ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 30 DE
JUNY.- NÚMERO 4:
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
Secretària:

Sra. Anna Areny Torra

Vicesecretari:
Interventor:

Sr. Ramon M. Cornellana Puigarnau
Sr. Lluís Bordes Capdevila

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 de
l’interventor interí, en Lluís Bordes Capdevila i l’arquitecte que presta serveis a
l’ajuntament, en Xavier Guerra López, 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 les actes de Ple, de data 3 de març i 31
de maig de 2016
Davant l’absència d’esmenes les actes resten aprovades per unanimitat.

Acte seguit, el Sr. Alcalde proposa que es tracti en primer lloc el punt 6, atès la
presència de l’arquitecte, en Xavier Guerra, que justificarà la proposta:

6.- Aprovació inicial del projecte de conveni urbanístic
de planejament amb permuta i de la proposta de
modificació puntual del POUM referida al sector 10.
Es dóna compte per part de l’arquitecte en Xavier Guerra, de la següent
proposta que transcriurem, fent especial esment a la necessitat que l’espai
d’equipament, cedit a l’ajuntament en el Sector 10, passi a una zona més
cèntrica de la vila, mitjançant permuta amb un solar de l’entitat Agroserveis
d’Almacelles SCCL, situat al carrer de Joan Maragall, al costat d’un espai
municipal d’equipaments, que ampliaria aquest, en vistes a la possible
contrucció de l’estació d’autobusos.
Assenyala el mateix que, per part de l’entitat Agroserveis d’Almacelles SCCL,
l’adquisició d’una part de la finca municipal en el sector 10 ja reparcel·lat, que
serà qualificada com a industrial, mitjançant la modificació del POUM, li
facilitarà l’ampliació de les seves instal·lacions industrials.
Després de detallar el contingut de la modificació del POUM que es porta a
terme, fa referència a la normativa en què s’ha fonamentat per a les valoracions
de les finques a permutar, especialment pel que fa als espais d’equipament,
que es basa en l’aprofitament mitjà i en els usos de la zona on es troben
ubicats.
Contingut de la proposta a aprovar:
“Antecedents:
Per providència d’Alcaldia de 27 de gener de 2016 es disposa que en vista del
document de modificació del POUM en l’àmbit del sector SUD 10 presentat per
Agroserveis d’Almacelles SCCL en data 30 de novembre de 2015, es
procedeixi a iniciar expedient de permuta, que haurà de fonamentar aquesta
modificació. S’encarrega al lletrat Sr. Baldrich la col·laboració jurídica en
l’expedient.
En data 3 de desembre de 2015 s’emet informe tècnic per part d’en Xavier
Guerra López, arquitecte al servei de l’ajuntament d’ Almacelles, en relació a la
modificació puntual del POUM d’Almacelles en l’àmbit del sector SUD 10.
S’informa favorablement sobre la modificació presentada.

En data 2 de maig de 2016, se certifica per secretaria que la Junta de Govern
Local d’Urbanisme en sessió celebrada el dia 28 d’abril de 2016, va adoptar
entre altres, l’acord d’informar favorablement el Conveni urbanístic de
planejament amb permuta.
Una vegada redactat el Conveni urbanístic de planejament amb permuta, es
procedeix a la seva signatura en data 27 de juny de 2016 per part del Sr.
Alcalde, Josep Ibarz Gilart, el President de la Cooperativa, Sr. Jaime Vendrell
Prats, i la Sra. Anna Areny Torra, secretària de la corporació.
En vista dels antecedents exposats, es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer: Aprovar inicialment la proposta de modificació puntual del POUM
referida al sector SUD 10. Concretament, tal i com detalla el conveni:
-

Transformar 1.194,02 m2 de la finca registral núm. 10878 de sòl
d’equipaments a sòl d’ús industrial.
Transformar la resta de la finca matriu de 457,74 m2 de sòl per a
equipaments a sòl per espais lliures ( zona verda).
Incrementar el percentatge de 0,25 m2 sostre/ m2 sòl fins 0,39 m2
sostre/ m2 sòl.
Agregar la porció segregada de 1194,02 m2 de sòl industrial a la finca
registral núm. 10877 propietat de la Cooperativa.
Transformar una porció de 457,74 m2 de sòl per equipaments de la finca
registral 10878 en sòl per espais lliures i agregar- la a la finca
confrontant núm. 10881 destinada a zona verda ( espais lliures).
Segregar una porció de 631,46 m2 de la finca registral 3651, qualificats
com a sòl residencial, situada al c/ Joan Maragall, cedir-la en permuta a
l’Ajuntament i qualificar- la en sòl per equipaments.

Segon. Aprovar inicialment el projecte de conveni urbanístic de planejament
amb permuta, quedant supeditada la seva eficàcia a que s’aprovin
definitivament les modificacions puntuals del POUM en l’àmbit del sector SUD
10 i el present conveni. Tot això amb la publicitat necessària per a que
sorgeixin efectes.
Tercer. Un cop aprovat inicialment, sotmetre l’acord de modificació puntual del
POUM en l’àmbit del sector SUD 10 i el conveni urbanístic de planejament amb
permuta 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, als efectes de poder
consultar l’expedient i formular al·legacions.

Quart. Autoritzar a l’alcalde de la corporació per tal que realitzi tots els actes i
gestions, signi tots els documents públics o privats que siguin necessaris per
l’execució dels presents acords i comparèixer davant de Notari per tal de poder
signar l’escriptura de permuta, si s’escau.
Cinquè. Enviar certificat d’aquests acords a la Cooperativa Agroserveis
d’Almacelles, SCCL”.
El portaveu del PP fa constar que votarà a favor, atès que el seu grup ja havia
demanat una estació d’autobusos i aquest equipament donarà fluïdesa al
transport dels veïns vers d’altres poblacions.
El portaveu d’ERC fa constar que s’abstindrà de votar, atès que calia fer ja fa
temps el tema de la permuta per evitar enrenous. Pel que fa a la informació
sobre aquesta proposta considera que ha estat insuficient i molt d’última hora,
sense que personalment s’hagi pogut fer una composició de l’acord que es
proposa prendre. Detalla també que no se’ls va convidar a la Junta de govern
d’urbanisme, a diferència d’altres grups.
La portaveu d’A-LL manifesta que s’abstindrà ja que, tal i com ha dit el portaveu
d’ERC, ha existit una manca d’informació tècnica, estimant que les
modificacions del POUM s’han de realitzar per a l’interès general, i no sols per
l’interès particular d’una empresa. Sobre la necessitat de que l’ajuntament
construeixi l’estació, entèn que hi ha altres equipaments, com per exemple el
pavelló, que necessiten una inversió urgent en manteniment i això seria
preferent.
El portaveu de Poblem Almacelles entén que cal votar a favor, ja que la
permuta ja estava proposada en anteriors legislatures, si bé considera que la
ubicació no és la millor, doncs entèn que la vialitat va per un altre lloc.
El Sr. Alcalde considera que s’ha seguit el tràmit amb la lentitud que comporten
aquestes operacions, assenyalant que es va haver de reaccionar legalment
quan es van utilitzar terres municipals pe part d’entitats privades.
D’altra banda, entèn que cal atendre, dins de la legalitat, a l’entitat que proposa
la modificació del POUM, atès que gestiona els interessos de 200 pagesos.
Pel que fa a la Junta de govern d’urbanisme, fa constar el Sr. Alcalde que es va
cursar invitació als grups que es va considerar que estaven en disposició de
parlar, si bé esmenta que s’han seguit els tràmits legals adients per adoptar
aquest acord.

Constestant a la portaveu d’Almacelles Lliure fa constar que no és l’ajuntament
qui ha de construïr l’estació, sinó que és el Departament de Política Territorial i
Obres Públiques qui ha visitat la zona per tal de fer els estudis adients.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 9 vots a favor dels regidors del
PP, CiU i Poblem Almacelles, i amb l’abstenció dels regidors dels grups del
PSC, ERC i A-LL.

2.- Modificació de l’article 25 del Reglament de la Llar
d’Infants
Es dóna lectura a la següent proposta:
“D’acord amb l’article 25 del Reglament de funcionament i règim intern de la llar
d’infants, en relació a l’admissió i matrícula, en el primer punt estableix “per ser
admès a la llar d’infants (condició d’edat per a la matrícula) el nen o nena ha de
tenir, com a mínim, 16 setmanes. Si el centre té vacants a les unitats que té en
funcionament, pot admetre al llarg del curs nens i nenes a partir del moment
que compleixin 16 setmanes”.
L’ORDRE ENS/77/2016, de 6 d’abril, per la qual s’estableix el calendari escolar
del curs 2016-2017 per als centres educatius no universitaris de Catalunya, en
relació als requisits d’edat diu “per poder participar en la preinscripció i
escolaritzar-se en el centre cal que els infants tinguin com a mínim 16
setmanes a l’inici del curs escolar. Si el centre té vacants, pot admetre al llarg
del curs nens a partir del moment que compleixin 16 setmanes”.
Atès que aquestes dues normes es contradiuen, i és més favorable el redactat
de l’ordre ENS/77/2016, es proposa modificar el reglament :
1. Article 25.- Admissió i matriculació, on diu:
Per ser admès a la llar d’infants (condició d’edat per a la matrícula) el nen o
nena ha de tenir, com a mínim, 16 setmanes. Si el centre té vacants a les
unitats que té en funcionament, pot admetre al llarg del curs nens i nenes a
partir del moment que compleixin 16 setmanes.
2. Hauria de dir:
Per poder participar en la preinscripció i escolaritzar-se en el centre cal que els
infants tinguin com a mínim 16 setmanes a l’inici del curs escolar. Si el centre té
vacants, pot admetre al llarg del curs nens a partir del moment que compleixin
16 setmanes”.

En la fase de votació la proposta és aprovada per unanimitat.

3.- Modificació de la relació dels llocs de treball i de la
plantilla de personal per crear el lloc de treball de
Tresoreria
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que amb l’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, que va introduir l’art. 92
bis a la LRBRL, els ens locals amb secretaria classificada en classe segona
han de tenir obligatòriament creat i classificat el lloc de treball de tresoreria com
a lloc de treball reservat a personal funcionari d’Administració local amb
habilitació nacional.
Atès que en data 27 de maig de 2016, amb registre d’entrada 1883/2016, se’ns
comunica per part de la Direcció General d’Administració Local la necessitat de
regularitzar el lloc de tresoreria, havent de sol.licitar a la mateixa la creació i
classificació d’aquest lloc de treball, adjuntant la sol.licitud de certificació dels
acords definitius del ple de la modificació de la RLT i de la plantilla de la
corporació en relació al mateix, i amb anterioritat al mes de setembre
d’enguany.
És per això que es proposa adoptar el següents acords:
Primer. Sol.licitar a la Direcció General la creació i classificació d’aquest lloc de
treball abans del mes de setembre.
Segon. Modificar la RLT i la plantilla per crear i classificar el lloc de treball de
tresoreria”.
El portaveu del PSC pregunta si les Bases estaran aprovades abans del
setembre i si està prevista la consignació en el pressupost. El vicesecretari
contesta que ara solament es crea el lloc i s’ajorna per una fase posterior la
convocatòria, que haurà de ser en el concurs ordinari o unitari dels habilitats
Estatals.
El portaveu d’ERC fa constar que en l’aprovació del cartipàs ja es va defensar
que el tresorer no podia ser un regidor. Celebra que finalment es faci, tal i com
preveu la llei i entèn que, tal i com se’ls ha informat, la funció d’intervenció i la
de tresoreria han d’anar separades.

