ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 17 DE
SETEMBRE DE 2013.- NÚMERO 4:
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. 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 i la de
l’interventor interí, en Lluís Bordes; s’inicia, doncs, la sessió plenària a la Sala
d’Actes del Museu d’Arquitectura i Urbanisme com a seu provisional, d’acord a
l’ordre de les propostes que es detallaran.
Resta excusada l’assistència del regidor Sr. GUIFRÉ PALAU TERSA, que no hi
és present per estar de viatge.
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 dels esborranys de les actes de Ple, de
data 30 de maig de 2013
Les actes resten aprovades per unanimitat.

2.- Donar compte Decrets d’Alcaldia
Es dóna compte dels següents decrets d’Alcaldia:
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Sancionant propietària vehicle 8310FWL amb 80 euros per infracció de trànsit en casc urbà.
Requerint Secretari con a fedatari en la signatura d’un contracte amb opció de compra.
Anul·lant convocatòria signatura contracte amb opció de compra.
Concedint tarja d’aparcament indiv. persones amb disminució tit. no cond. Sra. Guillermina Sisqués.
Sol·licitant retiri màquina expenedora de begudes de la via pública davant local C/ Major, 90.
Aprovant qüestionari Fiscalització Serveis municipals 2011.
Deixar sense efecte col·laboració social treballador social Sr. Juan Rodríguez Núñez.
Estimant parcialment reclamació de resp. pat. Sra. Antònia Colom i Josep Cambray (Aqualia).
Aprovant model de conveni col·lab. entre la UdL i el Museu d’Arquitectura i Urbanisme.
Autoritzant permís Sra. Montse Gené per acudir Comissió de Comptes Aj. de les Avellanes.
Trametent sol·licitud emissió de T-CAT per a la tècnica n’Elisabeth Purroy Sisó.
Autoritzant Montse Gené per assistir al Dep. de Salut dia 10 de maig.
Contractació per procediment urgent i negociat del servei de neteja i manteniment Piscines.
Requerint Comunitat de Regants paralització obres canonada camí de la Llengua Eixuta.
Concedint tarja d’aparcament indiv. persones amb disminució tit. no cond. Sra. Dolors Navarro.
Concedint tarja d’aparcament indiv. persones amb disminució tit. no cond. Sra. Abril Jaria Donés.
Delegant en el regidor Josep Maria Doblas autorització per celebrar matrimoni civil.
Acordant iniciar la tramitació administrativa Compte Gral. exercici 2012.
Aprovant exp. de modificació de crèdit 01/13 de gen. de crèdit.
Aprovant exp. de modificació de crèdit 02/13 d’incorporació de romanents de crèdit.
Aprovant exp. de modificació de crèdit 03/13 de tranferència de crèdits entre aplicacions m. g.
Afegir una clàusula vuitena al contracte de permuta Aj.-Com. de Regants reg arbrat pantans.
Acceptar 59 sol.licituds de places d’infants per a la Llar d’Infants Curs 2013-2014.
Convocant Ple extraordinari dia 30 de maig a les 21 hores.
Convocant Comissió Informativa pel Ple ordinari dia 30 de maig a les 20 hores.
Convocant Ple ordinari pel dia 30 de maig a les 21,15 hores.
Concedint tarja d’aparcament indiv. persones amb disminució tit. no cond. Sr. Juan Pablo Arfelis Garcia.
Canviant la data de la prestació del servei de socorrisme iniciant-se el dia 15 de juny.
Canviant data obertura bar de les Piscines.
Autoritzant Sra. Montse Gené a la presentació examens UNED.
Autoritzant Sra. Montse Gené a la convocatòria de la Unitat de Salut Laboral.
Concedint tarja d’aparcament indiv. persones amb disminució tit. no cond. Sra. Fca. Tomàs Justribó.
Concedint tarja d’aparcament indiv. persones amb disminució tit. no cond. Sra. Ramona Ibarz Vidal.
Concedint tarja d’aparcament indiv. persones amb disminució tit. cond. Sra. Ramona González Ibars.
Concedint vacances personal Brigada d’Obres i Serveis.
Aprovant pressupost Aquàlia canonades rotonda dels Aubacs.
Concedint tarja d’aparcament indiv. persones amb disminució tit. no cond. Sra. Elvira Castel Abadías.
Declarant extingida relació funcionarial Sra. Marisol Vidal Valle per incapacitat permanent absoluta.
Acordant designar els mateixos jutges de pau presentats segons peticions dels actuals titular i substitut.
Executant conveni ocupació finca Srs. Antonio Cañavate i Agapito Arnó segons conveni signat.
Arxivant expedient disciplinari funcionari Sr. Josep Ramon Arnó per estudi documentació suplementària.
Aprovant calendari vacances personal Ajuntament.
Rectificant errada descripció finca que cal immatricular Inventari Municipal de Bens.

