ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA I
PER URGÈNCIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 10 DE MAIG DE 2012.- NÚMERO 3:
ASSISTÈNCIA:
Regidors:

SR. JOSEP IBARZ GILART
SRA. MONTSERRAT TORRES MASSOT
SR. JOSEP GÒDIA VISA
SRA. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
SRA. MONTSE ARNÓ MORA
SR. JOSÉ ANTONIO CONTE GIRAL
SRA. MARIA LLUÏSA GRANERO MURGADES
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. JAUME ALTISENT BERENGUER
SR. JOSEP MARIA DOBLAS MANCERA
SR. GUIFRÉ PALAU TERSA
SR. FRANCISCO GONZÁLEZ CASCÓN
SRA. JUDITH BALTASAR SOLÉ

Secretari Accidental: Sr. Ramon M. Cornellana Puigarnau
A Almacelles, essent les 21 hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
presidència de l’Alcalde i l'assistència dels regidors que s’assenyalen; 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’esborrany de l’acta de Ple, de data 26
d’abril de 2012
Els reunits aproven l’acta per unanimitat.

2.- Sol·licitud d’una operació d’endeutament a llarg
termini a través de l’Institut de Crèdit Oficial per a
finançar les operacions de pagament pendents

Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que en data 30 d’abril de 2012 s’ha rebut telemàticament informe
favorable del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques sobre el Pla
d’Ajust elaborat per aquest ens local i aprovat en el Ple de data 28 de març de
2012.
Atès que en data 8 de maig de 2012 es va emetre informe d’Intervenció en
relació amb el procediment pel qual es determina que el present acord es de
competència d’un Ple.
Examinada la documentació que l’acompanya i d’acord amb aquesta i de
conformitat amb allò que preveu l’article 10 del RDL 4/2012, de 24 de febrer,
pel qual es determinen les obligacions d’informació i procediments necessaris
per a establir un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors
dels ens locals, es proposa al Ple el següent:
Primer: Aprovar la sol·licitud de concertació de l’operació d’endeutament a llarg
termini per a finançar les obligacions de pagament pendents, d’acord amb allò
que preveu l’article 10 del RDL 4/2012, de 24 de febrer. L’import de l’operació
és de 561.013,79 euros i el termini establert és de 10 anys amb dos de
carència, essent el cost financer de l’operació a determinar per l’Institut de
Crèdit Oficial.
Prèviament, les condicions financeres seran fixades per acord de la Comissió
Delegada del Govern per a assumptes econòmics.
Segon: Remetre una còpia de l’expedient tramitat a l’òrgan competent del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques essent el darrer dia del termini
el 15 de maig de 2012.
Tercer: Facultar al Sr. Alcalde de la Corporació, tan àmpliament com en dret
sigui procedent, per a la realització de tots els tràmits que calguin i que fossin
necessaris o convenients en ordre a l’execució d’allò acordat, així com per
atorgar, en el seu dia, els corresponents documents de formalització”.
En la fase de votació, la proposta va resultar aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i ERC, 4 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPAEntesa i les 2 abstencions dels regidors del PPC.

3.- Aprovació del Conveni de col·laboració entre
administracions amb el Servei Català de Trànsit per a la
redacció d’un Pla Local de Seguretat Viària

Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atesa la necessitat d’aminorar la sinistralitat en les poblacions, s’ha arribat a
un acord amb el Servei Català de Trànsit per a la cooperació interadministrativa en matèria de seguretat viària.
Atès que l’esmentat servei considera com un dels mitjans per a aconseguir la
reducció de sinistralitat la creació d’una nova cultura de conducció, circulació i
mobilitat.
Atès que el Pla Local de seguretat viària és un instrument idoni per assolir els
objectius esmentats.
Vist el que disposa l’article 53.1.a de la Llei Municipal Catalana aprovada per
Reial Decret 2/2003, de 28 d’abril i el que estableix l’article 57 de la Llei de
Bases de Règim Local aprovada com a llei 7/1985, de 2 d’abril, es proposa als
reunits el següent:
Primer: Aprovar el conveni de col·laboracio entre el Servei Català de Trànsit i
l’Ajuntament d’Almacelles per a la redacció d’un Pla Local de Seguretat Viària.
Segon: Delegar en el Sr. Alcalde per a la signatura del conveni i per a la
redacció d’un Pla Local de Seguretat Viària”.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que el seu grup
votarà a favor, ja que és una pràctica que s’ha realitzat en altres poblacions i
que el seu grup havia demanat en diferents ocasions. Considera, així mateix,
que en un dels pactes del conveni es diu que es crearà una Comissió de
Seguiment i demana que el seu grup hi estigui present i hi pugui intervenir.
Pregunta també el portaveu del PSC si està previst quines persones formaran
part de la Comissió de Seguiment.
El Sr. Alcalde contesta que encara no s’ha fixat la composició d’aquest òrgan.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per unanimitat.

