Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.

DECRET 48/17
Expedient: 2017/270 (05.01.04) –

JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament de la vila d’Almacelles, d’acord amb les facultats
que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent Decret d’Alcaldia:
ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 del Patronat Municipals d’Avis
s’obté, a 31 de desembre de 2016, el resultat següent:
o PATRONAT MUNICIPAL AVIS
1.1. Respecte al pressupost de despeses:
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
— Crèdits inicials: 990.880,00 euros
— Modificacions de crèdits: 32.400,00 euros
— Crèdits definitius: 1.023.280,00 euros
— Obligacions reconegudes netes: 1.001.250,29 euros
— Pagaments realitzats: 955.835,83 euros
— Pagaments pendents realitzar: 45.414,46 euros

— Romanents de crèdit compromesos: 0,00 euros
— Romanents de crèdit no compromesos: 22.029,71 euros
— Romanents de crèdit totals: 22.029,71 euros
TOTAL LIQUIDACIÓ DEL PRESSPOST DE DESPESES: 1.001.250,29 euros
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’ INGRESSOS
— Previsions inicials: 990.880,00 euros
— Modificació de les previsions: 32.400,00 euros
— Previsions definitives: 1.023.280,00 euros
— Drets reconeguts: 973.180,81 euros
— Drets anul·lats: 3.906,05 euros
— Drets cancel·lats: 0,00 euros
— Drets reconeguts nets: 969.274,76 euros
— Recaptació neta: 969.274,76 euros
— Drets pendents de cobrament: 0,00 euros

TOTAL LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’ INGRESSOS: 969.274,76 euros
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
RESULTAT PRESSUPOSTÀRI
— Drets reconeguts nets: 969.274,76 euros
— Obligacions reconegudes netes: 1.001.250,29 euros
TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI: -31.975,53 euros
AJUSTOS:
— Crèdits finançats amb RT per despeses generals: 19.905,48 euros
— Desviacions finançament negatiu de l’exercici 0,00 euros
— Desviacions finançament positiu de l’exercici 0,00 euros
TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT: -12.070,05 euros
1.4. Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
A. (+) Drets pendents de cobrament a 31/12/2016: 436,79 euros
— Del pressupost corrent: 0,00€
— De pressupostos tancats: 436,79€
— D’Operacions no pressupostàries: 0,00€
B. (-) Obligacions pendents de pagament a 31/12/2016: 78.197,84 euros
— Del pressupost corrent: 45.414,46€
— De pressupost tancats: 229,41€
— D’operacions no pressupostàries: 32.553,97€
C. (+) Partides pendents d’aplicació 31/12/2016: 0,00 euros
— Cobraments realitzats pendents aplicació definitiva: 0,00€
— Pagaments realitzats pendents aplicació definitiva: 0,00€

D. (+) Fons líquids a 31/12/2016: 80.586,46 euros
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL: 2.825,41 euros
E. (-) Saldo de cobrament dubtós: 436,79 euros
F. (-) Excés finançament afectat a 31/12/2016: 0,00 euros
ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS: 2.388,62 euros
2. L’interventor ha emès els corresponents informes d’acord amb l’article 191.3 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel quals’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els
realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i
anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:
Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre
El resultat pressupostari de l’exercici
Els romanents de crèdit
El romanent de tresoreria
4. L’article 165.1 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, estableix que el pressupost general atendrà el
compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP.
Les entitats locals, segons l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves competències,
ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària tal com
estableix l’article 3.2 de la LGEP, referit sempre a les unitats locals agregades.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la LGEP estaran obligades a elaborar, en el
termini dels tres mesos següents a l’aprovació, modificació o liquidació del pressupost en
situació de desequilibri, un pla econòmic financer corrector a mitjà termini. Aquest pla serà
sotmès a l’aprovació del Ple de la corporació i tramès al Ministeri d’Hisenda perquè en faci el
seguiment.
5. S'ha complert el que estableixen els articles 89 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons
el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.