3.- Aprovació de la pròrroga del Conveni Col·lectiu del
Personal laboral i de l’acord relatiu als funcionaris de la
Corporació
Es proposa als reunits la ratificació del seguent acord que la Junta de Govern,
de data 11 de juliol de 2013, va acordar per urgència:

“2.1.- Es dóna compte del document amb registre d’entrada número 2059/13,
en el què es transcriu l’acta de l’acord dels representants de la Comissió
Negociadora de Pròrroga de l’Acord i del Conveni de l’Ajuntament d’Almacelles,
de data 5 de juliol de 2013, i on s’acorda:
Que l’acord i el Conveni de l’Ajuntament d’Almacelles vigent per pròrroga tàcita
fins a l’any 2012, quedi prorrogat en la seva totalitat amb les adaptacions que
s’escaiguin a la normativa vigent i que no s’oposi als termes acordats en el
document negociat i en tràmit de forma provisional en la comissió negociadora,
fins a l’aprovació del nou conveni en la fase final d’elaboració, quedant pendent
de la ratificació del nou text per assemblea dels treballadors i la seva posterior
aprovació pel Plenari de l’Ajuntament. La Junta de Govern l’aprova, a ratificar
en el Ple.
Malgrat això el ple acordarà el que consideri mes adient.
Almacelles 10 de setembre de 2013”.
Els reunits aproven la proposta per unanimitat.
Acte seguit, el Sr. Alcalde, proposa tractar el tema de l’aprovació del conveni i
de l’acord dels empleats municipals que es troba dins dels assumptes per
urgència. Els reunits aproven l’alteració de l’ordre del dia i tractaran ara el
següent:

U.1.- Aprovació de l’acord-conveni dels empleats
municipals 2013-2015
Es proposa aprovar l’acord-conveni del personal laboral i dels funcionaris,
darrerament aprovat pels representats del empleats públics i tramès en data
d’ahir a l’ajuntament per a la seva aprovació en el ple.
Els reunits aproven la proposta per unanimitat.

4.- Aprovació del conveni amb el Consorci de
Comunicació Local per a la adhessió de l’ Ajuntament
d’Almacelles al mateix
Es dóna compte de la següent proposta:

“A la vista del model de conveni tramès pel Consorci de Comunicació Local, en
el què se’ns convida a participar en l’entitat, juntament amb moltes altres
entitats locas, i per tal de col·laborar en la producció de programes radiofònics.
Atès que la nostra ràdio local es pot veure molt millorada par l’adhessió a
l’esmentada entitat, que disposa de llarga experiència en aquest àmbit.
Vist el que disposa l’article 269.2 de la Llei Municipal Catalana aprovada per
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i els articles 313.1 del Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals, aprovat per Decret
de179/1995, de 13 de juny.
Atès que no puposa, en principi, cap despesa el fet de formar part d’aquella
entitat, es proposa el següent:
Primer: l’adhessió de l’Ajuntament d’Almacelles al Consorci de Comunicació
Local de Catalunya, que té com a finalitat la promoció d’activitats de les
emissores de ràdio fomentant les seves programacions.
Segon: Aprovar el model de contracte adjunt a la proposta.
Tercer: Delegar en el senyor Alcalde per a la seva signatura”.
El portaveu i regidor del PPC, Sr. Francisco González, pregunta quin control
podrà tenir l’oposició sobre els continguts.
La regidora, Sr. Montse Noró, fa constar que hi haurà continguts variats,
informatius, culturals i esportius, i que estaran sota el control de l’Ajuntament.
En la fase de votació, la proposta és aprovada amb els 7 vots a favor dels
regidors de CiU i ERC i 5 abstencions dels regidors del PSC, PPC i IPA-FPM.