La portaveu d’A-LL també recorda que en l’aprovació del cartipàs ja van fer
constar aquesta necessitat de que el tresorer fos un funcionari.
Fa constar la mateixa que li preocupa que la línia de contractació de personal
es faci per urgència o no segons els casos, com ha passat darrerament amb
els policies locals, doncs llavors és fàcil de fer que entrin a l’Administració els
amics, etc.
El Sr. Alcalde li demana a la regidora si pot citar els casos a què es refereix i
aquesta assenyala que en el cas del mateix interventor, que pertany al partit de
l’alcaldia, es va contractar per urgència, la qual només havia de durar tres
mesos i encara hi és. Entèn que hi ha molts altres casos en que van entrar per
urgència temporalment i han passat anys seguint en les seves funcions.
El Sr. Alcalde fa constar que s’ha convocat urgentment al conèixer les
circumstàncies personals, per baixa dels funcionaris afectats.
Entèn que la feina que cadascú desenvolupi ha d’estar al marge de la ideologia
personal.
Detalla que des de l’any 1980 hi ha un regidor/a responsable de la tresoreria i
que per tant aquesta situació no és cosa seva.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 12 vots a favor dels regidors del
PP, CiU, PSC, ERC i Poblem Almacelles, amb l’abstenció d’A-LL.

4.- Declaració de Bé Cultural d’Interès Local el jaciment
arqueològic del Vilot
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vist l'informe de la Directora del Servei de Patrimoni Municipal, de data 8 de
juny de 2016, sobre el jaciment arqueològic del Vilot, que en síntesi diu:
Que el jaciment arqueològic del Vilot situat entre el camí dels Pedregals i el
parc del Vilot, a uns pocs metres de la nova vila d’Almacelles, esdevé una peça
clau en la història del municipi i de la comarca.
Es tracta de l’antiga vila d’Almacelles que té els seus orígens en l’època
medieval i la seva fi a mitjans del segle XVII. Un període històric que fins la
descoberta del jaciment l’any 2005, era força desconegut en aquesta zona
doncs les referències històriques que es tenien eren escasses.

La descoberta d’aquesta antiga vila, els seus espais, el material arqueològic i
altres han suposat un gran avenç a l’hora de completar aquest període històric.
Actualment i després de diferents intervencions arqueològiques en aquests
darrers deu anys, l’arqueologia ha permès descobrir tot un seguit d’espais que
s’han pogut identificar i que formen part d’una vila medieval que la contrari del
que es pensava ens atansa a entendre com vivien els vilatans i vilatanes en els
segles XIV a XVII.
La seva unicitat en aquests contrades, el seu alt valor patrimonial i arquitectònic
fa que aquest jaciment arqueològic necessiti d’una protecció especial i
reconeixement com és la declaració de BCIL".
Atesa la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/1993, de 30 de setembre, segons
l’article 17.2, correspon al Ple de l’Ajuntament la declaració de BCIL del conjunt
esmentat.
Es proposa als reunits el següent:
Primer: Declarar el jaciment arqueològic del Vilot com a Bé Cultural d’Interès
Local.
Segon: Notificar al Departament de Cultura, perquè faci la inscripció en el
Catàleg del Patrimoni Cultural Català”.
La regidora d’A-LL fa constar que el manteniment del jaciment ha estat
deplorable en moltes temporades. D’altra banda, ha vist treballant al jaciment a
personal de la brigada, cosa inadmissible, ja que cal una qualificació específica
per fer-ho.
La mateixa entén que fer inversió en aquesta matèria no deixa de ser parlar de
pedres, flors, plantes i jardins. Es pregunta quin benefici comporta per al
comerç. Considera que cal actuar amb més criteri i no invertir sense necessitat,
quan s’ha tancat en negatiu la liquidació del pressupost de 2015.
El Sr. Alcalde contesta que la liquidació del pressupost ha estat positiva i que
per realitzar les despeses estan seguint el criteri del 40% dels electors que li
han donat el vot.
Entén el Sr. Alcalde que són mínims els recursos destinats al jaciment, mentre
que es gasta molt en el benestar social dels vilatans, dels més grans i dels
infants, al entendre que és un interès primordial.

Finalment el Sr. Alcalde considera que està molt fora del lloc en dir que el
personal de la brigada d’obres no pot treballar al jaciment, quan moltes de les
feines inicials i bàsiques s’han de portar a terme per gent ordinària, amb la
conseqüent direcció de l’arqueòloga.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 12 vots a favor dels regidors del
PP, CiU, PSC, ERC i Poblem Almacelles, amb l’abstenció d’A-LL.

5.- Nomenament de la Sra. Vanesa Olivart Rosicart, del
Sr. Carlos Nicolás Arfelis i del Sr. Josep Maria Doblas
Mancera regidors de l’Ajuntament d’Almacelles, com a
membres del Patronat de la Fundació del Museu
d’Arquitectura i Urbanisme Josep Mas Dordal
El vicesecretari informa de que aquest punt ha estat objecte d’esmena, que la
proposada era la Sra. Vanesa Olivart quan es va repartir l’ordre del dia. El Sr.
Alcalde fa constar que fruit de la conversa amb els grups corresponents, es
proposa nomenar dos regidors més com a membres del Patronat: el Sr. Carlos
Nicolás Arfelis (PP) i el Sr. Josep Maria Doblas Mancera (Poblem Almacelles).
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que la Fundació del Museu d’Arquitectura i Urbanisme Josep Mas Dordal
ha de constituir el seu Patronat definitivament
Atès que l’article 14.1 dels Estatuts diu: el Patronat està format per un mínim de
sis i un màxim de quinze patrons, dels quals una tercera part, com a mínim,
tindran el caràcter de patrons institucionals i seran designats directament per la
institució fundadora i que seran patrons institucionals, en tot cas, l’alcalde de
l’Ajuntament d’Almacelles i els regidors de Cultura, Urbanisme i Hisenda.
Atès que l’Ajuntament d’Almacelles fou constituït en data 13 de juny de 2015.
Atès que la regidoria d’Hisenda i de Cultura recau en la mateixa persona tot
obligant a nomenar un nou patró.
Atès que el patronat pot estar constituït per un mínim de sis i un màxim de
quinze essent una tercera part d’aquests de caràcter institucional.
Atès que són regidors de l’Ajuntament d’Almacelles els Srs. Vanesa Olivart
Rosicart, Carlos Nicolás Arfelis i Josep Maria Doblas Mancera.

Es proposen els següents acords:
Primer: Nomenar la Sr. Vanesa Olivart Rosicart, el Sr. Carlos Nicolás Arfelis i
Josep Maria Doblas Mancera, regidors de l’Ajuntament d’Almacelles, membres
del Patronat de la Fundació del Museu d’Arquitectura i Urbanisme Josep Mas
Dordal.
Segon: Comunicar l’acord a la Fundació del Museu d’Arquitectura i Urbanisme
Josep Mas Dordal a fi de constituir el Patronat”.
El portaveu del PP fa constar que la nova incorporació dels nous membres al
Patronat que no siguin de l’Equip de Govern pot suposar una nova etapa de
transparència i cooperació, i que el seu vot serà a favor de la proposta.
El portaveu d’ERC fa constar que el seu vot serà en contra per varis motius: als
patronats hi ha d’estar representat tot l’ajuntament i no només l’Equip de
Govern o només una part de l’ajuntament. Manifesta que al grup d’ERC li
agradaria estar present als patronats per tal de veure com es gestionen. Del
Patronat del Museu també estarien disposats a formar-ne part però no hi han
estat convidats.
Tampoc no entenen que des de l’Equip de Govern se’ls convidi als regidors
d’ERC a entrar a l’Equip de Govern, però que d’altra banda, no se’ls convidi a
entrar als patronats.
La portaveu d’A-LL fa constar que la fundació del Museu, és pública o privada
segons convé. Ha estat mirant els estatuts que no estan signats, ni registrats,
etc. Que la Fundació no és gens transparent i no ho ha sigut mai i no creuen
que ho sigui. Que només conviden a formar- ne part els regidors que són afins
al seu grup. Manifesta que per tot això votarà en contra de la proposta.
Intervé la secretària per tal d’aclarir que les escriptures dels estatuts es troben
a l’ajuntament.
El Sr. Alcalde posa de manifest que estem davant d’una Fundació privada i que
s’organitza de la manera que creu oportú, i que l’Ajuntament o la Fundació
poden acollir els membres que cregui el seu Patronat. Que es tracta d’una
Fundació Privada i que diferents institucions fan aportacions econòmiques per
la seva gestió i pels seus objectius culturals. L’Equip de Govern no creu que
convidin a formar-ne part regidors de grups afins, però si que es pot dir que
aquests estan disposats a sumar i a treballar en positiu per Almacelles. Ells van
manifestar que en volien formar part per viure-ho d’a prop i no es va posar cap
objecció. No es convida gent afí, sinó gent amb qui es pugui parlar i entendre’s.

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 9 vots a favor dels regidors del
PP, CiU i Poblem Almacelles, 3 vots en contra d’ ERC i A-LL i amb l’abstenció
del PSC.