Per tant,
RESOLC:
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 del Patronat Municipal d’Avis.
2. Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi.
3. Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern de la
Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda”

El regidor del PSC comenta si es convocarà aviat la Comissió de Comptes,
contestant el Sr. Alcalde que es farà tal com es preveu legalment.
La regidora d’Almacelles Lliure fa constar que se li plantegen dubtes al no
haver estat atesa per l’Interventor, com són, entre d’altres:
- Sobre el contingut de la partida d’ingressos dels ens depenents per import de
518.000 €
- Respecte al contingut de la partida de 540.000 € de treballs realitzats per
altres empreses.
- Sobre les modificacions en diferents partides com són les de Jardineria.
- Sobre el contingut de l’arqueig.
L’interventor fa constar, per al·lusions, que el divendres no hi era doncs tenia
llicència per assumptes propis. Afegeix que l’interventor legalment no té
l’obligació d’atendre al públic ni als regidors directament. Assenyala que no es
cert que ahir manifestés, com ha dit la regidora en el seu escrit, que no
l’atenia per tenir assumptes més importants sinó per estar passant dades al
Ministeri.
D’altra banda, fa constar que segons la normativa, l’atenció al públic o als
regidors, fora de les hores prèviament determinades, no pot entorpir el normal
funcionament dels serveis.
Finalment fa saber a la regidora que, d’ara en endavant, no l’atendrà
directament, atès que ella ha gravat converses seves sense el seu
consentiment, excepte que canviï d’actitud. Afegeix que haurà de demanar per
escrit els aclariments que consideri pertinents i, en el seu cas, la informarà per
escrit.
Segueix la mateixa regidora fent constar que tampoc entén la liquidació de la
Residència d’Avis atès que també es fa un descompte de 40.000 € sobre una
partida de 558.927 € i el mateix es fa en altres casos respecte a l’aportació
municipal.

Per part de la Regidora d’Hisenda es fa constar que per al pressupost
consolidat cal retrotreure de la Residència d’Avis i del Patronat d’Esports els
imports esmentats doncs, en cas contrari, es duplicarien les despeses.
La regidora d’Almacelles Lliure contesta al Sr. Interventor dient que si no ha
vingut a veure més documentació és perquè treballa fins a les tres i considera
que per això demana explicacions en el Ple; afegeix que a ella la poden gravar
quan vulguin i entén que l’interventor ha d’atendre als regidors quan aquests ho
demanin. L’interventor es reitera en les anterior manifestacions realitzades.
El Sr. Alcalde recorda a la regidora que la Llei de Règim Local i l’Estatut dels
Treballadora obliguen als empresaris o administracions a donar permís a la
treballadora per acudir al plens i a les comissions informatives.

4.- Proposta d’acord d’aprovació del Text Refós de la
modificació puntual del POUM referida al sector SUD10, així com també l’aprovació de l’annex de
determinació de finques afectades, del conveni
urbanístic de planejament amb permuta entre la
cooperativa Agroserveis d’Almacelles, SCCL i
l’Ajuntament d’Almacelles
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per acord del ple de data 22 de desembre de 2016 es va aprovar
provisionalment, la proposta de modificació puntual del POUM referida al sector
SUD 10, així com també l’aprovació provisional del projecte de Conveni
urbanístic de planejament amb permuta entre la Cooperativa Agroserveis i
l’Ajuntament.
Atès que per acords dels Serveis Territorial d’Urbanisme de data 23 de febrer
de 2017, es va acordar la redacció un text refós que recollís modificacions
petites al document aprovat provisionalment o per complertar l’expedient, cosa
que ja s’han esmenat oportunament.
Atès que cal fer una esmena al Conveni de permuta amb Agroserveis
d’Almacelles SCCL per tal d’aprovar el seu annex, a fi de de complertar la
signatura en tots els fulls i determinar amb mes precissió les finques afectades
per tal de diposar de la parcel·la de la nova estació d’autobusos.