5.- Aprovació inicial del projecte modificat de la
connexió entre l’Avinguda de Josep Mas Dordal i
l’enllaç amb l’autovia A-22
Es dóna compte de la següent proposta que es proposa ratificar:
“La Junta de Govern, de data 11 de juliol de 2013 va acordar:
“2.1.- Es dóna compte del document amb registre d’entrada número 2071/13,
presentat per la DIPUTACIÓ DE LLEIDA, en el què atenent la sol·licitud del
nostre Ajuntament i en compliment del Decret signat pel president de la

Comissió de Serveis Tècnics núm. 63, de 13 de febrer de 2013, en remetent,
adjunt, dos exemplars i dos PDF del document tècnic intitulat “Projecte
modificat núm. 1 Connexió de l’avinguda Josep Mas Dordal amb l’enllaç sud de
l’autovia A-22. TM d’Almacelles (Segrià)”, de clau IN-PURB-13-016AT-M1, que
ha estat redactat pel Servei d’Infraestructura Viària de la Diputació de Lleida.
Atès que l’assessorament tècnic en la redacció i direcció d’obres que el
Departament de Serveis Tècnics dóna als diversos ens locals, és gratuït. Si bé
a tall informatiu, però, ens fan saber que la redacció d’aquest projecte tècnic ha
suposat una despesa per a aquesta Diputació de 12.689,33€.
És per tot això que es proposa:
Primer: L’aprovació inicial del projecte de referència, i l’exposició pública
durant un mes, amb notificació als propietaris afectats. Prèviament, caldrà
informe dels serveis urbanístics de l’Ajuntament i del Ministeri de Fomento”.
El portaveu i regidor del PPC, Sr. Francisco González Cascón, fa constar que
el vot del seu grup serà contrari atès que és una sortida innecessària, que no hi
ha un nombre tan gran de vehicles que l’hagin d’utilitzar, que no aporta res al
desenvolupament urbà ni s’edificarà mai en aquell indret. A canvi d’això, que
costarà més d’un milió d’euros, s’afectarà als propietaris del sector SUD-6, fet
que incrementarà encara més la problemàtica amb els propietaris de la zona.
En definitiva, el regidor pensa que –al seu criteri- és una obra per fer d’aquí a
20 ó 30 anys vista.
En la fase de votació, la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors
de CiU i d’ERC, i els 5 vots en contra dels regidors del PSC, PPC i IPA-FPM.

6.- Determinació del Calendari de Festes Locals per
2014
Es dóna compte de la següent proposta:
“Vist que cal aprovar les festes locals per a l’exercici econòmic de 2014, i
l’acord de la Junta de Govern de data 10 de setembre de 2013, es proposa la
ratificació del següent acord:
“2.3.- Es dóna compte del document presentat pel DEPARTAMENT
D’EMPRESA I OCUPACIÓ, en el què ens comuniquen que s’inicia la
preparació de l’Ordre de Festes Locals a Catalunya per l’any 2014. Per aquest
motiu, cal que aquest Ajuntament faci arribar les seves propostes de festes
locals per a l’any 2014. La Junta acorda fixar per a l’any 2014 les festes locals

d’Almacelles, en els següents dies: el dia 1 de març, amb motiu de la Festa de
l’Aigua i el dia 24 de setembre, amb motiu de les Festes de la Mercè”.
Els reunits aproven la proposta per unanimitat.

