ACTA
CORRESPONENT
A
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 24 D’AGOST DE 2017.- NÚMERO 4:
ASSISTÈNCIA:
Regidors:
SR. JOSEP IBARZ GILART
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
Vicesecretari:

SR. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, essent les 19 hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
presidència de l’Alcalde, i l'assistència dels regidors que s’assenyalen, la del
vicesecretari Sr. Ramon M. Cornellana Puigarnau i la de l’interventor interí, en
Lluís Bordes Capdevila, s’inicia, doncs, la sessió plenària a l’Auditori del Centre
Cultural com a seu provisional, d’acord a l’ordre de les propostes que es
detallaran.
Acte seguit, i per disposició de l’Alcaldia, s’entra directament al punt primer de
l’Ordre del Dia que disposa el següent:

1.- Aprovació de l’acta de Ple, de data 24 de juliol de
2017
El regidor d’ERC demana que consti en el punt 6 d’aquell ple que el Sr. Alcalde
va dir que es votava la zona de les Firetes quan el que es votava era el punt
sencer, com aquest regidor va manifestar.
Pel que fa al ple d’avui fa constar que ahir es va parlar amb la regidora portaveu
del PEdCAT sobre la inclusió en el ple, encara que sigui extraordinari, d’una
moció de rebuig als atemptats de Barcelona i Cambrils i de reconeixement de
l’actuació policial i d’emergència. Considera que, si bé el Sr. Alcalde ha
considerat que legalment no es pot incloure, per ser un ple extraordinari, demana

que al menys en un proper ple s’inclogui, doncs tots els grups estarien d’acord
en fer-ho ara, tal i com es va fer palès en la Comissió Informativa.
La regidora d’Almacelles Lliure fa constar que en el punt de l’aprovació de l’acta
anterior dins l’acta del ple de 24 de juliol es va dir: “Per part de la regidora
d’Almacelles Lliure es fa constar que en l’aprovació de l’acta de la sessió anterior
(de 16 de maig) ella es va abstenir de votar arran d’una esmena que va
proposar”. En canvi, fa constar que ha de dir que ella va votar en contra.
Malgrat això manifesta que no s’ha fet l’esmentada rectificació correctament i
segueix equivocada l’acta de juliol.
Davant la manifestació de Secretaria de revisar el que vol dir la regidora aquesta
s’ofereix per tractar-ho amb el Secretari.
També demana que en la pàgina 3 de l’acta on es parla del tema de l’Escorxador,
es faci constar, com un més dels motius del seu vot, és que hi havia a l’expedient
un informe de l’ACA referit a ILERPROTEIN, cosa que no hi consta.
Comenta acte seguit el Sr. Alcalde que no és cert que estan tots els regidors a
favor de incloure ara la moció tal com ha dit el portaveu d’ERC, doncs el portaveu
del PP va fer constar el seu desacord en la informativa. Per altra banda, el Sr.
Alcalde manifesta que li sorprèn la postura de proposar la infracció d’ordenament
jurídic del portaveu d’ERC, quan l’article 83 del ROF considera nuls els acords
que es preguin en el ple extraordinari no inclosos en l’ordre del dia.
El Sr. Alcalde proposa, en definitiva, que s’aprovi l’acta anterior, seguint el
redactat de Secretaria, entenent que cal donar per correcta la seva actuació com
a fedatari, recollint resumidament les opinions realitzades.
Sotmés a votació l’esborrany de l’acta tal com esta redactat és aprovat per 7 vots
a favor dels regidors de CiU, un vot en contra de la regidora portaveu d’ALL i les
5 abstencions dels regidors de PSC, ERC, POBLEM i PP.
El portaveu del PSC fa constar que el seu vot és perquè el Sr Alcalde els va
acusar de votar en contra sobre la ubicació a la zona de les Firetes mentre que
el que votaven era sobre el pla parcial del Sector 6. El Sr. Alcalde contesta que
va demanar a l’arquitecte quin era el contingut del document que s’aprovava i
que aquest va manifestar que era rebaixar els costos 1’5 milions i ubicar els
equipaments a la zona d’equipaments, és a dir, situar-lo en la zona de les Firetes.