Vist l’informe de l’arquitecte en Xavier Guerra, de 20 d’abril de 2017, que és
favorable al Text Refós que ara s’aprovarà.
Vista la proposta del lletrat Sr. Joan Baldrich que assessora l’expedient, i el que
disposa l’article 175 del ROF es proposa al Ple:
Primer.- Aprovar el text refós de la Modificació Puntual del POUM referida al
sector SUD 10, segons document tècnic redactat per l’arquitecte en Jordi
Bosch de data 22 de març de 2017, que es trametrà a continuació als Serveis
Territorials d’Urbanisme.
Segon.- Fer una esmena al conveni i aprovar el seu annex, segons document
preparat ple lletrat Sr. Joan Baldrich, per tal de complertar la signatura en tots
els fulls i determinar amb més precissió les finques afectades per diposar de la
total parcel·la de la nova estació d’autobusos.
Tercer.- Donar per iniciada la informació pública en el Bop de data 27 d’abril de
2017 dels edictes de suspensió de llicències i publicació del document
comprensiu, del la modificació puntual en tràmit, per tal de complir els
requeriments dels Serveis Territorials d’Urbanisme de data 23 de febrer de
2017.
Quart.- Es delega en la Junta de Govern la tramitació i resolució d’aquest
expedient d’adquisició.
Cinquè.- Declarar iniciat l’expedient per a la adquisició d’Agroserveis
d’Almacelles SCCL de dues porcions de 167 i 150 m2 que resten per fer que el
total del solar edicable del carrer de Joan Maragall, qualificat com a
equipaments per a la instal·lació de la futura Estació d’Autobusos, sigui de la
titularitat municipal.
Sisè.- Publicar el text refós de les modificacions del POUM i el conveni
definitivament aprovats al portal de transparència”.
El portaveu del PSC considera que no està clar que el Ple hagi de delegar en la
Junta de Govern per a l’adquisició de les porcions de finques esmentades. El
Secretari contesta que la llei ho permet fer havent de donar compte al Ple.
El portaveu d’ERC, compartint l’opinió del portaveu del PSC, fa constar la seva
abstenció, entenent que si es fa ús d’advocat cal pagar tres vegades més de
costos i, en definitiva, demana quins són els costos i quina aportació farà la
cooperativa. Tampoc entén que hagi de passar tantes vegades pel ple.
El Sr. Alcalde fa constar que la funció dels Serveis Territorials d’Urbanisme és
la revisió de la documentació fent esmenar els document dels tècnics i, per
altra part, assenyala que es fa a proposta de la Cooperativa.

La regidora d’Almacelles Lliure entén que no és poca cosa que encara manquin
per adquirir dues finques com han advertit els Serveis Territorials d’Urbanisme.
Esmenta també, que votaran en contra atès que manca una explicació tècnica
per conèixer l’expedient.
El Sr. Alcalde fa constar que va venir al ple el Sr. Xavier Guerra per a explicar
l’expedient que finalitza, afegint que totes les despeses estan justificades i
acordades per Junta de Govern, i que ha estat l’arquitecte Sr. Jordi Bosch qui
ha redactar el text refós a instància dels serveis territorials.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 8 vots dels regidors de CiU i
PP, les 4 abstencions del PSC, ERC i Poblem Almacelles, i el vot en contra de
la regidora d’Almacelles Lliure.

5.- Aprov. Def. de la Relació de Llocs de Treball de
l’Ajuntament d’Almacelles
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vista l’aprovació inicial de la Relació de Llocs de Treball, realitzada en el seu
moment per la Regidoria de Recursos Humans, per acord del Ple de data 31 de
març de 2017.
Vist que durant la fase d’exposició pública de l’expedient, segons edicte
publicat al BOP de data 7 d’abril de 2017, i en el Tauler de l’Ajuntament, s’han
presentat tres úniques al·legacions per part dels representants sindicals d’UGT,
de data 10 d’abril, 28 d’abril i 3 de maig.
Atès que les al·legacions han estat informades pel lletrat Sr. Jordi Miró Fruns,
segons informe de data 11 de maig com a ANNEX que s’adjunta a l’expedient
de referència:
“ANNEX
Informe sobre les al-legacions presentades durant el trámit d'informació pública
a l'aprovació inicial de la Relació de Llocs de Treball
1. Presentació d'al·legacions en termini
En el termini d'informació pública s'han presentat els escrits que a continuado
es relacionen:

1. Escrit presentat el dia 10 d’abril de 2017 pel Sr. Oscar Lalana Foj, delegat
sindical representant dels treballadors funcionaris de l'Ajuntament d’AImacelIes,
en representació del sindicat UGT.
2. Escrit presentat el dia 28 d’abril de 2017 pel Sr. Oscar La!ana Foj, delegat
sindical representant dels treballadors funcionaris de l'Ajuntament d'Almacelles,
en representació del sindicat UGT.
3. Escrit presentat el dia 3 de maig de 2017 pel Sr. Oscar Lalana Foj, delegat
sindical representant dels treballadors funcionaris de l'Ajuntament d'Almacelles,
en representació del sindicat UGT.
2. Contingut de les al·legacions
2.1. El representant sindical d'UGT al·lega el següent:
a) S'hauria de contemplar el IIoc de treball d'auxiliar administratiu en l'Àrea
d’Atenció al Públic necessari per atendre al públic, les trucades telefòniques, la
gestió de les agendes d'actes, la venda de tiquets, etc...
b) S’hauria de contemplar el lloc de treball d'un auxiliar administratiu en l'Àrea
de Serveis Tècnics necessari per reformar el delineant, l'arquitecte tècnic i el
tècnic mediambiental. És necessari en una área d’excés de feina tècnica.
c) En la propera Oferta Pública d'Ocupació s'hauria de preveure tres places
d’agents de Policia Local i que es pugui incrementar a quatre si es produissin
baixes per incapacitat temporal.
d) La directora de la Llar d'Infants ha d'ésser mestra especialista en educació
infantil, grup A1.
e) La mestra de Llar d'Infants ha d'ésser mestra especialista en educació
infantil, A2.
f) La resta de professionals son tècnics superiors en educació infantil, grup B.
g) S'han de rectificar les fitxes dels llocs de treball.
h) S'ha de preveure la figura d'una zeladora, persona molt necessària dins de
l’organització.
i) Cal corregir la descripció de les funcions del tècnic de comunicació i en
relaciona totes les funcions.
j) Consta un error en la titulació exigida al tècnic de comunicació de forma que
s'hi ha d’incloure la llicenciatura en publicitat i RRPP.
k) S'ha d’incloure en la titulació de la fitxa de treball corresponent al tècnic de
promoció económica, a més de les llicenciatures, les diplomatures en
empresarials.
l) S'ha d'incloure en la titulació de la fitxa de treball corresponent a l'arquitecte
tècnic els graus en enginyeria tècnica i d’edificació.
3. Resolució de les al·legacions
Al·legacions del representant sindical d'UGT:

S'estimen les dues primeres al·legacions en el sentit de preveure un auxiliar
administratiu en l'Àrea d'Atenció al Públic i un nou auxiliar administratiu a l'Àrea
de Serveis Tècnics, atès que és voluntat d’aquest Ajuntament que s'atenguin
les necessitats.
Es procedeix doncs a modificar l’annex IV. També es modifica les fitxes de
treball per incloure les funcions de l'auxiliar administratiu a l'Àrea de Serveis
Tècnics. Les funcions de l'auxiliar administratiu a l'OAC ja consten descrites
atès que ja hi ha un auxiliar administratíu amb les mateixes funcions.
Pel que respecta a l’al·legació c): no es pot confondre la RLLT amb l'Oferta
Pública d'ocupació.
La relació de llocs de treball fixa les necessitats estructurals de recursos
humans.
La plantilla determina aquells llocs de treball amb cobertura pressupostària, bé
perquè estan ocupats, bé perquè es preveu que s'ocupin durant l'exercici
pressupostari.
L’Oferta Pública d'Ocupació és un instrument de gestió mitjançant el qual cada
administració fa pública la relació de llocs de treball que pretén cobrir a través
dels procediments de selecció de personal. Dóna a conéixer la previsió de les
places que s'oferiran al llarg de l'exercici però no determina el naixement de
cap relació de servei. Ara bé, l'Ajuntament no està obligat a treure les places
previstes en una RLT sinó tan sols les que han de ser cobertes en un moment
determinat, en consideració a les previsions i limitacions pressupostàries.
Pot resultar perfectament possible que les relacions de llocs de treball no
quedin executades per diferents motius i circumstàncies, entre les quals, la
impossibilitat d'aplicar-les en atenció a la limitació que pot fixar-se legalment
per cada exercici pressupostari i l'establiment d'una taxa de reposició (la
contenció de la despesa pública s'ha concretat mitjangant la prohibició de
reposició d'efectius que s'ha reiterat en els articles 19 a 21 de les successives
Lleis de Pressupostos de l'Estat, amb caràcter de bàsic).
L'al·legació c) s'estima parcialment, atès que no s'està elaborant l'oferta pública
d'ocupació sino la RLT, però en consideració a la voluntat municipal d'atendre a
les necessitats dels seus conciutadans, es preveu la creació d'una nova plaça
de policia local.
En relació a les al·legacions sobre la titulació dels professionals que
s'encarreguen de l'atenció educativa dels nens, s'estimen les al·legacions. Es
procedeix a modificar les fitxes de treball per incloure els títols de mestre
especialista en educació infantil o el títol de grau equivalent, o del de tècnic
superior en educació infantil, o qualsevol altre títol declarat equivalent,