4.- Compte de l’informe de l’Interventor sobre el
compliment de la Llei d’Estabilitat Pressupuestària
respecte a la Liquidació del pressupost de 2011
Es dóna lectura a la següent proposta per assabentar als reunits:

“Per tal d’assabentar als reunits i en compliment del que disposa l’article 16.2,
del RDL 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre d’Estabilitat
pressupostària, es fa avinent que per part de l’Interventor interí s’ha presentat
en data 23 d’abril de 2012 –i passa a integrar l’expedient- l’informe favorable
sobre el compliment de la Llei d’Estabilitat Pressupostària respecte a la
liquidació del pressupost de 2011, ja aprovada”.

5.- Precs i preguntes
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, pregunta al Sr. Alcalde si ja
té preparades les contestes a les preguntes formulades en el Ple anterior.
Contesta el Sr. Alcalde que se li faran arribar per escrit, fent constar que el Ple
d’avui ha estat convocat per urgència, fet que no ha permès l’elaboració
d’aquest escrit.
El mateix portaveu i regidor del PSC, fa constar que el proppassat dia 5 d’abril
va demanar veure determinada documentació i demana si ja està disponible
aquest llistat. Contesta el Sr. Alcalde que ja se l’informarà properament sobre
aquest assumpte.
Acte seguit, el mateix portaveu i regidor del PSC, pregunta:
1.- Respecte amb els compromisos adquirits recentment amb els pares dels
nens i nenes de la Llar d’Infants municipal, demana si ja se’ls ha informat
degudament dels increments previstos.
2.- Quina funció té el tancat metàl·lic que hi ha davant la Cafeteria Chambert i si
ja disposa de l’oportuna autorització. És conscient l’Equip de Govern que en
cas d’emergència l’ambulància no podria assistir als veïns que viuen en aquell
immoble perquè hi ha un tancat metàl·lic al davant?
3.- Per què no es va avisar a la resta de regidors de la Corporació, amb motiu
de la visita del bisbe de Lleida a Almacelles farà uns quinze dies?
4.- En quina partida va consignada l’import corresponent a la reducció dels
sous que pateixen els treballadors de l’Ajuntament i dels seus organismes
autònoms?
5.- Sap si el poble d’Almacelles tindrà sancions econòmiques per haver
presentat tard els comptes de l’any 2010 per part de l’actual Equip de Govern?

6.- Demana poder continuar amb la xerrada mantinguda amb el Sr. Interventor,
ja que han estat força interessants els seus comentaris en la Comissió
Informativa en relació al Pla d’Ajust i la forma de poder complir amb els
compromisos contrets.
7.- Demana poder millorar, si és possible, la senyalització viària en alguns
trams de la Rambla per evitar sinistres com el xoc que va passar recentment i
que podia haver afectat persones.
8.- Demanen que hi hagi un major control de la circulació de bicicletes i
monopatins al llarg del carrer Major, entre la plaça del Centre Cultural i la
farmàcia Roc.
9.- També demana més i millor coherència amb la senyalització viària,
especialment amb l’horitzontal. Per això demanen que es facin passos de
vianants en les cruïlles del carrer de Joan Maragall començant en la del carrer
de Sucs (camí vell de Sucs) i fins arribar amb el carrer de Binèfar.
10.- Demana poder visitar i veure “in situ” l’estat actual d’alguns edificis en
obres, com ara la Casa Clara, l’edifici del Pitàgores o la nova Residència
d’Avis.
I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a
les 21,10 hores, de tot el qual extenc la present acta, donant fe del seu
contingut.

Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari Accidental