7.- Donar compte del Decret d’Alcaldia 71/16, 72/16 i
73/16 d’aprovació de la liquidació del Pressupost de la
Corporació 2015 i de llurs OOAA
Es dóna compte dels següents decrets:
“DECRET 71/2016
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 2015 de l’Ajuntament
d’Almacelles s’obté, a 31 de desembre de 2015, el resultat següent:
o

AJUNTAMENT ALMACELLES

1.1. Respecte al pressupost de despeses:
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
— Crèdits inicials:
— Modificacions de crèdits:
— Crèdits definitius:
— Obligacions reconegudes netes:
— Pagaments realitzats :
— Pagaments pendents realitzar :
— Romanents de crèdit compromesos:
— Romanents de crèdit no compromesos:
— Romanents de crèdit totals:

4.535.472,22 euros
2.166.089,24 euros
6.701.561,46 euros
6.520.007,67 euros
5.802.879,43 euros
717.128,24 euros
0,00 euros
181.553,79 euros
181.553,79 euros

TOTAL LIQUIDACIÓ DEL PRESSPOST DE DESPESES:6.520.007,67 euros.
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’ INGRESSOS
— Previsions inicials:
— Modificació de les previsions:
— Previsions definitives:
— Drets reconeguts:

4.535.472,22 euros
2.166.089,24 euros
6.701.561,46 euros
5.785.237,13 euros

— Drets anul·lats:
109.203,57 euros
— Drets cancel·lats:
0,00 euros
— Drets reconeguts nets:
5.676.033,56 euros
— Recaptació neta:
4.875.051,43 euros
— Drets pendents de cobrament:
800.982,13 euros
TOTAL LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’ INGRESSOS: 5.676.033,56 euros
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
RESULTAT PRESSUPOSTÀRI
— Drets reconeguts nets:
— Obligacions reconegudes netes:

5.676.033,56 euros
6.520.007,67 euros

TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI:

-843.974,11 euros

AJUSTOS:
— Crèdits finançats amb RT per despeses generals:
— Desviacions finançament negatiu de l’exercici
— Desviacions finançament positiu de l’exercici
TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:

166.222,33 euros
762.406,21 euros
81.449,36 euros
3.205,07 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 31/12/2015:

2.343.171,28 euros

— Del pressupost corrent:
800.982,13€
— De pressupostos tancats:
1.464.133,40€
— D’Operacions no pressupostàries:
78.055,75€
— Cobraments realitzats pendents aplicació definitiva:
306,80€
B. (-) Obligacions pendents pagament 31/12/2015:

1.100.641,49 euros

— Del pressupost corrent:
717.128,24€
— De pressupost tancats:
62.413,63€
— D’operacions no pressupostàries:
321.099,62€
— Pagaments realitzats pendents aplicació definitiva:
0,00€
C. (+) Fons líquids a 31/12/2015:
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL:
D. (-) Saldo de cobrament dubtós:
E. (-) Excés finançament afectat a 31/12/2015:

148.607,39 euros
1.390.830,38 euros
1.141.796,87 euros
6.000,00 euros

ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:

243.033,51 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
1.141.796,87 €. 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

erior
4t. any i següents

(%) estimacions de dubtós cobrament
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 92 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 2015, 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 72/2016
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 2015 del Patronat Municipals
d’Esports s’obté, a 31 de desembre de 2015, el resultat següent:
o
1.1.

PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

Respecte al pressupost de despeses:
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
— Crèdits inicials:

130.000,00 euros

— Modificacions de crèdits:
— Crèdits definitius:
— Obligacions reconegudes netes:
— Pagaments realitzats:
— Pagaments pendents realitzar:
— Romanents de crèdit compromesos:
— Romanents de crèdit no compromesos:
— Romanents de crèdit totals:

3.000,00 euros
133.000,00 euros
123.672,00 euros
118.078,26 euros
5.593,74 euros
0,00 euros
9.328,00 euros
9.328,00 euros

TOTAL LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: 123.672,00 euros
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’ INGRESSOS
— Previsions inicials:
— Modificació de les previsions:
— Previsions definitives:
— Drets reconeguts:
— Drets anul·lats:
— Drets cancel·lats:
— Drets reconeguts nets:
— Recaptació neta:
— Drets pendents de cobrament:

130.000,00 euros
3.000,00 euros
133.000,00 euros
133.000,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
133.000,00 euros
108.728,00 euros
24.272,00 euros

TOTAL LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’ INGRESSOS: 133.000,00 euros
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
RESULTAT PRESSUPOSTÀRI
— Drets reconeguts nets:
— Obligacions reconegudes netes:
TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI:

133.000,00 euros
123.672,00 euros
9.328,00 euros

AJUSTOS:
— Crèdits finançats amb RT per despeses generals:
— Desviacions finançament negatiu de l’exercici
— Desviacions finançament positiu de l’exercici
TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:
1.4. Romanent de Tresoreria :
ROMANENT DE TRESORERIA :

0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
9.328,00 euros

El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
A. (+) Drets pendents de cobrament a 31/12/2015:
— Del pressupost corrent:
— De pressupostos tancats:
— D’Operacions no pressupostàries:
— Cobraments realitzats pendents aplicació definitiva:
B. (-)Obligacions pendents de pagament a 31/12/2015:

24.272,00 euros
24.272,00€
0,00€
0,00€
0,00€
16.071,99 euros

— Del pressupost corrent:
5.593,74€
— De pressupost tancats:
9.966,91€
— D’operacions no pressupostàries:
511,34€
— Pagaments realitzats pendents aplicació definitiva:
0,00€
C. (+) Fons líquids a 31/12/2015:

9.706,44 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:

17.906,45 €

D. (-) Saldo de cobrament dubtós:
E. (-) Excés finançament afectat a 31/12/2015:

0,00 euros
0,00 euros

ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS: 17.906,45 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 92 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 2015 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 73/2016
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 2015 del Patronat Municipals
d’Avis s’obté, a 31 de desembre de 2015, el resultat següent:
o

PATRONAT MUNICIPAL AVIS

1.1. Respecte al pressupost de despeses:
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
— Crèdits inicials:
— Modificacions de crèdits:
— Crèdits definitius:
— Obligacions reconegudes netes:
— Pagaments realitzats:
— Pagaments pendents realitzar:
— Romanents de crèdit compromesos:
— Romanents de crèdit no compromesos:
— Romanents de crèdit totals:

724.121,78 euros
166.500,00 euros
890.621,78 euros
875.958,34 euros
841.731,39 euros
34.226,95 euros
0,00 euros
14.663,44 euros
14.663,44 euros

TOTAL LIQUIDACIÓ DEL PRESSPOST DE DESPESES:

875.958,34

euros
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’ INGRESSOS
— Previsions inicials:
— Modificació de les previsions:
— Previsions definitives:
— Drets reconeguts:
— Drets anul·lats:
— Drets cancel·lats:
— Drets reconeguts nets:
— Recaptació neta:
— Drets pendents de cobrament:

724.121,78 euros
166.500,00 euros
890.621,78 euros
845.842,05 euros
4.222,01 euros
0,00 euros
841.620,04 euros
806.902,26 euros
34.717,78 euros

TOTAL LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’ INGRESSOS:

841.620,04 euros

1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
RESULTAT PRESSUPOSTÀRI
— Drets reconeguts nets:
— Obligacions reconegudes netes:
TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI:
AJUSTOS:

841.620,04 euros
875.958,34 euros
-34.338,30 euros

— Crèdits finançats amb RT per despeses generals:
— Desviacions finançament negatiu de l’exercici
— Desviacions finançament positiu de l’exercici
TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:

51.614,40 euros
0,00 euros
0,00 euros
17.276,10 euros

1.4. Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
A. (+) Drets pendents de cobrament a 31/12/2015: 35.734,62 euros
— Del pressupost corrent:
34.717,79€
— De pressupostos tancats:
956,05€
— D’Operacions no pressupostàries:
60,79€
— Cobraments realitzats pendents aplicació definitiva:
0,00€
B. (-) Obligacions pendents de pagament a 31/12/2015:
— Del pressupost corrent:
— De pressupost tancats:
— D’operacions no pressupostàries:
— Pagaments realitzats pendents aplicació definitiva:
C. (+) Fons líquids a 31/12/2015:
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL:
D. (-) Saldo de cobrament dubtós:
E. (-) Excés finançament afectat a 31/12/2015:

63.083,83 euros
34.226,95€
66,93€
28.789,95€
0,00€
62.150,15 euros
34.800,94 euros
2.302,49 euros
0,00 euros

ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:

32.498,45

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 92 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 2015 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 portaveu del PSC entén que hi ha una errada en el càlcul del romanent de
tresoreria de l’ajuntament, per a despeses generals, doncs li dóna una

diferència de 300€. Contesta el Sr. Interventor que el romanent és correcte
però és possible que hi hagi un ball de nombres.
El portaveu d’ERC fa constar que suposa que l’expedient es penjarà al públic
per estudiar-ho amb més detall, doncs hi ha un dèficit de 800.000€ entre el que
s’ha cobrat i el que s’ha gastat, atribuint la diferència a que hi ha hagut
eleccions, encara que per part de l’interventor es digui que tot està correcte.
Per part de l’interventor es fa constar que una empresa pot moure els seus
comptes mentre que en una administració pública hi ha un programa del què no
es pot prescindir i que no permet realitzar alteracions.
Recorda, el mateix interventor, que el portaveu d’ERC li ha dit que si fa més
“reparos” el veuran amb més bons ulls i, fa constar que, per la seva part, no
admetrà cap tipus de pressió per tal que variï el contingut del informes.
El Sr. Alcalde lamenta que els polítics incloguin els treballs dels tècnics en les
seves intervencions o opinions.
Per part de la portaveu d’A-LL es manifesta que calia observar el principi
d’estabilitat pressupostària a l’hora de gastar, i que cal que es doni compte al
ple d’això per part de l’interventor. Afegeix que pel que fa a la liquidació del
pressupost de 2015 es diu, per l’interventor, que no compleix amb aquest
principi. Per tant, cal un pla econòmic financer, entenent que aquest no ha
passat pel ple.
Considera també que hi ha un dèficit de 700.000 € el 2014 i de 800.000€ el
2015. Entén que en l’informe d’estabilitat cal que es detallin els ajustos, cosa
que encara no s’ha fet.
Es queixa que per part de l’interventor, quan se li pregunta, no dóna
explicacions i es posa nerviós. Assenyala, per altra banda, que es veuen en
l’obligació de preguntar si no els hi quadren les coses.
Considera que cal més transparència doncs si es diu que el patrimoni no està
al dia cal que així es demostri o es provi el contrari.
Per part de l’interventor es manifesta novament que no pot admetre que se’l
vulgui pressionar per fer-li canviar els informes. Respecte a l’informe econòmic
financer entén que es va aprovar en el ple i es va trametre al Ministeri
d’Hisenda oportunament.
El Sr. Alcalde fa constar que si l’inventari no està al dia des de fa 20 anys,
entén que no és cosa seva, doncs no governava llavors.

Es reitera en què el pla econòmic es va aprovar en el ple. Destaca que en la
pàgina web encara no hi ha publicades les dades del patrimoni dels membres
de l’oposició, cosa que sí han fet els de l’Equip de Govern.
Pel que fa a l’endeutament fa constar que es troba en un 70% i destaca l’esforç
esmerçat per arribar a aquesta xifra, doncs estava al 111% el 2003, a l’iniciar
el govern local per part del seu equip. Assenyala que en el moment en què es
rebi la total subvenció del FEDER es procedirà a retornar una altra part del
crèdit, cosa que rebaixarà encara mes l’endeutament.