7.- Proposta del grup del Partido Popular sol·licitant la
participació dels grups municipals en les publicacions,
tant escrites com audiovisuals municipals
“MOCIÓ
Per sol·licitar la participació dels grups municipals en les publicacions tant
escrites com audiovisuals municipals
L’Ajuntament d’Almacelles edita la Revista “Lo Vilot”, Tele Festa, Ràdio
Almacelles, etc. publicacions de caràcter informativa per fer arribar als veïns i
veïnes les activitats municipals, projectes, i notícies de l’activitat de l’equip de
govern com inauguracions, presentacions, etc.
Atès que aquestes publicacions tenen el caràcter de municipal i d’informació de
l’Ajuntament i no únicament de l’equip de govern, i atès que l’Ajuntament el
composen la totalitat de Grups Municipals i de regidors i regidores.
Atès la resolució adoptada pel Síndic de Greuges de Catalunya, publicada en el
seu informe de 2010 al Parlament, pàgina 188, segons la qual “quan un
ajuntament acorda disposar de mitjans de comunicació pública, l’accés a
aquests mitjans ha d’estar garantit per a la totalitat dels grups municipals,
sense que importi el suport en què aquests es manifesten”.
Igualment, el Síndic considera els mitjans de comunicació municipal com
instruments per difondre tant informació objectiva com el pensament,
valoracions i opinions de tots els càrrecs electes.
Proposta l’adopció dels següents
ACORDS
Primer: El Ple de l’Ajuntament d’Almacelles acorda reservar un espai d’opinió a
les publicacions municipals revista “Lo Vilot”, Tele Festa, Ràdio Almacelles, etc
on tots i cadascun dels grups polítics amb representació en aquest ajuntament
puguin publicar periòdicament les seves opinions i valoracions sobre l’activitat
municipal.

Segon: Establir un calendari de publicacions per garantir l’acord anterior”.
Acte seguit, es fa una breu defensa per part del portaveu del PPC, fent constar
que existeixen tres mitjans municipals de comunicació, en els què únicament
intervé l’Equip de Govern, fet que els fa demanar –d’acord amb la llei i amb les
determinacions del Síndic de Greuges que cita- que hi hagi la possibilitat
d’intervenir tots els grups de l’Ajuntament.
El Sr. Alcalde fa constar que fora del Tele Festa, on fa com a alcalde una
salutació, en la resta de mitjans es limita a informar de les activitats que es van
fent a la vila d’una forma gràfica; donant a conéixer la vida social, esportiva i
cultural de la ciutat. En aquest sentit, considera el Sr. Alcalde que no és un lloc
on opinar o difondre el pensament de l’Equip de Govern i, per tant, tampoc de
l’oposició. Assenyala, que fins i tot, el cas d’una veïna que va denunciar aquest
mateix cas davant de la Comissió de Mitjans de Comunicació li van desestimar
la petició.
Afegeix el Sr. Alcalde que, d’altra banda, hi ha altres municipis com és el cas
de Lleida ciutat, que utilitzen revistes d’un altre caire, publicacions que tenen
per objecte divulgar el pensament o les opinions del regidors electes, si bé
aquest no és el nostre cas.
El regidor i portaveu del PPC, Sr. Francisco González, insisteix en què es
tracten d’uns mitjans municipals i, per tant, tenen dret a participar-hi. Destaca
que les entrevistes que es fan a l’alcalde duren 30 minuts i que, creu, que la
resta de grups també tenen dret a opinar. El Sr. Alcalde considera que pot
participar assistint als actes municipals.
En la fase de votació, la moció fou desestimada amb els 7 vots en contra dels
regidors de CiU i d’ERC, i els 5 vots a favor dels regidors del PSC, PPC i IPAFPM.

8.- Assumptes d’urgència
Es fa esment que la urgència número 1 es va tractar conjuntament amb el punt
de la pròrroga del conveni-acord dels empleats públics.