acadèmica i professionalment als anteriors. L'anterior, de conformitat amb
l'article 11 i disposició addicional primera del Decret 282/2006, de 4 de juliol,
que regula el primer cicle de l'educació infantil i els requisits del centre.
En relació a l'al·legació sobre la revisió de les funcions també s'estima i s'ha
procedit a completar les funcions de les fitxes dels llocs de treball.
En relació a l'al·legació sobre la zeladora també s'estima i es procedeix a
preveure aquesta plaça en la fitxa de treball i en l'annex IV.
En relació al grup en els què es classificaria aquesta al·legació s'estima
parcialment:
L'article 76 de l'Estatut Básic de l'Empleat Públic classifica el Grup A en dos
subgrups: A1 i A2 pels quals, actualment, s'ha d'estar en possessió del títol
universitari de grau.
La classificació en el subgrup A1 o A2 està en funció del nivell de
responsabilitat de les funcions a desenvolupar i de les caracteristíques de les
proves d'accés.
D'altra banda, de conformitat amb la disposició transitòria tercera de l'EBEP
l'antic grup B es correspon amb l'actual Subgrup A 2.
Aquest Ajuntament considera que la Directora de la Llar d’lnfants d'Almacelles
ha d'estar classificada en el subgrup A2. Es modifica l'annex IV.
L’Ajuntament també considera que ha de constar una mestra d'escola bressol
com a tutora de l'aula de nadons classificada com A2. Es modifica l'annex IV.
La resta de professionals seran tóenles superiors en educació infantil
classificats com a C1. Es modifica l'annex IV.
En relació a l'al·legació sobre la subescala aquesta també s'estima parcialment:
es modifica l'annex IV per adequar-la a la subescala serveis especials tècnica.
En relació a l'al·legació i) i j) s'estimen i s'inclou en les fitxes dels llocs de treball
la descripció de funcions i el grau de publicitat i relacions públiques, que no
IIicenciatura. Òbviament s'han de tenir en compte les equivalències (antigues
llicenciatures).
En relació a l'al·legació k) s'estima parcialment i s'inclou en les fitxes dels llocs
de treball el grau en ciències empresarials, que no IIicenciatura.
En relació a l'al·legació 1) s'estima i s'inclou en les fitxes dels llocs de treball el
grau en enginyeria tècnica i d'edificació.

Òbviament s'han de tenir en compte les equivalències (antigues llicenciatures).
Barcelona, 11 de maig de 2017”.
Atès que aquest informe proposa la resolució que cal adoptar en aquest
aspecte.
És per tot això que es proposa:
Primer: Aprovar la RLT de manera definitiva, amb tots els seus annexos, on es
recullen les modificacions provinents de les diferents al·legacions presentades,
que caldrà publicar de la manera reglamentàriament prevista.
Segon: El Pressupost de la Corporació i dels seus OOAA, així com la plantilla
actual resten aprovats definitivament, en no haver tingut cap mena d’al·legació
durant el període d’exposició pública”.
Per part del regidor de PP es fa constar que, atès que ja s’ha aprovat la relació
de llocs de treball, cal procedir amb urgència a la convocatòria de places de la
policia local ja que es va produir alguna jubilació i altres estan vacants o
cobertes ínterinament des de fa temps. D’altra banda cal que, a més, els
policies que hagin passat l’oposició puguin anar a l’acadèmia al mes de
setembre.
La regidora de Recursos Humans considera que abans caldrà fer l’oferta
pública d’ocupació, encara que es procurarà fer els tràmits per anar d’urgència i
fer possible que durant el mes de setembre es pugui començar el curs a
l’Escola de Policia de Catalunya.
Pe part del regidor del PSC entèn que manca en l’expedient l’informe de
Secretaria encara que hi hagi el del Despatx d’en Roca Junyent. D’altra banda
entén que caldrà dividir la proposta en dos punts diferents: un per al pressupost
i un altre per a la relació de llocs de treball. El Secretari informa que el
pressupost i la plantilla ja varen restar aprovats definitivament, en acabar el
termini d’al·legacions sense que n’hi hagués i ara el que es proposa solament
es aprovar definitivament la relació de llocs de treball.
El portaveu d’ERC fa constar el ser vot en contra atès que no hi ha informe del
Secretari i considera insuficient l’estudi justificatiu del despatx d’advocats Roca
Junyent.També entén que manca, entre d’altres, el lloc de la bibliotecària i el de
bidell de l’Escola Antònia Simó.
Finalment, fa constar que celebra que l’Equip de Govern consideri que el tema
de la Policia Local és un problema tal com ja havia fet constar el seu grup fa
temps.