8.- Modificació del Pressupost de la Corporació 02/16
de despeses mitjançant suplement de crèdit
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals
la consignació és insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari actual, cal
tramitar l’expedient de suplement de crèdit que s’ha de finançar mitjançant
romanent de tresoreria per a despeses generals, amb subjecció a les
disposicions vigents.
Despeses a finançar
Suplements de crèdit:
Partida

Nom

Proposta
d’increment

15100-22000

Material d’Oficina

1.788,80 €

15100-22799

Treballs realitzats per altres empreses

9.542,27 €

15320-20300

Lloguer Maquinària, Instal·lacions i Utillatge

7.984.43 €

15320-21300

Reparació i Manteniment de Maquinària

84.567,18 €

15320-22799

Treballs realitzats per altres empreses

6.319,62 €

15320-61901

Inversions Reposició Infraestructura i Béns destinats a l’ús 19.371,30 €
general

15320-63500

Mobiliari Urbà

1.767,15 €

16100-21000

Manteniment i Reparació Infraestructures

23.374,48 €

16100-22500

Cànon Agència Catalana de l’Aigua

25.525,24 €

16210-22799

Treballs realitzats per altres empreses

1.333,37 €

16220-20900

Cànons

4.647,63 €

16230-20900

Cànons

5.853,09 €

16300-21300

Reparació i Manteniment de Maquinària

4.596,18 €

23100-21300

Reparació i Manteniment de Maquinària

26,58 €

23100-22601

Atencions Protocolaries i Representatives

240,02 €

32301-21300

Reparació i Manteniment de Maquinària

879,31 €

32600-62500

Mobiliari

1.172,49 €

33400-21300

Reparació i Manteniment de Maquinària

4.369,09 €

33701-20302

Lloguer Pel·lícules Cinema

448,55 €

34200-22799

Treballs realitzats per altres empreses

2.987,59 €

44110-46700

ATM, Consorci Transport Públic

6.698,08 €

45400-21000

Manteniment Infraestructura

1.270,39 €

49100-22799

Treballs realitzats per altres empreses

3.074,13 €

92000-16205

Assegurances Personal

1.026,84 €

92000-21300

Reparació i Manteniment de Maquinària

2.962,19 €

92000-22799

Treballs realitzats per altres empreses

4.810,39 €

92000-62500

Mobiliari

13.397,12 €

92000-63600

Equips per a processos informació

3.000,00 €

Total altes crèdits :

243.033,51 €

Finançament que es proposa:
1) Romanent Líquid de Tresoreria :
Partida

Nom

Import

87000

Romanent Líquid de Tresoreria

243.033,51 €

Total Romanent Líquid Tresoreria:

243.033,51 €

FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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, i als articles 34 a 38 del Reial decret
500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en
el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no
ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de suplement de
crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb
nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres
partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals
s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es
competència del Ple de l’Ajuntament amb majoria simple.

4. De conformitat amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12
de desembre, general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, les entitats locals ajustaran els seus pressupostos, en
l’àmbit de les seves competències, al compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària en els termes previstos a l’article 3.2 de la LGEP.
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 Llei estaran
obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o
liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla econòmic financer
corrector a mitjà termini.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer: Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 02/2016 per import
de 243.033,51 €, que cal finançar mitjançant amb romanent líquid de tresoreria.
Segon: Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial
de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En
cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les”.
Per part del portaveu del PP es fa constar que, segons va dir en el ple passat,
era una temeritat no pagar als proveïdors i per tant votarà a favor, doncs aquest
acord permet regularitzar aquestes situacions.
El portaveu del PSC entén que aquest 243.000€ suposen que quan es fan els
pressupostos no s’ajusten a la realitat, doncs si a mig any s’amplien així les
partides, gastant tot el romanent líquid de tresoreria, no es podrà arribar a final
d’any de forma ordenada.
El portaveu d’ERC es ratifica en el que ha dit el portaveu del PSC i pregunta
sobre la despesa de 13.000 que s’ha fet de provisió de fons.
Afirma que el seu vot serà contrari per que no han pogut participar en la seva
confecció igual que en el pressupost.
La portaveu d’ Al LL exposa que al 2016 no hi havia estabilitat, doncs hi havia
un negatiu de 107.000€, afegint que fa anys que estem tancant el pressupost
en negatiu.

Pel que fa a l’Ibi hi ha gent que ha pagat un 25% de més, fent constar que
estem venent parcel·les perquè no hi ha diners.
Per altra banda, en aquest ple, es regularitza el fet d’haver gastat 200.000€
fora del pressupost. Per aquestes raons entén que l’actuació de l’equip de
govern no és seriosa i per això el seu vot serà contrari.
El Sr. Alcalde fa constar que no li consta el negatiu de 107.000 € esmentat per
la regidora d’ Al LL.
Pel que fa a l’increment de l’Ibi considera que també cal dir que s’han hagut
d’incrementar les subvencions de la llar d’infants i del patronat d’avis, per a
poder tirar endavant aquest serveis malgrat la crisis. Esmenta també que es fan
moltes afirmacions sense provar-les cosa insostenible.
En conclusió, entén el Sr. Alcalde, que s’està funcionant de meravella, que el
nivell d’endeutament ha baixat molt i que en aquest moment no estem venent
parcel·les.
Assenyala el Sr. Alcalde que al sumar els ingressos que vindran dels Fons de
cooperació, més els del FEDER, s’obtindrà uns majors ingressos de 250.000€
que farà que el nostre municipi sigui un dels més sanejats.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 8 vots a favor dels regidors de
CiU i PP i amb 5 vots en contra dels regidors de PSC, ERC, Al LL. i Poblem
Almacelles.

9.- Ratificació de l’acord dels dies festius locals per al
2016
Es proposa als reunits assenyalar les festes locals per al 2017 ratificant, si
procedeix, l’acord de la Junta de Givern, de data 21 de juny de 2016, amb el
següent contingut:
“2.1.- Vist el document amb registre d’entrada número 2169/16, presentat pel
DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES, en el què
sol·liciten que s’acordi pel proper Ple el calendari de festes locals per al 2017.
La Junta de Govern acorda que s’estableixi el dia 2 de març, com a Festa de
l’Aigua, i el 23 de setembre com la Festa de la Mercè”.

En la fase de votació la proposta és aprovada per unanimitat.

10.- Moció del grup municipal d’Almacelles Lliure a
propòsit del Dia Internacional de les Dones: un treball
digne i un salari just per justícia de gènere
Es dóna lectura a la següent moció:
“MOCIÓ A PROPÒSIT DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES: UN
TREBALL DIGNE I UN SALARI JUST PER JUSTÍCIA DE GÈNERE.
8 de març de 2016
Un treball digne i un salari just per justícia de gènere
Les dones treballem de forma remunerada o no. Fem dobles i triples jornades
treballant a la feina o a casa, o a totes dues o, fins i tot, tres quan cal ocupar-se
de la cura de la família. I ho fem de manera desigual, assumint càrregues
desproporcionades i que són abordades de forma discriminatòria. Això ha estat
així des dels orígens de la divisió sexual del treball i, malgrat les conquestes
assolides per les lluites feministes, el rastre de la crisi i les seves polítiques prodesigualtat i austericides, ens mostren un balanç devastador sobre els drets de
les dones.
Els treballs són totes les activitats productives o reproductives que sostenen la
vida humana. La centralitat que té el treball productiu o remunerat en els drets
econòmics de les dones implica que quan es continuen perpetuant i
promocionant les pràctiques discriminatòries, les desigualtats avancen i els
drets i llibertats reculen. La vida, doncs, no és sostenible. Aquest és el balanç
de tota la crisi generada per la globalització econòmica: la insostenibilitat i
l’esgotament del model capitalista-neoliberal i patriarcal-heteronormatiu. Amb
un programa neoliberal de devaluació i precarització del treball i el sistema de
benestar han convertit les dones, encara més, en treballadores de segona
classe.
Avui, la bretxa salarial és 8 punts més alta que al 2008. La crisi ha devaluat els
salaris de les classes treballadores i s’ha pronunciat encara més en les dones.
Les dones cobrem actualment (segons dades de 2015) salaris un 24,8%
inferiors als dels homes. Mentre el sou mig a Catalunya dels homes és de
27.836€/any, el de les dones ho és de 20.931€. La conseqüència d’aquest fet
és que les dones treballem 79 dies a l’any de forma gratuïta i que deixem de
rebre entre 6.000 i 9.000€ cada any, en funció del lloc i la categoria laboral.

La bretxa salarial encara es pronuncia més en sectors d’ocupació que hi ha un
major presència de dones, com els d’administració i serveis o sanitaris i serveis
socials. El 65% dels llocs de treball els ocupen dones i elles cobren entre un
33,21% i 30,33% menys que els seus companys homes. Les retallades de la
Generalitat en l’ocupació pública de l’Educació i la Sanitat han afectat a més
dones. Les retallades a la dependència han provocat que les dones hagin
d’assumir el rol de cuidadores i perdin els seus llocs de treball, d’altra banda,
més mal remunerats.
L’Organització Internacional del Treball (OIT) va alertar que Espanya és el país
desenvolupat on més han augmentat les desigualtats a causa de la devaluació
dels salaris i la pèrdua dels salaris que entren en una llar. La reforma laboral,
les retallades salarials, la destrucció de llocs de treball, l’augment dels treballs a
temps parcial han tingut efectes directes en l’augment de la bretxa salarial de
gènere. Però, factors com la segregació de gènere en els rols laborals i
familiars, amb atribucions tradicionals a homes i dones, com la manca de
recursos i serveis públics, són determinants en la discriminació per raó de
gènere i la vulneració dels drets econòmics de les dones. La injustícia de les
polítiques que han aplicat els governs de dretes a Catalunya, Espanya i
Europa, encara són més visibles quan la realitat avança en sentit contrari al
que impedeixen prosperar. És a dir, les dones tenen més estudis que els
homes, però, només el 66% de les dones tenen un lloc de treball, mentre que
ells s’ocupen en un 80%. La diferència entre formació acadèmica i l’ocupació
està causada per la manca de recursos per l’atenció de fills i filles i la pitjor
retribució del sou de les dones. Les polítiques de conciliació han caigut del
marc normatiu. La corresponsabilitat, però, és essencial per abordar les
desigualtats. La maternitat és, per a moltes dones, l’inici de la desigualtat
laboral. Els permisos per a la criança de fills i filles estan lluny d’esdevenir una
política transformadora, quan no són obligatoris, ni iguals ni intransferibles.
La justícia de gènere és una qüestió inajornable. La situació de les dones
respecte els seus drets econòmics constata la vulneració i precarització que
genera un model econòmic i un model social injust, que castiga doblement, en
funció del gènere. El major repte que afrontem socialment és resoldre el
conflicte capital-vida. I això, comença en reconstruir la justícia de gènere.
Per tot l’exposat, Dones amb Iniciativa Almacelles proposem els següents
ACORDS al PLE MUNICIPAL D’ALMACELLES:
Primer.- Declarar la justícia de gènere i les polítiques d’equitat de gènere com
un eix central i prioritari en l’acció institucional de l’Ajuntament.
Segon.- Manifestar el compromís amb la igualtat salarial i lluitar contra totes les
formes de discriminació salarial i laborals que es puguin produir al municipi