U.2.- Adhessió a la sol·licitud del Consell Comarcal, per
a obtenir subvencions per a la realització d’actuacions
de foment de l’ocupació, en els programes de
col·laboració social amb aturats

Es proposa als reunits la ratificació del següent Decret de data 16 de setembre
signat i tramés per urgència al Consell Comarcal:
“DECRET 115/13
JOSEP IBARZ GILART, Alcalde-President de l’Ajuntament d’Almacelles,
d’acord amb les facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto
el següent Decret d’Alcaldia:
Vista l’ORDRE EMO/206/2013, de 2 de setembre, per la qual s’estableixen les
bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització
d’actuacions de foment de l’ocupació, mitjançant programes de col·laboració
social en administracions públiques, amb persones perceptores de prestacions
d’atur, i s’obre la convocatòria per a l’any 2013.
Vist l’escrit del Sr. Pau Cabré Roure, president del Consell Comarcal del
Segrià, de data 9 de setembre de 2013, pel qual ens informen la possibilitat de
participar al programa a nivell comarcal.
RESOLC
Primer: Adherir-nos a la sol·licitud del projecte consistent en el suport a les
tasques que fan les brigades municipals, d’acord amb la convocatòria de
l’Ordre EMO/206/2013, de 2 de setembre.
Segon: Ratificar aquest decret a la propera sessió ordinària de ple que es
celebri.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde”.
El Decret resta ratificat amb la unanimitat dels regidors presents a la sessió
plenària.

U.3.- Aprovació definitiva del Compte General de
l’Ajuntament i dels OOAA de l’exercici 2012
Es dóna compte de la següent proposta:
“Vist el Compte General de l’Ajuntament d’Almacelles i de llurs OOAA (Patronat
d’esports, Patronat d’Avis) corresponent a l’exercici 2012 elaborat i tramitat
segons disposen els articles 208 a 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5

de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, la instrucció de comptabilitat per l’administració Local i altres
disposicions concordants.
Vist l’informe favorable emès per Intervenció en data 22 de maig de 2013.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Especial de Comptes de data 19 de
juny de 2013.
Vist que, en la fase d’exposició pública, no s’ha presentat cap reclamació,
al·legació ni observació, i atès l’informe d’Intervenció de data 13 de Setembre
de 2013, es proposa al Ple:
Primer.- L’aprovació del Compte General de l’Ajuntament d’Almacelles i de
llurs OOAA (Patronat d’esports, Patronat d’Avis) corresponent a l’exercici 2012.
Segon.- Trametre l’expedient a la Sindicatura de Comptes”.
En la fase de deliberació, el Sr. Alcalde dóna la paraula a l’Interventor qui, fent
ús del resum obrant a l’expedient, fa palès especialment la reducció
progressiva de l’endeutament, el qual en la liquidació de 2012, juntament amb
les dades del pressupost de 2013, suposa una ràtio d’endeutament del 71,84%
fet que fa entrar l’Ajuntament d’Almacelles dins de les economies locals
sanejades.
El Sr. Alcalde fa constar que, a més a més, es demanarà a Hisenda la revisió
de les valoracions cadastrals i, si no és així, es rebaixarien els quoeficients.
En la fase de votació, la proposta és aprovada amb els 7 vots a favor dels
regidors de CiU i ERC i els 5 vots en contra dels regidors del PSC, PPC i IPAFPM.

U.4.- Aprovació de la tarifa aplicable en la Taxa del
Servei d’Aigua Potable per al 2014. Tramesa a la
Comissió de Preus de Catalunya
Es dóna compte de la següent proposta d’Alcaldia:
“Vista la sol·licitud de modificació de la tarifa d’aigua del Servei Públic
d’abastament d’aigua potable al municipi d’Almacelles presentada per
AQUALIA Gestión integral del agua SA, concessionària del servei d’abastament
d’aigua potable d’Almacelles,per entrar en vigor a partir del primer de gener de
2014, presentada amb data 29 d’agost de 2013 num 2485 /13.