La regidora d’Almacelles Lliure fa constar que enlloc de ser una proposta de
Secretaria és la proposta d’un lletrat extern, assenyalant que el dia 10 de maig
se li varen presentar les al·legacions informades, sense temps material per a
contestar-les.
D’altra part entén que cal donar compliment al que s’ha dit en altres informes.
Per aquest motiu, i en atenció a que la proposta no respon a les necessitats
reals de l’ajuntament, i solament tracta d’arranjar el que s’ha anat fent
malament, votarà en contra. Assenyala, així mateix, que ha demanat els costos
dels treballs del despatx que assessora i li han dit que els hi donaran.
Finalment, considera que hi ha massa gent a la secció de l’Alcaldia, Intervenció
i Secretaria, mentre que n’hi ha molt poca en la secció de la Brigada de Neteja.
Destaca que encara que el secretari ha dit que fan falta tècnics d’administració
General no apareixen a la RLT.
Entén que els complements específics no estan detallats i no es corresponen
amb les categories.
Considera que en la Llar d’infants no s’han respectat les categories legals
actuals, i entén per altra banda que te la mateixa categoria un caporal de
policia que un membre de la brigada. Tampoc estan correctament previstes les
formes d’accés als llocs de treball.
El Sr. Alcalde contesta dient que els regidors no han presentat cap al·legació.
En aquest moment fa ús de la paraula la regidora d’Almacelles Lliure i el Sr.
Alcalde li fa una primera advertència dient que no té concedit l’ús de la paraula.
Així mateix, fa constar que el contingut de la RLT és polític i no tècnic. Per
exemple, mentre per a uns tècnicament cal ampliar el servei de neteja per a
d’altres el servei es presta degudament.
Torna a parlar la regidora d’Almacelles Lliure i el Sr. Alcalde li fa un segon avís
fent-li constar que no se li ha concedit l’ús de la paraula, advertint-li que al
tercer avís haurà d’abandonar la sala.
Considera el Sr. Alcalde que la proposta té el contingut del personal que
necessita la vila d’Almacelles i afegeix que passar de 4 a 8 policies es fa atès
que és una necessitat que políticament es considera que cal cobrir.
Assenyala que el mateix secretari ha considerat que feien falta 4 persones més
atès que els volums de les administracions ha augmentat considerablement.
Per això, si no es pot arribar cal fer ús dels lletrats externs escollint-los segons
les especialitats.

Destaca el Sr. Alcalde que s’han atès les al·legacions dels sindicats en la seva
totalitat.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors de
CIU, 4 vots en contra dels regidors d’ERC, PSC i Almacelles Lliure, i amb les
dues abstencions del PP i Poblem. El Sr. Alcalde fa constar que gràcies als
vots del seu grup potser tindrem policia a l’Ajuntament. A continuació adverteix
al regidor d’ERC, en Jaume Niubó, que s’ha d’abstenir de realitzar
aplaudiments en el ple.

6.- Assumptes d’urgència
No se’n formulen.