prenent les mesures oportunes d’actuació i denuncia davant l’autoritat
competent.
Segon bis: L’ajuntament d’Almacelles promourà igualment dins dels seus
plans d’actuació, accions dirigides a la detecció i prevenció de la violència per
raó de sexe.
Tercer.- Reforçar els recursos destinats a l’assessorament en els Serveis
d’Informació i Atenció a les Dones.
Quart.- Manifestar el rebuig per part de l’Ajuntament d’Almacelles de totes les
retallades en els serveis de benestar i de cura de les persones, especialment,
en les places a l’escola bressol pública i la llei de dependència que ha realitzat
durant aquests últims anys la Generalitat de Catalunya.
Cinquè.- Declarar el municipi d’Almacelles favorable als permisos de maternitat
i paternitat iguals i intransferibles”.
La portaveu d’A-LL presenta la moció, fent constar que és una moció
reivindicant el dia de la dona, contra la desigualtat laboral, de les
conseqüències de les retallades que hi han hagut que sobretot han perjudicat a
les dones per les retallades en la llei de dependència, o de no poder anar a
treballar per haver de quedar-se a casa a cuidar els fills, ja que també hi ha
hagut retallades a les llars d’infants. Es demana que l’ajuntament es
comprometi a lluitar contra la discriminació laboral i salarial de la dona, la
detecció i la prevenció de la violència per raó de sexe, reforçar els recursos
destinats a l’assessorament dels serveis d’informació i d’atenció a les dones,
manifestar per part de l’ajuntament el rebuig de les retallades en benestar, cura
de persones, en especial les places de les escoles bressol i la llei de
dependència i declarar favorablement al municipi d’Almacelles la igualtat en el
permís de maternitat i paternitat.
En relació a aquest acord es presenta una esmena. El Sr. Alcalde intervé fent
constar que l’Equip de Govern està totalment d’acord amb el contingut de la
moció, excepte en el punt 4, donat que no té cap relació aquest punt amb la
mateixa moció, i que es compleix totalment amb les polítiques d’igualtat, ja que
de 98 treballadors més de 60 són dones. El Sr. Alcalde comenta la falta de
flexibilitat de la portaveu d’A-LL per intentar arribar a un acord i poder aprovar
la moció. La moció esmenada vindria a dir:
“MOCIÓ ESMENADA A PROPÒSIT D’UN TREBALL DIGNE I UN SALARI
JUST PER JUSTÍCIA DE GÈNERE

Les dones treballem de forma remunerada o no. Fem dobles i triples jornades
treballant fora de casa o a casa, o a tots dos llocs o, fins i tot, tres quan cal
ocupar-se de la cura de familiars grans o amb malalties. I ho fem de manera
desigual, assumint càrregues desproporcionades i que són abordades de forma
discriminatòria. Això ha estat així des dels orígens de la divisió sexual del
treball i, malgrat les conquestes assolides per les lluites feministes, la suposada
crisi i les seves polítiques pro desigualtat i austericides ens mostren un balanç
devastador sobre els drets de les dones.
Malgrat que l’economia només s’ocupa d’un aspecte, els treballs no són només
les activitats productives sinó també les reproductives que sostenen la vida
humana. Atès que el treball productiu o remunerat és central per garantir els
drets econòmics en el sistema actual, les dones continuen patint les pràctiques
discriminatòries que aquest sistema genera i ha accentuat; en conseqüència,
les desigualtats avancen i els drets i llibertats reculen. La vida, doncs, no és
sostenible si no es reforcen algunes polítiques en favor dels drets i el
reconeixement de les dones en la nostra societat actual. Aquesta discriminació
s’ha vist accentuada en aquests anys de crisi econòmica, en tant que s’ha
devaluat i precaritzat el treball i el sistema de benestar ha convertit les dones,
encara més, en treballadores de segona classe.
En aquest sentit, avui, la bretxa salarial és 8 punts més alta que al 2008. La
crisi ha devaluat els salaris de les classes treballadores i s’ha pronunciat
encara més en les dones. Les dones cobrem actualment (segons dades de
2015) salaris un 24,8% inferiors als dels homes. Mentre el sou mig a Catalunya
dels homes és de 27.836€/any, el de les dones és de 20.931€. La
conseqüència és que les dones treballen 79 dies a l’any de forma gratuïta i que
deixen de rebre entre 6.000 i 9.000€ cada any, en funció del lloc i la categoria
laboral.
La bretxa salarial encara es pronuncia més en sectors d’ocupació on hi ha una
major presència de dones, com els d’administració i serveis o sanitaris i de
serveis socials. El 65% dels llocs de treball d’aquests sectors els ocupen les
dones i elles cobren entre un 33,21% i 30,33% menys que els seus companys
homes. Malauradament, la crisi ha repercutit molt més en les dones, i ha
provocat que moltes d’elles hagin d’assumir el rol de cuidadores en perdre els
seus llocs de treball, d’altra banda, més mal remunerats.
L’Organització Internacional del Treball (OIT) va alertar que Espanya és el país
desenvolupat on més han augmentat les desigualtats a causa de la devaluació
dels salaris i la pèrdua dels salaris que entren en una llar. Factors com la
segregació de gènere en els rols laborals i familiars, amb atribucions
tradicionals a homes i dones, com la manca de recursos i serveis públics, són
determinants en la discriminació per raó de gènere i la vulneració dels drets

econòmics de les dones. Tot i que les dones tenen més estudis que els homes,
només el 66% de les dones tenen un lloc de treball remunerat, mentre que ells
s’ocupen en un 80%. La diferència entre formació acadèmica i l’ocupació està
causada per la manca de recursos per l’atenció de fills i filles i la pitjor retribució
del sou de les dones. Les polítiques de conciliació han caigut del marc
normatiu. La corresponsabilitat, però, és essencial per abordar les desigualtats.
La maternitat és, per a moltes dones, l’inici de la desigualtat laboral. Els
permissos per a la criança de fills i filles estan lluny d’esdevenir una política
transformadora quan no són obligatoris, ni iguals ni intransferibles.
La justícia de gènere és una qüestió inajornable i que cal reforçar des de les
administracions més properes al ciutadà. La situació de les dones respecte els
seus drets econòmics es comença a paliar des de les petites o grans
actuacions que es puguin fer des de les administracions. És en aquest punt que
es proposa els següents ACORDS:
Primer.- Declarar la justícia de gènere i les polítiques d’equitat de gènere com
un eix central i prioritari en l’acció institucional de l’Ajuntament.
Segon.- Manifestar el compromís de l’Ajuntament d’Almacelles amb la igualtat
salarial i lluitar contra totes les formes de discriminació salarial i laborals que es
puguin produir al municipi prenent les mesures oportunes d’actuació i denuncia
davant l’autoritat competent. En aquest sentit, l’Ajuntament d’Almacelles vol
manifestar que és la primera administració en donar exemple, ja que
pràcticament el 70% de la seva plantilla està formada per dones i no tenen cap
mena de discriminació salarial en funció de gènere respecte als seus companys
homes.
Tercer.- Continuar i ampliar totes aquelles actuacions que ajudin a difondre i
promocionar aquelles polítiques a favor de l’assessorament laboral, social i
cultural, i d’atenció a les dones del municipi, tal com s’ha anat fent fins a la
data: subvencions a les associacions de Mestresses de Casa, Cultural de la
Dona, de l’alletament matern; exposicions i xerrades durant el Dia Internacional
de la Dona; dels beneficis de la llet materna, etc.
Quart.- Vetllar per fer horaris flexibles en alguns equipaments municipals, com
ara la Llar d’Infants, que reverteixin en la comoditat de les mares i que facilitin
la conciliació familiar.
Cinquè.- Declarar el municipi d’Almacelles favorable als permisos de maternitat
i paternitat iguals i intransferibles.

Sisè.- Reconèixer el dret a l’acumulació del permís de lactància de les
treballadores municipals, amb igualtat de gaudi dels mateixos entre homes i
dones”.
La portaveu de A-LL fa constar que no troba bé la forma en què s’ha intentat
arribar a un consens, ja que se li ha comentat poc abans de començar el ple.
En resposta a la portaveu d’A-LL el Sr. Alcalde li respon que el dia 30 al migdia
s’havia convocat la Comissió informativa del Ple, i que ella no s’ha presentat, si
ho hagués fet, haurien pogut parlar amb més temps de la moció.
El portaveu del PP fa constar que els hagués agradat votar aquesta moció en el
ple passat, ja que aquella setmana hi havia el dia internacional de les dones.
Sotmesa a votació la moció no s’aprova per 7 vots en contra de CiU i 6 vots a
favor del PP, PSC, ERC, Poblem Almacelles i A-LL.

11.- Moció del grup municipal de CDC de rebuig als
atacs del govern espanyol i el Tribuna Constitucional
contra les mesures per fer front a la pobresa energètica
i habitacional
Es dóna lectura a la següent moció:
“La pobresa energètica és una situació de desemparament en què es troben
moltes llars com a conseqüència de la precarietat econòmica de moltes famílies
que pateixen la crisi i es veuen incapaces de fer front al pagament de la factura
energètica dels seus habitatges al trobar-se a l’atur, en una situació de sobre
endeutament o de manca d’ingressos suficients per arribar a final de mes.
Aquesta situació de vulnerabilitat que afecta a moltes persones els planteja
haver d’escollir quines són les despeses prioritàries per a la seva subsistència
renunciant a l’alimentació o a un habitatge amb una temperatura mínimament
adequada per fer a les temperatures de l’hivern.
Des de la Comissió i el Parlament Europeu s’ha instat als Estats membres a
adoptar mesures per protegir als consumidors més vulnerables i a lluitar contra
aquest fet que va associat a d’altres situacions com l’atur o la lluita per
conservar o accedir a un habitatge digne. En aquest sentit, el Govern de
Catalunya després de reunir-se amb la Taula d’entitats del Tercer Sector Social
de Catalunya va aprovar el Decret Llei 6/2013, ratificat pel Parlament, pel qual

es modificava el Codi de Consum de Catalunya per garantir que no es pugui
interrompre el subministrament energètic deixant sense calefacció als
consumidors més vulnerables i prohibint la desconnexió durant els mesos
d’hivern.
La Generalitat va aprovar la norma amb l'objectiu que es fes efectiva la
moratòria amb la qual no es pogués tallar ni la llum ni el gas a aquelles famílies
en situació de vulnerabilitat entre els mesos de novembre i març.
El Decret Llei 6/2013 va ser anul·lat pel Tribunal Constitucional l’abril de 2015,
després que el Govern Rajoy interposés un recurs d’inconstitucionalitat,
al·legant que s’envaïen competències estatals en matèria de règim energètic.
Després de l’anul·lació del Decret Llei en matèria de pobresa energètica per
part del TC, el marc normatiu per la defensa de les persones més vulnerables i
per afrontar els problemes d’exclusió residencial i de pobresa energètica és la
Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Amb tot, el Govern del PP va
interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei 24/2015, demostrant
una vegada més la seva manca de sensibilitat social.
Davant aquest nou atac el passat 3 de maig es va celebrar una cimera amb els
grups parlamentaris, els promotors de la iniciativa legislativa popular, la Taula
d’entitats del Tercer Sector Social, la Plataforma pel dret a un habitatge digne,
els sindicats UGT i CCO, representants del món local de l’Associació Catalana
de Municipis i la Federació Catalana de Municipis, on es va acordar “deixar
sense efectes pràctics la sentència del Tribunal Constitucional amb una nova
llei d’emergència social que reculli tot allò que queda suspès, mantenint el
compromís de tenir eines per donar resposta a les necessitats d’habitatge i fer
front a la pobresa energètica.
Per tot el que s’ha exposat el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa
al Ple de la corporació els següents ACORDS:
PRIMER. Expressar el total rebuig a l’actuació del Govern espanyol promovent
recursos contra normes que protegeixen les persones més vulnerables
afectades per una situació de pobresa energètica.
SEGON. Denunciar la manca de sensibilitat social del Govern espanyol, que
malgrat els requeriments comunitaris, no ha formulat cap normativa en matèria
de protecció dels consumidors més vulnerables afectats per una situació de
pobresa energètica.