2.- Presa de raó de la renuncia al càrrec del regidor en
Josep Godia Visa
Es dóna compte de la següent proposta:

“Atès que amb data 2 d’agost, per motiu de jubilació, el regidor en Josep Gòdia
Visa ha presentat la seva renúncia al càrrec de regidor, el qual fa que segons la
normativa, el ple hagi de prendre raó de la mateixa, per seguir la tramitació adient
per tal de procedir a la seva substitució mitjançant la Junta Electoral.
Atès el que disposa l’article 182.1 de la Ley 5/1985 de 19 de junio de Règim
Electoral General, que estableix que “en el supuesto de renuncia de un concejal
el escaño se atribuirá al candidato o en su caso, al suplente de la misma lista a
quien corresponda, atendiendo a su orden de colocación”. Vist el que disposa
l’article 175 del ROF, es per això que es proposa:
Primer.- Prendre raó de la renúncia al càrrec de regidor de l’ajuntament
d’Almacelles en Josep Gòdia Visa del partit de CiU.
Segon.- Sol·licitar de la Junta Electoral el lliurament de la credencial en favor de
la següent candidata en la llista presentada a eleccions passades pel partit de
Convergència i Unió.
Tercer .- Notificar aquest acord al regidor que ha renunciat que tindrà efectes
retroactius des de la presentació de la renúncia”.
El reunits per unanimitat prenen raó de la renúncia i aproven la proposta.
El senyor Alcalde fa contar que vol agrair públicament la gestió que ha fet el
tinent d’Alcalde, en Josep Gòdia, al llarg d’aquest 14 anys, assumint la gran
responsabilitat de la Brigada de Serveis, de la jardineria, d’agricultura i de la
xarxa de camins, i durant uns anys la d’obres, contribuint directament en la
transformació d’Almacelles.
Afegeix que li sap greu, com a alcalde i com a amic, aquest cessament en el
càrrec, doncs ha estat un gran regidor de l’ajuntament d’Almacelles, a més a més
d’un home exemplar i un gran treballador. Per complir la seva tasca li era igual
que fossin les 4 del matí com que fos diumenge. Sempre ha estat disposat a
treballar i a servir.
Vol remarcar que, durant aquest període, en Josep Gòdia, ha destinat gran part
de la seva vida a la gent del poble d’Almacelles i a la gestió dels interessos
comuns. A partir d’ara, entén el Sr. Alcalde, que és comprensible que vulgui
gaudir, amb més intensitat de la seva gent i de la seva família. Moltes gràcies
novament.

3.- Aprovació provisional del pla especial de l’Antic
Escorxador Municipal, situat al polígon 4 i parcel·la 183
del terme municipal d’Almacelles
Es dóna compte de la següent proposta:

“Atès que la proposta del ple de 24 juliol, sobre l’aprovació provisional va ser
retirada de l’ordre del dia, donat que es va fer constar, per una regidora, que
tenia una sèrie d’errades que invalidaven la redacció del document i donaven lloc
a confusió.
Atès que en data 26 de juliol, i registre d’entrada 3007/2917, el mateix redactor
presentà un nou document que anomena Text Refós definitiu del Pla Especial
Urbanístic, que es dirà el qual entenen que ha rectificat les errades constatades
en el Ple de 24 de juliol, cosa que motiva la seva aprovació.
Atès que per Decret d’Alcaldia núm. 131, de data 15 de juliol de 2016, es va
aprovar el Pla Especial Urbanístic sobre l’Antic Escorxador municipal, situat al
Polígon 4 i parcel·la 183 del terme municipal d’Almacelles, de data 8 de juliol de
2016, amb registre d’entrada 2437/2016, redactat per Jordi Bosch, arquitecte.
Atès que l’objecte del pla es donar un ús com a equipament públic de tipus
cultural a les instal·lacions de l’Antic Escorxador municipal.
Atès que un cop es va fer l’aprovació inicial, es va sotmetre a informació pública,
per un termini d’un mes, mitjançant edicte al BOP 139 de 21 de juliol de 2016, al
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a l’e-TAULER sense que es presentessin
al·legacions.
Atès que s’han rebut de forma favorable tots els informes sectorials demanats,
excepte els de la Subdirecció General de Ports i Transports i el de la
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, considerant-se també favorables pels
transcurs del termini legal per emetre’ls sense fer-ho.
Atès que s’ha procedit a redactar un nou document tècnic, de data març de 2017,
anomenat text refós, que incorpora les variacions no substancials demanades en
els informes sectorials.
Vist informa favorable dels serveis tècnics municipals de data 27 d’abril de 2017.
Vista la proposta de Vicesecretaria i el que disposa la normativa recollida en el
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Urbanisme (TRLUC) i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases del
Règim Local (LRBRL) es proposa:
Primer.- Aprovar provisionalment el text Refós definitiu del Pla Especial de l’Antic
Escorxador municipal situat al Polígon 4 i parcel.la 183 del terme municipal
d’Almacelles segons nou document tècnic, de data 26 de juliol de 2017, redactat
per l’arquitecte en Jordi Bosch que inclou la correcció de les errades del
document anterior.
Segon.- Trametre l’expedient als Serveis Territorials d’Urbanisme als efectes de
procedir a la seva aprovació definitiva i publicació.

Per part del regidor del PP es fa constar que votarà a favor atès que es tracta de
donar un servei al vilatans d’un espai rústec per incrementar els usos culturals
de la nostra vila.
El portaveu d’ERC fa constar que votarà a favor, si bé el Pla Especial s’ha tramitat
tard, doncs calia fer-lo al cedir l’ús als joves que el fan servir actualment.
Per altra banda entén que, en contra del que s’ha dit pel PDCAT ara no es fa ni
s’aprova el projecte de la nau. Espera que quan es faci es faciliti el consens i la
participació ciutadana.
La regidora d’Almacelles Lliure fa constar que ha comprovat amb el Secretari
que s’han corregit les esmenes i errades que es varen fer constar en el ple
passat. Entén que en el document actual encara s’anomena que s’adjunta un
informe tècnic sobre el sanejament i no hi es però s’ha comprovat que es troba
en l’expedient un que el pot suplir.
Assenyala que va fer constar que una de les errades era que hi havia un informe
en el tema de l’aigua sobre Ilerprotein que no tenia sentit, si bé ara ja no apareix
en l’expedient, encara que ha presentat el document que se li va fotocopiar amb
el nom de l’empresa esmentada. Comparteix, la regidora el que ha dit el portaveu
d’ERC el tema del retard en la redacció i tramitació del pla especial i entén que
ara es vol accelerar per estar a 1’5 any de les properes eleccions i així poder
presentar-ho com una novetat.
Demana que el projecte de la nau sigui consensuat i participatiu per a la gent de
poble.
El Sr. Alcalde afegeix que s’ha parlat amb el jovent i també s’ha demanat el seu
parer a través de les xarxes socials. Per tant, s’ha fet comptant amb la
participació de la gent directament implicada i que en pot fer ús d’aquest espai.
Recorda, així mateix el Sr. Alcalde, que en el sector 6 també es va fer una
enquesta participativa per demanar el parer de la gent respecte on volia la zona
d’equipaments per ubicar les Firetes, i que cap dels grups municipals de
l’oposició van donar-hi suport. Per tant, hi veu una manca de coherència en
aquesta demanda.
Sobre el tema del retard entén el Sr. Alcalde que considera que calia donar
preferència a la Residència d’Avis, a la Llar d’Infants, al condicionament del camp
de futbol i de la zona de les piscines, etc, etc. És a dir, a una seguit d’obres que
s’han realitzat aquests anys de caràcter clarament preferent.
Entén que no es pot parlar d’electoralisme quan ara mateix s’estan fent coses
sense parar i de tota índole.
Afegeix que s’està negociant amb els afectats i per les xarxes socials, tal com es
va fer amb el sector 6. Considera que el ROF no obliga a pactar les actuacions i
que, en tot cas, es pot fer a qui tingui capacitat de diàleg i així ho manifesti amb
el seu tarannà.