7.- Precs i preguntes
Pren la paraula el portaveu del PSC, en Francesc Torres, qui demana que es
miri d’arranjar el carrer de Maria Rúbies.
Recorda que hi ha una rasa oberta en el carrer Mossèn Alexandre Pedra,
cantonada amb carrer de la Pau.
D’altra banda, vol clarificar el tema de l’aturada a Almacelles del bus que fins
ara cobreix la línia Barcelona-Osca. Fa constar que després de les gestions
fetes i de les manifestacions de la Generalitat en el sentit que es faria el que
calgués per mantenir aquests servei en el mateixos preus, ha tingut
coneixement que el 2015 l’Estat central es va proposar revisar la concessió i,
després de donar audiència a les part interessades i a la Generalitat, va
resoldre suprimir la parada d’Almacelles. Tot el qual no concorda amb les
informacions que s’han fet córrer sobre el tema.
El portaveu d’ERC intervé fent constar que vol demanar informació sobre
alguns decrets:
-

En relació al 52/2017 en el què demana en quina situació es troba l’obertura del
vial d’Àngel Guimerà.
Pregunta sobre el decret 58/2017 que fa referència a un camí, i en quina
situació es troba.
Respecte al Decret 62/2017 felicita al Sr. Lluís Bordes pel seu nomenament i
demana que se’ls faci cinc cèntims sobre el procés que s’ha seguit.

-

-

-

-

Pregunta sobre el decret 57/2017 en el què no hi ha multa coercitiva a
diferència d’altres supòsits semblants i pregunta quin és el criteri que s’ha
seguit en aquest cas.
Vol felicitar a l’Equip de Govern per la supressió del pal del carrer de Miguel de
Cervantes i de l’arranjament de les baixants d’aigua del poliesportiu.
Pregunta com està la previsió pel compliment dels terminis de pagament atès
que solament té coneixement fins el 31 de març de 2017.
Fa constar que, atès que la Diputació de Lleida aprovarà en un pla extraordinari
d’ajuts, amb una aportació de 155.000 € per Almacelles fora adient fer un
procés participatiu per a que els veïns i tots puguessin opinar sobre el destí de
les obres a realitzar.
Pregunta si s’ha fet un pla de millora de camins atès que l’ordenança de camins
ho preveu. Constata que els camins es troben fets un desastre i que cal que
una part de l’IBI es destini a aquesta funció.
Exposa que el 2013 es va signar un Pla d’Alcaldes per a l’estalvi d’energia i el
canvi climàtic, i pregunta quines actuacions s’ha portat a terme en aquest
camp.
A continuació, pren la paraula la regidora d’Almacelles Lliure, Sra. Laia Martí,
fent constar:
-

-

-

Que demana que es compleixi el cartipàs sobre la convocatòria dels plens.
Que es doni compliment a la Llei de Transparència respecte a l’accés a la
informació pública doncs al seu entendre no es compleix.
Que ha dit en diferents ocasions que treballa fins a les tres i, per tant,
demana que es pugui combinar l’hora per a examinar documentació.
Demana que es contestin les preguntes dels plens, cosa que no es fa.
Pregunta si es farà una convocatòria per a cobrir llocs de treball a la Llar
d’Infants de forma pública o mitjançant una Borsa de Treball.
Fa constar que encara que el Decret 40/2017 fa referència a la suspensió
d’usos en les instal·lacions de Click&Pàdel, ella no ha vist que s’hagin
suspès en cap moment.
Pregunta si és cert que l’Ajuntament vol comprar les cases del peu del
tossal i si no hi ha alguna forma més barata per no fer fora a la gent.
Pregunta quina és la situació real del conflicte de les veïnes del carrer
Àngel Guimerà sobra la zona o s’ha d’obrir el vial.
Sobre el decret 58/2017 que afecta a una permuta de finques en el camí
d’Almenar demana que es facin clars els imports a pagar, doncs en veïns
no volen signar un xec en blancs sense saber prèviament tots els costos.
Demana treure una placa que hi hi a la rambla de la Generalitat del
president Jordi Pujol doncs és de dubtosa honorabilitat.
Demana que es doni informació sobre la instal·lació de fibra òptica.
Demana que s’arrangin de forma provisional els vials del voltant de la Llar
d’Infants i de l’escola infantil.
Pregunta què ha passat amb una errada sobre l’impost de circulació en què
s’ha notificat als qui no havien de pagar.