TERCER. Donar suport a l’acord de la cimera entre Govern, Parlament i
entitats municipalistes i socials d’elaborar ràpidament una nova normativa per
recuperar eines d’actuació en aquesta matèria per part de les administracions.
QUART. Demanar a les entitats bancàries que no s’aixequin de les taules de
negociació i alhora assumeixin corresponsablement el seu paper en la solució
habitacional necessària al nostre país.
CINQUÈ. Demanar al Tribunal Constitucional que no admeti a tràmit ni
suspengui cap article de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
Per això es proposa al Ple de l’Ajuntament d’Almacelles l’aprovació de la
present moció i donar coneixement dels acords al Govern de la Generalitat de
Catalunya, al Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques (ACM), a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), al Síndic
de Greuges, a l’Agència Catalana de Consum, a l’Organització de Consumidors
i Usuaris i a les entitats d’aquest municipi que donen suport a les famílies més
vulnerables”.
El portaveu del PP fa constar que el PP català va facilitar el tràmit parlamentari
de la llei de referència fins a la seva aprovació definitiva, votant favorablement
la llei a excepció de dos articles sobre la regulació de procediments judicials i
sobre l’expropiació d’habitatges. El govern de l’Estat ha presentat recurs i ha
demanat suspensió de 5 articles i una disposició addicional que fa referència
als procediments extrajudicials, legislació processal i expropiació en matèria
d’habitatge i sobre endeutament. No s’ha presentat recurs en relació als articles
que parlen de la pobresa energètica. El conflicte de la pobresa energètica
només s’ha produït a Catalunya. La Generalitat no ha pres cap mesura eficaç
dins de les seves competències sinó que ha buscat el xoc institucional.
Manifesten que per aquests i altres motius exposats votaran en contra de la
proposta.
Sotmesa a votació la moció és aprovada per 12 vots a favor dels grups
municipals de CiU, PSC, ERC, A-LL i Poblem Almacelles, i un vot en contra del
PP.

12.- Moció del grup municipal de CDC de suport a les
persones amb celiaquia
Es dóna lectura a la següent moció:

“La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el 20 de novembre de 2014 va
adoptar la Resolució sobre l’adopció de mesures per a millorar la qualitat de
vida dels celíacs.
La malaltia celíaca (EC) és una malaltia autoimmune, és a dir, produïda pel
propi sistema immune del pacient, que consisteix en una intolerància
permanent a les proteïnes del gluten. El sistema immune és l’encarregat de
protegir-nos de les infeccions i per això, usa els anticossos. El gluten és una
proteïna present en els cereals blat, ordi, sègol i civada i que no és tòxic de
forma directa a nivell de l’intestí, sinó que la seva ingesta desencadena una
resposta immune del subjecte que és el que finalment danya l’intestí.
Actualment l’exclusió del gluten de la dieta és l’única mesura eficaç de
tractament de la EC.
La simptomatologia de la EC difereix considerablement en funció de l’edat de
presentació. Els símptomes digestius i el retard del creixement són comuns en
els nens que hagin estat diagnosticats dins dels primers anys de la seva vida.
La simptomatologia digestiva inclou diarrea de llarga evolució, dolor abdominal,
inflor abdominal, falta d’apetit, restrenyiment etc.
El tractament únic per a la EC és l’exclusió del gluten a la dieta, sent de per
vida. Ara bé, els preus de mercat dels productes sense gluten són més cars, i
provoca un augment en la despesa de les llars amb persones celíaques. Un
celíac pot incrementar la despesa de la cistella de la compra gairebé 33,05€ a
la setmana, el que significa uns 132,20€ al mes i 1.586,40€ a l’any.
L’Estat espanyol és l’únic país que no atorga ajudes directes com a
administració en comparació amb la resta d’Estats europeus com ara Noruega,
Finlàndia, França, Itàlia, Dinamarca i Regne Unit.
Al nostre país una de les mesures que s’ha dut a terme ha estat que durant dos
anys consecutius els preus per celíacs no han pujat de preu, en contraposició
als altres. A Catalunya es calcula que hi ha 75.000 persones celíaques de les
quals només l’1% han estat diagnosticades.
Davant aquestes dades, és necessari avançar en la informació i conscienciació
en relació a la malaltia celíaca, així com en la concessió d’ajudes i beneficis
fiscals per facilitar la compra d’aliments sense gluten.
Per tot això, el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de la
corporació els següents ACORDS:

PRIMER. Reclamar al Govern de l’Estat que es rebaixi l’impost sobre el valor
afegit dels productes alimentaris sense gluten, de manera que tributin al tipus
super reduït del 4%.
SEGON. Sol·licitar al Govern de l’Estat que aprovi ajudes econòmiques o
beneficis fiscals per a les persones celíaques, com per exemple una
desgravació concreta en la declaració de l’IRPF per a les famílies que tenen
algun membre amb celiaquia, o que les despeses en productes sense gluten
desgravin proporcionalment a la despesa total en la declaració de la renda.
TERCER. Reclamar al Govern de l’Estat que intensifiqui els controls
d’inspecció en seguretat alimentària, principalment pel que fa a l’etiquetatge, en
virtut de la normativa sobre la composició i l’etiquetatge de productes
alimentaris apropiats per a persones amb intolerància al gluten, integrada en el
Reglament (UE) 609/2013 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu als
aliments destinats als lactants i els infants de poca edat, als aliments per a usos
mèdics especials i als substitutius de la dieta completa per al control de pes.
QUART. Promoure que les empreses del sector alimentari se subscriguin al
Pacte per a les persones celíaques i es fomenti la identificació i l’etiquetatge
correcte dels productes alimentaris.
CINQUÈ. Demanar que es destinin recursos per a la investigació pública, sobre
la malaltia celíaca, i malalties associades, per poder realitzar un diagnòstic
precoç de la malaltia, així com un seguiment adequat.
SETÈ. Fer les gestions pertinents perquè els menjadors escolars disposin de
menús per a celíacs, i conscienciar els professionals que gestionen aquests
menjadors sobre la importància de la dieta sense gluten per a les persones
amb celiaquia.
VUITÈ. Vetllar que per tota activitat promoguda per l’Ajuntament es disposi dels
recursos necessaris per celíacs.
Per això es proposa al Ple de l’Ajuntament d’Almacelles l’aprovació de la
present moció i donar coneixement dels acords al Parlament de Catalunya, al
Govern de l’Estat espanyol, al sector hoteler i de restauració del municipi i a les
entitats locals”.
El portaveu del PP fa constar que li sembla molt bé donar suport a les persones
amb celiaquia, però que ens oblidem dels intolerants a la lactosa, el dèficit
d’atenció, etc.
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat.

13.- Moció del grup municipal de CDC en defensa de la
unitat de les col·leccions del Museu Nacional d’Art de
Catalunya i el Museu de Lleida
Es dóna lectura de la següent moció:
“MANIFEST EN DEFENSA DE LA UNITAT DE LES COL·LECCIONS DEL
MUSEU NACIONAL D’ART DE CATALUNYA I EL MUSEU DE LLEIDA
Després dels darrers esdeveniments succeïts al voltant d’algunes de les obres
d’art procedents del monestir de Santa Maria de Sixena conservades al Museu
Nacional d’Art de Catalunya i al Museu de Lleida i que van ser adquirides
legalment per la Generalitat de Catalunya i el Museu Nacional d’Art de
Catalunya, les entitats i associacions sotasignades MANIFESTEM:
- Que la Sentència 48/2015 de 8 d’abril de 2015 del Jutjat de Primera Instància
i Instrucció número 1 d’Osca i el decret d’execució provisional 87/2015 de 24 de
maig de 2016 del mateix Jutjat, que han declarat nul·les les operacions de
compravenda i han ordenat el trasllat de les obres abans del 25 de juliol al
monestir de Sixena, no són ferms i encara tenen recorregut judicial.
- Que la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya, la Llei de Museus (1990) i la Llei de Patrimoni Cultural Català
(1993), ha d’actuar amb fermesa i contundència per protegir aquest patrimoni i
garantir que es conservi al Museu Nacional d’Art de Catalunya i al Museu de
Lleida, atès que les obres en qüestió formen part de la unitat de les seves
col·leccions.
- Que les obres afectades per aquest conflicte, avui conservades al Museu
Nacional d’Art de Catalunya i al Museu de Lleida, formen part del Catàleg del
Patrimoni Cultural Català i, per aquesta raó, no poden sortir del país sense
l’autorització de la Generalitat de Catalunya, a qui les lleis esmentades obliguen
a tenir cura d’aquest patrimoni.
- Que lliurar les obres i traslladar-les al monestir de Sixena implica no complir el
marc legal establert per les lleis catalanes, a la vegada que posa en risc un
patrimoni que es troba inscrit dins el Catàleg del Patrimoni Cultural Català.
- Que l’entrega de les obres contradiu l’esperit dels projectes museològics dels
dos museus, però de manera especial el projecte de Lleida, en el qual, la
Franja i centres religiosos com el monestir de Sixena o la catedral de Roda d’

Isàvena, són elements imprescindibles d’un relat que aprofundeix en la història
de la Corona d’Aragó i del territori històric del Bisbat de Lleida. Aquest
patrimoni, a més, és una peça clau per explicar el context social i religiós
d’unes parròquies i d’uns territoris units per l’entesa i l’agermanament al llarg
dels segles, i que ara es volen presentar com a espais històrics separats.
- Que el President, el Govern i la Conselleria de Cultura, haurien d’assumir de
forma decidida i clara, i utilitzant tots els mecanismes legals i administratius, la
defensa de la unitat de les col·leccions del Museu Nacional d’Art de Catalunya i
del Museu de Lleida, comptant amb el suport de la societat civil.
I, per tant, DEMANEM:
Primer: Que la Generalitat activi amb urgència els mecanismes jurídics,
legislatius i administratius que li brinda el parlament, el seu estatut d’autonomia
i les lleis catalanes de museus (1990) i del patrimoni cultural català (1993), i
que obliguen la generalitat a vetllar pels béns patrimonials propis i garantir-ne el
gaudi a les generacions futures”.
El portaveu del PP fa constar que el ple no és qui per opinar sobre aquest
tema, ja que ja hi ha les instàncies competents a l’efecte.
Sotmesa a votació la moció és aprovada per 12 vots a favor dels grups
municipals de CiU, PSC, ERC, A-LL i Poblem Almacelles, havent votat en
contra el PP.