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

4.- Manifest del Consell d’Alcaldes del Segrià en favor
de la pagesia motivat per la crisis de preus que esta
patint, en el sector de la fruita dolça, durant la campanya
de 2017
Es dóna compte de la següent proposta:
“Les comarques de Lleida, de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell i el
Segrià, concentren el 86,4% de les superfícies en producció de préssecs i
nectarines de Catalunya, especialment destaca en aquesta importància la
comarca del Segrià. Catalunya és la comunitat autònoma amb més superfície en
producció de préssecs i nectarines (28,2%) de l’Estat espanyol.
Malgrat les mesures excepcionals establertes per la Comissió Europea per la
campanya 2017 per fer front a la situació generada per l’anomenat vet rus,
l’evolució dels preus de la campanya 2017 (Mercolleida i Observatori de Preus
Agroalimentaris del DARP), comparada amb la mitjana de les campanyes 2012
a 2016, sense tenir en compte la millor i la pitjor campanyes en preus, mostren
clarament que es donen les circumstàncies previstes a l’Organització Comuna
de Mercats (OCM) dels productes agraris per declarar i adoptar mesures per
evitar la greu pertorbació del mercat en préssecs i nectarines.
Atesa la gran importància per a l’economia de la pagesia productora i del conjunt
de l’entorn rural de les zones productores de préssecs i nectarines i la greu
pertorbació del mercat en aquests productes, el Ple del Consell d’Alcaldes del
Segrià aprova:
1. Demanar que el Ministerio de Agricultura i la Conselleria d’Agricultura instin la
Comissió Europea a:
- La retirada immediata de l'estoc que hi ha el dia d'avui als magatzems de fruita,
així alleujarem l'excés d'oferta que hi ha actualment, 40.000 tones en préssecs i
nectarines.
- Implementar la possibilitat de retirada en verd.
- Regularització amb la creació de quotes de plantació que tingui una limitació
establerta amb els productors que tinguin la qualificació d' ATP o AP (Agricultor
a Títol Principal o Agricultor Professional). Alhora delimitar la massificació de
grans explotacions no vinculades al sector productiu. (COMUNITARI ESTATAL)

- Solament seran perceptors d'ajudes els productors ATP/AP o empreses
creades i gestionades per productors ATP o AP. (Ajudes a nivell de PDR pot ser
estatal o de la CA; a nivell d’OPFH hauria de ser estatal I/O COMUNITARI)
- Que es reguli el cobrament de Royalties per part dels obtentors fins que es
demostri pràcticament que la varietat en qüestió és econòmicament viable.
(ESTATAL)
- Que es redueixi l'índex de rendiment net dels fruiters no cítrics a la declaració
de la renda, que actualment és de 0,37. També per les empreses SATs,
Cooperatives i SL i SA ...de fruita dolça la rebaixa de l'impost de societats del
25% al 20 o el 15% (ESTATAL)
- Accelerar els retorns de l'IVA ja que son importants per la liquiditat.(ESTATAL)
- Les subvencions que es donen al sector han d’anar més en pro de la
comercialització, innovació transport i conservació, valor afegit...i consolidació
d'estructures i vies comercials. Així com en la millora de la qualitat del producte
final en comptes de la mera productivitat o noves plantacions. (si la reconversió
a millors varietats. Menor producció i de millor qualitat) (Ajudes a nivell de PDR
pot ser estatal o de la CA; a nivell d’OPFH hauria de ser ESTATAL I/O
COMUNITARI)
- També s'ha de valorar la possibilitat d'arrancades definitives subvencionades,
en comptes de retirar cada any més kg de fruita. (ESTATAL)
- Promoció del consum intern. És un pilar estructural important per al sector.
(ESTATAL i CA)
2. Notificar l’aprovació d’aquesta manifest a:
- Excel·lentíssima Sra. Isabel García Tejerina
Ministra d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient
Paseo Infanta Isabel, 1
28014 MADRID
- Honorable Sra. Meritxell Serret i Aleu
Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de
Catalunya
Gran Via de les Corts Catalanes, 612-614
08007 BARCELONA
- Sr. Ferran Tarradellas Espuny
Comissió Europea
Representació a Barcelona
Passeig de Gràcia, 90, 1r
08008 BARCELONA
- Notificar-ho també als sindicats tres sindicats agraris”