-

Pregunta què ha passat amb la millora del camí de la Llengua Eixuta en
què l’import inicial no es correspon amb el que s’ha dit que ha valgut.
Fa constar que les gravacions, a les que ha fet referència el Sr. Interventor,
són legals i gràcies a aquestes s’han descobert molts casos de corrupció.
Entén que darrere de les converses hi poden haver o no coses amagades.

El Sr. Alcalde entén que no procedeix parlar de coses ocultes en les actuacions
dels funcionaris.
El Sr. Interventor pregunta si la regidora està insinuant que hi ha coses
amagades en les seves actuacions i que tinguin alguna cosa a veure amb
alguns casos de corrupció. La regidora contesta que ella no ha dit això. El Sr.
Interventor concreta que quan va anar a declarar, igual que altres funcionaris,
ho va fer -no en qualitat d’imputat- sinó de testimoni.
El Sr. Alcalde contesta que pel que fa a les intervencions sobre camins o
carrers no s’ha disposat de pressupost fins el dia 10.
Exposa el Sr. Alcalde que segons la valoració del tècnic de la Diputació, els
camins estan millor que cap any.
Pel que fa a les problemàtiques del carrer d’Àngel Guimerà, cantonada amb
carrer Melcior de Guàrdia, entén el Sr. Alcalde que són disputes particulars
entre veïns, en les qual l’ajuntament no ha d’intervenir.
Assenyala que ha estat a petició dels interessats el retard en l’obertura del vial
perquè no els hi anava bé. Ara caldrà estudiar la inclusió en el pressupost.
El Sr. Alcalde demana al l’Interventor que informi sobre els terminis de
pagament.
Aquest detalla que segon s’ha tramés al Ministeri en el primer trimestre de 2017
l’Ajuntament estava en un 27% i posteriorment en un 35’38%. A primers de
2016 estava en un 48’78%. En el tercer trimestre de 2016, en el 49’40% i en el
quart trimestre en el 12’31%.
La regidora d’Hisenda fa constar que respecte a les preguntes sobre I’Impost
de Vehicles de Tracció Mecànica s’ha constatat un problema informàtic que ja
s’ha solucionat i, d’altra banda, hi ha hagut supòsits de documentació
presentada fora de termini que desprès s’han hagut de revisar.
El Sr. Alcalde contesta a les intervencions dient que hi ha un Pla de Camins en
el què, d’acord amb el PSC, s’han fixat uns criteris. El portaveu d’ERC intervé
prenent la paraula al Sr. Alcalde, qui li fa un primer advertiment, fent-li constar
que no té l’ús de la paraula i que al tercer avís haurà d’abandonar la sala.

Sobre la pregunta de la permuta del camí d’Almenar fa constar el Sr. Alcalde
que els veïns varen ocupar fa molts anys el camí públic desplaçant-lo. Constata
que ara ho volen legalitzar doncs el MOPT demana obres d’arranjament.
L’ajuntament ha manifestat que, com és lògic, les despeses hauran d’anar al
seu càrrec doncs ha estat en el seu interès.
Sobre el prec d’arranjar el vial del voltant de la Llar d’Infants i l’escola contesta
que es mirarà d’arranjar al mateix temps que es repassin altres vials.
Respecte a la intervenció realitzada sobre el bus Osca-Barcelona fa constar
que el coneixement de la situació ha estat parcial i ara està en mans de la
Generalitat
qui, després de les gestions realitzades, ha fet constar que
atendrà el servei.
Respecte a la petició de retirar la placa del president Jordi Pujol, fa constar que
a diferència de la placa on figura el conseller Sr. Ausàs que té sentència ferma,
sobre el primer, de moment, no hi ha cap resolució judicial.
El portaveu d’ERC intervé novament sense haver demanat la paraula i el Sr.
Alcalde li fa un segon advertiment per tal que s’ajusti al reglament. Així mateix,
li fa avinent que si es produeix una tercera advertència haurà d’abandonar la
sala.
Respecte a la intervenció de la regidora d’Almacelles Lliure sobre el camí de
Llengua Eixuta, el Sr. Alcalde li fa avinent que l’obra l’ha subvencionat la
Diputació i s’ha fet alguna variació addicional a petició dels propietaris.
I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a
les 21,30 hores, de tot el qual estenc la present acta, donant fe del seu
contingut.

El vicesecretari

Vist-i-plau,
L’alcalde