14.- Moció del grup municipal d’ERC de declaració del
rei Felip VI com a persona non grata a Almacelles
Es dóna lectura a la següent moció:
“Atès que el monarca espanyol Felip VI, en tant que cap del Regne d’Espanya,
representa la màxima figura institucional d’un Estat que impedeix el lliure
exercici del dret a decidir del poble de Catalunya.
Atès que la monarquia com a institució representa uns valors completament
allunyats de la igualtat entre ciutadans.
Atesa la falta de respecte institucional de Felip VI cap a la presidenta del
Parlament, Carme Forcadell, el passat dilluns 11 de gener negant-se a rebre-la
en audiència pública perquè li fos comunicat el nomenament del nou president
de la Generalitat de Catalunya.

Atesa la postura no neutral que ha adoptat Felip VI envers el procés polític que
viu Catalunya, i atès que, a priori, se li hauria de pressuposar una neutralitat
institucional que sí que han adoptat altres monarquies com la britànica en el
conflicte entre Escòcia i el Regne Unit.
Per tot això exposat, se sotmet a debat i votació del Ple de l’Ajuntament
d’Almacelles els següents compromisos:
1.- Declarar persona non grata el monarca Felip VI i qualsevol altre
representant de la monarquia espanyola en tant que representant d’un Estat
que impedeixi el lliure exercici del dret a decidir del poble de Catalunya.
2.- Evitar participar com a Ajuntament d’Almacelles en qualsevol acció que
suposi un reconeixement de la figura de Felip VI o de la monarquia espanyola
3.- Comunicar els acords adoptats en sessió plenària a la Casa Reial”.
El Sr. Alcalde fa constar que hi ha un informe de secretaria pel qual es posa de
manifest que l’objecte d’aquesta moció, d’acord amb una sentència del Tribunal
Constitucional no és competència del ple. Sobre aquest tema seria partidari de
que no es votés, però que cada grup manifesti el que cregui oportú sobre el
mateix.
El portaveu d’ERC presenta la moció, una vegada llegida la proposta d’acord
per part del vicesecretari. Posa de manifest que la Monarquia espanyola ha
mostrat reiteradament el seu menyspreu a les institucions, la llengua, la cultura
i la història de Catalunya. Que el Rei Joan Carles I, pare de Felip VI, presentà
una actitud poc democràtica quan afirmà en un discurs que mai s’ha prohibit
parlar amb català. Que l’actitud de menyspreu del Rei Joan Carles I també
l’ostenta Felip VI, ja que aquest s’ha negat a una trobada institucional amb la
presidenta del Parlament de Catalunya, la Sra. Carme Forcadell. Que la
Monarquia hauria de ser un model de conducta ètica, com a institució hauria de
representar i exercir com a garant els valors que tenen a veure amb la igualtat
entre ciutadans. Que Felip VI, com a cap del regne d’Espanya representa la
màxima figura institucional de l’Estat, el qual impedeix el lliure exercici del dret
a decidir al poble de Catalunya. La nació catalana ha emprès un canvi cap a la
sobirania i això comporta la ruptura amb institucions espanyoles com la
Monarquia. I visca Catalunya lliure i republicana.
La portaveu d’A-LL fa constar que la Monarquia és una institució obsoleta i
antidemocràtica. No pot ser que una persona sigui el cap d’Estat pel fet de ser
fill d’algú. En una democràcia i sistema democràtic els que representen a la
ciutadania han de ser persones que vota la ciutadania. Si s’hagués votat la
moció, la seva voluntat seria a favor de la mateixa.

El portaveu de Poblem Almacelles fa constar que no és de calaix que el Rei
d’Espanya, representant màxim de tots, no es digni a rebre a la presidenta del
Parlament, que és la nostra representant electa. Per tant, creuen que la
Monarquia té un problema amb el poble o el poble té un problema greu amb la
Monarquia. Si s’hagués votat la moció, la seva voluntat seria a favor de la
mateixa.
El portaveu del PP fa constar que declarar una persona non grata a algú hauria
d’estar motivat per una actuació directa i expressa contra el nostre municipi i de
la ciutadania d’Almacelles. El fet de no haver rebut la presidenta del Parlament
no és motiu suficient per aquesta declaració, quan va ser la pròpia Carme
Forcadell la que va originar el rebuig al fer una proclama a la república en seu
parlamentària. Aquesta política no ens beneficia ni directa ni indirectament. Si
s’hagués votat la moció, la seva voluntat seria en contra de la mateixa.
El portaveu del PSC fa constar que no entén que per motius polítics es declari
persones non grates. A ells no els agrada aquest sistema d’Estat. Voldrien
aconseguir un Estat republicà perquè entenen que a una democràcia el
comandament passi del pare al fill. També observen que amb aquestes
mocions s’entra en una dinàmica perillosa. Que si s’han de declarar persones
non grates es podria començar per aquelles persones que ocupen alts càrrecs
institucionals han malversat diners públics. Que els problemes no es solucionen
d’aquesta manera.
Si s’hagués votat la moció, la seva voluntat seria en contra de la mateixa.

15.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia
Es dóna compte dels següents decrets d’Alcaldia:
36/16
37/16
38/16
39/16
40/16
41/16
42/16
43/16
44/16
45/16
46/16

Acordant concertar una pòlissa de Tresoreria per import de 600.000 euros.
Autoritzant llistat de firetes i firaires per la Festa de l’Aigua 2016.
Convocant Ple ordinari per al dia 3 de març.
Convocant Comissió Informativa per al dia 3 de març, tot coincidint amb el Ple ordinari.
Ordenant obres de reparació façana C/ Major, 67 per despreniments perillosos.
Adjudicant pòlissa de Tresoreria a la Caixa per un import de 600.000 euros.
Signant conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal i l’Aj. pel programa TREBALL FORM.
Autoritzant gual permanent al garatge del C/ Bassa Bona, 33.
Desestimant al·legacions germans Casañé Cervera i declarant estat de ruïna edifici Pl. Vila, 2.
Aprovant document regularització cadastral “Delimitació dels sectors en sòl urbanitzable…”
Aprovant les bases i iniciar contractació servei control de plagues.

47/16
48/16
49/16
50/16
51/16
52/16
53/16
54/16
55/16
56/16
57/16
58/16
59/16
60/16
61/16
62/16
63/16
64/16
65/16
66/16
67/16
68/16
69/16
70/16
71/16
72/16
73/16
74/16
75/16
76/16
77/16
78/16
79/16
80/16
81/16
82/16
83/16
84/16
85/16
86/16

Atorgant representació Aj. al Sr. Juan Baldrich davant Cadastre per examinar expedient.
Concedint tarja aparc. indiv. persones amb disminució no conductors Sra. DOLORES CLOTA.
Ordenant devolució part prop. paga extraordinària mes de desembre de 2012 al mes de març.
Ordenant inspecció i informe sobre construccions existents en parcel·la per possibles infraccions.
Adjudicant contracte control de plagues i de legionel·la a l’empresa Raesgra, SL.
Contractant servei manteniment jardineria Parc d’Europa, Rambles i pl. de les Llums.
Canviar horari d’emissió de certificats idCAT i notificar-ho al consorci AOC.
Oferint places per al curs 2016-2017 de la Llar d’Infants per un total de 74 places.
Adjudicant contracte manteniment jardineria a la Fundació Privada Aspros.
Aprovant def. pressupost i plantilla per al 2016.
Concedint tarja aparc. indiv. persones amb disminució no conductor Sr. JOSÉ I. PÉREZ SIGÜENZA.
Sometent a informació pública proj. d’urb. Pl. 2 de Març, C/ Barraques i part C/ Major i Batlle S.
Contractant a Joana Cruz com a educadora de la Llar d’Infants per baixa Estibaliz Lasheras.
Contractant serveis redacció proj. constructiu fase V Residència d’Avis (adequació habitacions)
Aprovant conveni del Dep. d’Interior de connexió al SIP (sistema d’informació policial).
Sol·licitant retorn cànon sobre deposició residus municipals de l’any 2015 a l’Agència de Residus
Contractant obres de manteniment i millora camins del terme.
Acceptant oferta DIVERMAZA, SLU per inflables el dia de Sant Jordi a la plaça de la Vila.
Esmenant clàusula Plec de Clàusules per al contracte de soteig de camins del terme.
Aprovant les bases del 2n. Concurs de Guarniment de Balcons i finestres.
Contractant el servei de manteniment, conservació i subministrament de productes Piscines.
Incoant expedient d’ordre d’execució edifici Pl. de la Vila, 4.
Contractant a l’empresa RUTAC, SL els continguts de la celebració del DREAMLAND 2016.
Adjudicant a l’empresa BENITO ARNÓ E HIJOS, SAU l’obra de manteniment i soteig camins.
Aprovant liquidació pressupost exercici 2015 de la Corporació Municipal.
Aprovant liquidació pressupost exercici 2015 del Patronat Municipal d’Esports.
Aprovant liquidació pressupost exercici 2015 del Patronat Municipal d’Avis.
Adjudicant contracte manteniment Piscines temp. 2016 a l’empresa JARDINERIA BERNAL, SL.
Autoritzant baixa gual permanent 779 al garatge de l’Av. Diputació, 2, bxs.
Autoritzant gual permanent al garatge del C/ de la Bassa Bona, 41.
Autoritzant gual permanent al garatge del C/ de l’Alcalde Anastasi, 30.
Concedint tarja aparcament indiv. per persones amb disminució col·lectiva a ST. JOAN DE DÉU.
Procedint a l’arxiu de l’expedient de disciplina urb. contra Xavier Vidal i Marta Gormaz.
Incoant expedient de baixa per inclusió indeguda habitants no localitzats.
Procedint a l’arxiu de l’expedient de disciplina urb. Contra Miquel A. Campistó Barés.
Incoar exp. de protecció de la legalitat urb. obres fetes per Xavier Vidal Turmo i Marta Gormaz.
Incoar exp. d’ordre d’execució sobre l’edifici Pl. de la Vila, 3.
Concedint tarja aparc. indiv. persones amb disminució titular no conductor Sr. Sergio Esteban.
Incoar exp. per adopció mesures restauració realitat física alterada tanca Sra. Dolores Porcel.
Autoritzant gual permanent garatge situat al C/ de Bertomeu Blanch, 13, bxs.

87/16
88/16
89/16
90/16
91/16
92/16
93/16
94/16
95/16
96/16

Autoritzant gual permanent garatge situat al C/ de Sant Jordi, 18-A, bxs.
Aprovant exp. de modificació de crèdit 01/16 del pressupost vigent per generació de crèdit.
Acceptant 69 sol·licituds de places Llar d’Infants per al curs 2016-2017.
Concedint llicència obres menors Sr. Antonio Sánchez Jara per canvi de porta restaurant.
Convocant Ple extraordinari de sorteig meses electorals dia 31 de maig de 2016.
Incoant exp. d’ordre d’execució en relació tala d’arbustos que envaeixen camí de Sucs.
Nomenat representants de l’Admó. per a les eleccions generals del 26 de juny.
Incoant exp. sancionador d’infracció admva. per envair via pública amb expositors jardineria.
Desestimant al·legacions presentades pels germans Casañé Cervera i imposició sanció.
Nomenant agent de policia local interí Sr. Víctor Mendoza en substitució baixa Sr. Magí Justribó.