Vist l’informe favorable a la modifcació de tarifa de l’interventor de data 17 de
setembre de 2013.
Vist l’estudi econòmic que serveix de base a la modificació,
Atès que els augments aplicats a les despeses del servei corresponen a l’IPC,
Atès que les tarifes tenen un augment del 3,6%
Vist que la quota de millora de la xarxa inclou el dèficit del servei motivat per la
desvinculació en el consum dels usuaris de les explotacions ramaderes
d'extraradi, més les inversions realitzades a la xarxa, segons conveni subscrit
en data 21 de desembre de 2012 entre l’Ajuntament d’Almacelles i AQUALIA
Gestión integral del agua, SA.
Atès que en la quota de millora de la xarxa estan incloses les inversions
realitzades en la xarxa en el període 1996-2003, que no es van començar a
amortitzar fins el primer trimestre de l’any 2004.
Vistes el que disposa l’article 3 del decret 148/88 de 28 d’abril sobre regim
procedimental dels preus autoritzats , es proposa als reunits:
Primer.- Informar favorablement i aprovar les tarifes proposades en l’expedient
de modificació de la tarifa d’aigua del Servei Públic d’abastament d’aigua
potable al municipi d’Almacelles presentada per AQUALIA Gestión integral del
agua SA, concessionària del servei d’abastament d’aigua potable d’Almacelles,
a aplicar a partir de l’1 de gener de 2014, contingudes en l’annex a aquesta
proposta.
Segon.- trametre l’expedient a la Comissió de Preus de Catalunya a fi que
procedeixi intervenció i si s’escau a l’ Autorització de les tarifes.
TARIFES DE SUBMINISTRAMENT
Quota variable per venda d’aigua
Ús domèstic
Fins a 10
consum/mes
D’11 a 18 m3/unitat consum/mes
Excés de 18 m3/unitat consum/mes

euros/m3
0,5241
0,8081
1,4541

Ús industrial
Mínim (6
consum/mes
Excés de 6 m3/unitat consum/mes

euros/m3
0,7961
1,3343

m3/unitat

m3)

m3/unitat

Ús obres
Mínim (6
consum/mes
Excés de 6 m3/unitat consum/mes
m3)

m3/unitat

Quota servei

euros/m3
0,7961
1,3343

Ús domèstic
Ús industrial
Ús obres

Euros/mes
1,91
3,72
3,72

Quota manteniment de comptadors
Comptador/mes

Euros/mes
1,99

Quota inversió millores xarxa
m3 facturat

Euros/mes
0,1923

En la fase de votació, la proposta resta aprovada amb els 7 vots a favor dels
regidors de CiU i ERC, i les 5 abstencions dels regidors del PSC, PPC i IPAFPM.

9.- Precs i preguntes
El regidor i portaveu del PPC, Sr. Francisco González, pregunta per què s’ha
contractat a un empresari per al manteniment de les piscines, havent-hi
treballadors municipals que ho podien fer perfectament. D’altra banda,
considera que ja que s’ha contractat a aquest empresari, se’l podria haver exigit
que hagués contractat algun treballador de la vila.
Així mateix, el mateix portaveu del PPC, fa constar que és sabedor que
l’Ajuntament té deutes amb el Consell Comarcal del Segrià i pregunta quina és
la quantia d’aquest deute i quin és el pla per liquidar-ho.
Respecte a les bandes rugoses instal·lades al llarg de la Rambla en la banda
del carril de baixada, considera que fan molt soroll al veïnat i demana que es
pugui col·locar algun altre tipus de banda dissuassòria menys sorollosa.
El Sr. Alcalde contesta al portaveu del PPC, dient-li que la solució seria
instal·lar passos elevats, però aquests tenen un cost de 5.000 euros per pas,
mentre que les bandes rugosses tenen un cost de 1.000 euros cadascuna.
Respecte a les contractacions de què parla el portaveu del PPC, el Sr. Alcalde
diu que sempre s’han contractat altres serveis suplementaris als què ofereix la
Brigada d’Obres i Serveis municipal a empreses privades, i afegeix que
aquesta empresa de la què parla té contractada gent de la vila.