Entén el Sr. Alcalde que és un manifest de les institucions agràries del què
disposen tots els portaveus i al que cal donar suport. És una actuació que
formarà part de la manifestació del dissabte a Soses i a la què s’hi pot sumar el
nostre municipi.
El representant del PSC entén que el manifest és del Consell d’Alcaldes,
replicant el Sr. Alcalde que ara qui ho presenta és el PEdCAT i que poden signarlo tots el partits.
El portaveu d’ERC entén que cal defensar a la pagesia i que celebra que el Sr.
Alcalde hagi assistit a aquest consell, doncs no era així fins ara. Posa en
coneixement dels reunits que hi ha un altre manifest tranversal de les Terres de
Lleida que signen un grup d’alcaldes, del què acompanya una pancarta, fent
constar que li agradaria que el Sr. Alcalde s’hi adherís.
La regidora d’Almacelles Lliure fa constar que ha comprovat per les actes del
Consell d’Alcaldes que des de 2013 el nostre alcalde no hi ha estat present
ordinàriament, mentre s’han tractat qüestions d’interès per al nostre municipi.
Entén que el que cal per fer és donar suport a la pagesia i aplicar mesures
concretes a favor seu. Considera en canvi, que l’IBI de rústega nostre és un dels
més alts de la província amb un coeficient del 0’98. Al mateix temps, entén que
no hi ha concordança entre la informació d’Hisenda esmentada i la del 0’96 de
l’últim ple d’ordenances. Cal, al seu entendre, fer una política de suport a la
pagesia real no aprovant manifestos per fer-se la foto sinó mitjançant polítiques
actives com per exemple amb un eficient arranjament de camins, cosa que no
es fa correctament.
El Sr. Interventor contesta que l’IBI vigent el gestiona l‘OOAA de la Diputació que
envia la informació a Hisenda. És per això que desconeixem el tema de la
discordança esmentat.
El Sr. Alcalde fa contar que desconeixia la vigilància que es fa sobre la seva
agenda en relació amb la seva assistència al Consell d’Alcaldes, al què acudeix
amb tota llibertat quan considera que és de l’interès del poble. Afegeix que
pertany a la Diputació de Lleida, que és un organisme de caràcter superior al
comarcal i, per altra banda, es reuneix amb la presidenta sempre que li convé.
Assenyala, a més, que no es trobava present la premsa en els Consell d’Alcaldes
als que ha assistit ni està pendent d’això.
Destaca que al parlar de valor d’IBI cal entendre que els municipis que han
mantingut sense actualitzat el seu valor cadastral poden incrementar el
coeficient, mentre que els que tenen els coeficients baixos són els que han sofert
un increment del valor cadastral per part d’Hisenda. Fa constar que precisament
aquest setembre es farà una rebaixa del nostre coeficient en el ple de les
ordenances.

Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat.
I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les
19 hores 41 minuts, de tot el qual estenc la present acta, donant fe del seu
contingut.

El Vicesecretari
Vist i plau,
L’alcalde