16.- Assumptes d’urgència
No hi van haver assumptes d’urgència.

17.- Precs i preguntes
Pren la paraula el portaveu del PP fent constar que cal que hi hagi un calendari
clar dels dies de celebració dels plens per tal de preparar les propostes
oportunament.
El Sr Alcalde contesta que això es va concretar en el ple de constitució, fixant
que fora cada 2 mesos, però en aquesta ocasió no s’ha pogut produir pel canvi
institucional.
El portaveu de PSC recorda que va presentar una instància el 26 de febrer i
encara no ha obtingut resposta. Entén que no hi ha cap justificació per a que
encara no se li hagi deixat veure les factures demanades. Tampoc troba
explicació a que se’l citi a les 12 del migdia per veure factures, quan les oficines
funcionen tot el matí.
Demana que es posi més vigilància per mirar de superar les curses de motos i
cotxes.
Pregunta com estan les gestions amb el Consell Comarcal sobre la Deixalleria.
Pregunta per què el Museu Josep Mas Dordal no es troba dins de la xarxa
territorial de Museus.
Arran d’una publicació al diari Segre pregunta si el municipi d’Almacelles es
troba dins del municipis que avalen la recollida d’escombraries porta a porta.

Esmenta que ha llegit que el nostre ajuntament promou la venda de parcel·les
en la zona industrial i, pregunta, si es venen les del pla de les Vinyes; si s’ha
resolt el tema de la depuradora i quin és el preu.
Pregunta com està el litigi amb els germans Casañé i amb els titulars dels
habitatges de la plaça de la Vila 3, i 4.
Acte seguit intervé el portaveu d’ERC, qui recorda que, segons el cartipàs,
tocava celebrar ple en el mes de maig i que solament s’han fet 5 plens ordinaris
des de l’inici de la legislatura, sense coincidir en les dates programades.
El Sr. Alcalde li fa constar que els dies de celebració dels plens en el cartipàs,
es varen fixar dient que era amb caràcter orientatiu.
Sobre el tema que s’ha parlat de la subhasta de finques municipals fa constar
que no s’ha trobat cap decret ni acord sobre el tema.
Esmenta que se li ha comentat que per mitjà del Decret 47/16 es va autoritzar
al Sr. Baldrich per actuar en el Cadastre, en nom de l’ajuntament, entenent que
és per al control de les finques de les vagants de la Clamor i en relació amb la
venda de solars.
En relació amb el Decret 81/16 i 79/16 es fa constar en un cas que ha caducat
un expedient i es torna a obrir i no es fa així en un altre cas, preguntant el per
què.
Respecte al Decret 74/16 sobre la contractació del manteniment de les piscines
entén que calia detallar els licitadors presentats i els preus.
Respecte a d’altres plens fa constar que resta pendent el tema de la liquidació
del deute del Pàdel en els què es va dir que es faria una valoració.
En relació amb les adjudicacions sobre la gespa municipal, fa constar que ha
comprovat que es va adjudicar una part a Aspros i una altra a Bernal SL, i es
pregunta quina gespa resta pendent d’adjudicar.
Sobre el tema de l’IBI es va dir que es feia un ajust del mateix mentre que es
comprova que en el tema de rústega es paga bastant més i pregunta com està
el tema i com va la regularització cadastral.
Sobre el tema dels bonus de les piscines ha comprovat que als treballadors
se’ls ha fet una rebaixa del 50% i demana veure la llista de les persones

autoritzades per al descompte i esmenta que hi ha gent a la què s’ha bonificat
que no està en aquesta llista.
El portaveu de Poblem Almacelles entén que sobre la recollida orgànica cal
aconsellar que el compostatge es faci a la vila. Al mateix temps es mostra
interessat, com a regidor, en participar en el futur sobre aquest tema
mediambiental.
Per part de la regidora d’Almacelles Lliure es fa constar que els abonaments
de les piscines fins els 2015 eren gratuïts. En aquells any ella va renunciar fent
constar que es donés a una família en el seu lloc, cosa que es va desestimar.
Recorda que ha cursat més de 30 instàncies des de fa un any que estan
pendents de contestar.
Fa constar que solament ha rebut les respostes a les preguntes del ple de
setembre i resten pendents les formulades en els altres.
Es refereix a que ha vist una notícia de l’ampliació de places de la residència
fent constar que cal que s’especifiqui que aquestes són privades, doncs ja no hi
ha nou concert per part de la Generalitat.
Considera que si es diu que l’ajuntament vol potenciar el comerç, no li encaixa
que la festa del Dreamland s’encomani a una empresa de fora de la vila.
Té coneixement que alguns titulars de guals han demanat l’assistència de la
grua i se’ls hi ha dit que no, ja que no ni ha conveni al respecte. Es pregunta si
es pensa fer-ho.
Respecte a les Estades es pregunta per què les que les fan en la variant de
Gimnàstica Rítmica se´ls obliga a obtenir abonament a les piscines, tenint en
compte que abonen per l’altra banda 20 € per a l’ús del pavelló.
Pregunta per què quan ella ha parlat de l’increment de l’IBI pel Facebook se
l’ha insultat sense donar explicacions.
Pregunta respecte al tema del sector 6 per què els veïns no saben encara res
de nou malgrat la sentència desfavorable.
Respecte a l’ampliació del cementiri fa constar que més que ampliar els
panteons fora millor ampliar els llocs per a la gent normal.
Per altra banda destaca la necessitat preferent de millorar el pavelló en el què
es passa fred i hi ha brots de legilonel·la.

En relació amb el Decret de l’immoble de la plaça de la vila, 2 acordant la ruïna
pregunta si ja s’han resolt les al·legacions dels propietaris. Demana
explicacions sobre el fet que en aquell cas es diu que no tenim arquitecte
municipal i en canvi avui ha aparegut un senyor, atribuint-se aquestes funcions,
enlloc del despatx B mes R 29, al què se sol acudir en aquest casos.
Fa constar que no entén que ara es vulgui iniciar expedient de ruïna, de la casa
num., 3 de la Plaça de la Vila, mentre que fa mesos no era ruïnosa.
En contesta a les darreres intervencions, el Sr. Alcalde pren la paraula i prega a
la regidora que acaba d’intervenir que no faci acusacions gratuïtes sense
fonamentar. Així mateix la convida a que vagi acabant.
La mateixa regidora es pregunta si és necessari fer com s’ha fet una pòlissa de
tresoreria.
Sobre el procés per adjudicar el manteniment de les piscines es pregunta si
estava justificada la urgència, amb un import de 42.000 €.
Respecte als Decrets per contractar els 3 policies, per vies diferents, i en
relació amb la urgència per suplir les baixes, es pregunta si no se sabien ja fa
temps aquestes circumstàncies.
En relació amb les noticies de venda de parcel·les en polígons industrials, fa
una relació de noticies aparegudes en el diaris des de 2007 a 2015, sobre
aquest tipus d’actuacions i pregunta quin polígon tenim i si finalment es farà
alguna venda.
En relació amb la pòlissa de tresoreria pregunta si és per manca de liquidesa.
Acte seguit el Sr Alcalde contesta dient:
Que són diferents les entitats que gestionen la zona industrial, entre les quals
esta l’INCASOL. Assenyala també que hi ha hagut problemes, donat que en
aquest temps s’ha construït el nou enllaç amb la N-240 i amb l’A-14, i s’ha
tingut que tornar a modificar els documents tècnics.
Fa al·lusió el Sr. Alcalde a que, en moltes ocasions, se li ha contestat a la Sra.
Martí per escrit i, en aquest casos, no cal contestar de paraula.
Entén el Sr. Alcalde que en les contractacions al·ludides per la portaveu
d’Almacelles Lliure sobre l’activitat del Dreamland, s’ha escollit legalment el

licitador que feia la oferta més econòmica, doncs dels licitadors locals hi havia
ofertes de 5.000€ i les de fora eren de 2.800€.
Contesta respecte al tema de necessitat d’un conveni per a la grua, per tal de
poder retirar el vehicles, ja s’ha encarregat a la Secretaria de fer el
corresponent expedient.
Respecte al tema del sector 6 fa constar que no hi ha nova reparcel·lació i en el
seu moment es farà el que calgui amb l’aprovació del ple.
Sobre les estades fa constar que són privades i les entitats que les organitzen
cobren les seves quotes i demanen a l’ajuntament col·laboració per a l’ús
d’espais públics.
Respecte a les places que s’han creat en la residència d’avis especifica que les
places públiques poden ser ocupades per persones de qualsevol localitat, a
diferència de les privades.
Respecte a les al·lusions que es fa sobre transparència, fa constar el Sr.
Alcalde que els grups de l’oposició no han penjat encara les declaracions sobre
el seu patrimoni, cosa que sí han fet els de l’Equip de Govern.
Exposa el Sr. Alcalde que respecte a l’ús de la piscina s’ha facilitat el seu ús
gratuït a un noi sahrauí.
En relació a l’immoble de la plaça de la vila núm. 2, fa constar que l’ajuntament
està complint amb les serves obligacions legals, a la vista dels informes
tècnics.
En relació amb la pòlissa de tresoreria cal la seva concertació, com és habitual
en tots els ajuntaments, per poder disposar de liquiditat de caixa.
Contestant a les al·lusions que fem un cementiri de luxe s’exposa que s’amplia
en tots els ordres per cobrir tot tipus de necessitats i preferències. Destaca que
s’ha limitat el nombre de plantes de nínxols a tres per fer-lo mes fàcil per als
usuaris.
Sobre les contractacions dels policies locals exposa el Sr. Alcalde que s’ha
procurat atendre el servei i suplir els temps de vacances.
En relació amb el plantejament sobre la recollida de deixalles feta pel portaveu
de Poblem Almacelles, entén el Sr. Alcalde, que les variacions en la forma de
prestar el servei porten a l’increment de la taxa.

Contestant al tema de la Deixalleria exposat pel portaveu del PSC considera
que aquesta és del Consell Comarcal i a ell correspon gestionar-lo en benefici
de tota la comarca.
Respecte a la possibilitat d’integrar el museu municipal en la xarxa de museus
entén el Sr. Alcalde que caldrà adequar-lo prèviament.
Sobre les contractacions fetes a les piscines, contestant al portaveu d’ERC,
exposa que s’han demanat diferents ofertes, si bé en algun cas, no hi ha hagut
més que un sol licitador.
En relació amb la venda de parcel·les es pretén que vingui a licitar el qui les
vulgui ocupar i el tema es troba en els serveis jurídics per al seu estudi.
I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a
les 22:45 hores, de tot el qual estenc la present acta, donant fe del seu
contingut.
Vist-i-plau,
L’alcalde

La secretària