Afegeix el Sr. Alcalde que no podem obligar a cap empresa a que contracti
solament gent del poble, ja que per aquesta regla de tres, el personal de la vila
no podria treballar a d’altres llocs fora d’Almacelles.
Pel que fa als deutes de l’Ajuntament d’Almacelles que té contrets amb el
Consell Comarcal, el Sr. Alcalde considera que ja és un tema reiteratiu, si bé no
té cap inconvenient en tornar a explicar-ho, afegint que l’Ajuntament ha actuat
correctament en tot moment, tal com ho ha reconegut el mateix Síndic de
Greuges.
El Sr. Alcalde contesta que l’Ajuntament ha exigit al Consell Comarcal durant 6
ó 7 anys, que aquest li entregués una còpia de l’informe econòmico-financer,
redactat per l’Interventor de l’ens, on s’explicités l’augment de la taxa per la
prestació dels serveis socials, petició que al llarg d’aquests anys no se’ls ha
facilitat, subtituint aquest document per un acord de la Comissió Informativa, la
qual cosa no té res a veure amb el que havíem demanat. Per aquest motiu,
l’Ajuntament va interposar els recursos pertinents a les diferents liquidacions
presentades.
Atès que recentment s’ha presentat l’informe que s’havia sol·licitat, s’ha
procedit a abonar la liquidació actual i, pel que fa a l’import pendent, s’ha arribat
a un acord amb el mateix president del Consell Comarcal a fi de poder abonarlo progressivament.
Acte seguit, el regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, demana la
contesta a les preguntes que va realitzar en anteriors plens. El Sr. Alcalde li
respon que els hi trametrà per escrit en quan finalitzi el Ple.
El mateix portaveu del PSC, demana poder examinar el conveni signat amb el
Sr. Josep Maria Bonet, amb el que s’ha procedit a arranjar la vorera de l’antiga
benzinera. Pregunta també qui ha abonat el segellament dels antics tancs de
benzina. Pel que fa a aquesta darrera qüestió, el Sr. Alcalde respon que ha
estat el mateix Sr. Josep Maria Bonet l’encarregat de fer-ho.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, demana informació sobre la
delegació feta en la Junta de Govern per a la contractació de la quarta fase de
la Residència Municipal d’Avis, a fi de poder saber si ja es troba adjudicada. El
Sr. Alcalde contesta que encara no ho està.
Demana el Sr. Francesc Torres, poder examinar el conveni signat amb el Sr.
Josep Maria Bonet, sobre l’ocupació dels terrenys que ocupava l’antiga
benzinera.
Finalment, el portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que,
en relació amb el deute que té contret l’Ajuntament amb el Consell Comarcal al

què s’ha fet referència abans, es va informar dels costos en una reunió del
Consell d’Alcaldes i, per tant, considera que cal regularitzar-ho ja que
Almacelles és el poble que més serveis rep, fent constar que el deute que té a
data d’avui és d’uns 68.000 euros.
El Sr. Alcalde fa la rèplica al Sr. Torres contestant que no és així sinó que és
com ell ho havia explicat abans al portaveu del PPC. Acte seguit, el Sr. Alcalde
s’adreça al regidor i portaveu del PPC, Sr. Francisco González, dient-li que el
deute de l’Ajuntament contret amb el Consell Comarcal és d’uns 70.000 euros i
que hi ha casos més greus, com és el deute que té l’Ajuntament de Lleida amb
el Consell, que puja a 500.000 euros i que, de moment, no el volen pagar.
Acte seguit, es produeix un seguit d’encreuament de paraules per part del
portaveu del PPC que parla mentre ho fa el Sr. Alcalde, advertint-li aquest de
manera reiterada, que no té l’ús de la paraula, advertència a la què no atèn el
referit regidor popular.

I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a
les 21,45 hores, de tot el qual extenc la present acta, donant fe del seu
contingut.

Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari Accidental

