ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 12 DE
JULIOL DE 2012.- NÚMERO 4:
ASSISTÈNCIA:
Regidors:

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

Secretari Accidental: Sr. Ramon M. Cornellana Puigarnau
A Almacelles, essent les 21 hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
presidència de l’Alcalde i l'assistència dels regidors que s’assenyalen; s’inicia,
doncs, la sessió plenària a l’Auditori del Centre Cultural com a seu provisional,
d’acord a l’ordre de les propostes que es detallaran.
Acte seguit, i per disposició de l’Alcaldia, s’entra directament al punt primer de
l’Ordre del Dia que disposa el següent:

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de Ple, de data 10
de maig de 2012
Els reunits aproven l’acta per unanimitat.

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Es dóna compte dels següent decrets d’Alcaldia per al públic coneixement:
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Autoritzant gual en el garatge situat a la Rambla de Catalunya, 34, bxs.
Autoritzant Sr. Cristóbla Poquet al permís de paternitat.
Convocant Comissió Informativa dia 28 de març.
Convocant Ple dia 28 de març.
Establint serveis mínims per la vaga general programada per al proper dia 29 de març.
Anul·lant permís concedit a la Sra. Sílvia Cabós per atendre familiar 1r. grau per baixa mèdica.
Concedint tarja d’aparcament individual persones amb disminució Sr. Josep Tomàs Piqué.
Concedint tarja d’aparcament individual persones amb disminució Sra. Antònia Pàmpols Ortiz.
Variant inici hora Ple i Comissió Informativa prevista per al dia 28 de març.
Acordant adherir-se al conveni sotscrit entre la Gen. i la Diput. pel Pla d’Assist. Financera Local.
Fixant el complement de productivitat d’en Lluís Bordes Capdevila en tant que Interventor.
Suspenent sessió de Junta de Govern i modificar la data de nova convocatòria.
Declarant extingida relació laboral amb el treballador Albert Quirce Mingot.
Denegant petició de dies personals Sr. Enric Gilart Lagunas per motius d’organització.
Suspenent la sessió de la Junta de Govern i modificar la data de nova convocatòria.
Aprovant la liquidació del pressupost de 2011.
Aprovant la liquidació del pressupost de 2011 del Patronat Municipal d’Esports.
Aprovant la liquidació del pressupost de 2011 del Patronat Municipal d’Avis.
Encarregar treballs d’inspecció i valoració desperfectes en edificis a BR29 Arq., SLP.
Acordant autoritzar talls en alguns camins per obres en alguns ponts de l’autovia.
Autoritzant dies de vacances i llicència per assumptes propis per al Sr. Francesc Aguilà Esteve.
Autoritzant dies personals treballadora Sra. Montse Gené Castan.
Ordenant propietaris habitatge situat a la Plaça Fortuny, 7 a desallotjar edifici i estintolar-lo.
Ordenant propietaris habitatge situat a la Plaça Fortuny, 5 a desallotjar edifici i estintolar-lo.
Ordenant propietaris habitatge situat a la Plaça Fortuny, 6 a desallotjar edifici i estintolar-lo.
Ordenant propietaris habitatge situat al C/ de Sant Joan, 1 a estintolar-lo.
Ordenant propietaris habitatge situat al C/ de l’Estació, 27 a desallotjar edifici i estintolar-lo.
Ordenant propietaris habitatge situat a la Plaça Fortuny, 1 a desallotjar edifici i estintolar-lo.
Convocant Comissió Informativa per al Ple del dia 26 d’abril.
Convocant al Ple del dia 26 d’abril.
Aprovant l’expedient de modificació de crèdit 01/2012, d’incorporació de romanents de crèdit.
Aprovant l’exp. de crèdit 04/2012 de generació de crèdit finançat amb nous ingressos no tribut.
Aprovant destinar Sr. José C. Expósito Albejano a fer les tasques de conserge CEIP per jubilació.
Aprovant pressupost d’Aqualia per la instal·lació d’una canonada de PEAD al C/ de la Mercè.
Autoritzant pràctiques en la Llar d’Infants Sra. Sònia Monter Hernando.
Esmenant clàusula quarta del Plec per adjudicar servei de socorrisme de les Piscines.
Convocant Comissió Informativa Ple dia 10 de maig.
Convocant Ple dia 10 de maig.
Concedint llicència instal·lació canonada de gas al C/ de la Mercè aprofitant obres d’urb.
Acordant s’efectuïn obres de restitució coberta edifici C/ Bisbe Irurita, 15 pel perill que suposa.
Autoritzant Sr. Ramon M. Cornellana a fer mig dia personal el dia 15 de maig.
Requerint germans Casañé-Cervera a presentar projecte de reparació edifici Pl. de la Vila, 2.
Fixar els nous horaris de treball Sr. José Emilio Trujillo Niza.
Autoritzant quadre de vacances d’estiu treballadors de la Brigada de l’Ajuntament.
Autoritzant quadre de vacances d’estiu treballadors de les Oficines de l’Ajuntament.
Aprovant inicialment memòria d’urbanització d’un tram de vorera al C/de Tamarit de Llitera.
Acceptant les 68 sol·licituds de places per a la Llar d’Infants Curs 2012-2013.
Denegant petició de dia personal Sr. Xavi Díaz per haver-la presentat fora de termini.

3.- Aprovació de la cessió gratuïta d’un terreny en el
qual es vol portar a terme la construcció d’un nou Parc
de Bombers. Ratificació del Conveni signat amb el
Conseller del Departament d’Interior de la Generalitat
Es dóna lectura a la següent proposta que és aprovada per unanimitat:
“Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 70/2011, de data 15 d’abril de 2011, que va
aprovar inicialment el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior
de la Generalitat de Catalunya i l’ajuntament d’Almacelles per a la cessió
gratuïta d’un terreny en el qual es construirà un nou parc de bombers.
Atès que d’acord amb el que estableix 84.2.f) de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la Llei 5/1994, de 4 de maig,
regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de
Catalunya, la prestació del servei de prevenció i extinció d’incendis és una
competència pròpia dels municipis de més de 20.000 habitants. En els
municipis de menys de 20.000 habitants que no el prestin, aquest haurà d’ésser
establert per la Generalitat, sens perjudici de la competència municipal per a
prestar-lo.
Atès que l’Ajuntament d’Almacelles disposa en propietat d’una parcel·la, inscrita
al Registre de la Propietat de Lleida com a finca 10616, al tom 2106, llibre 137,
full 64; destinada a equipaments, amb una superfície de 6.010 m² que
termeneja al nord amb la carretera N-240, separada per una franja de 8 metres
i cinquanta-dos decímetres, des de la línia blanca de la carretera; al sud, resta
de finca matriu; a l’est amb finca de l’Ajuntament d’Almacelles i a l’oest, amb
hereus de Josep Pascal Villanueva.
Atès que ha estat voluntat de l’Ajuntament d’Almacelles cedir gratuïtament a la
Generalitat de Catalunya, per a la ubicació d’un nou parc de bombers, una
porció de la finca municipal de 2.807 metres quadrats. A segregar de la que
acabem de descriure.
Atès que amb data 25 de gener de 2011 es va signar conveni amb Conseller
del Departament d’Interior en el què es va adquirir el compromís de cessió de
la finca esmentada.
Atès que està en tràmit l’exposició al públic l’expedient pel termini de 30 dies,
tal com fixa l’article 49.3 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, aprovat

per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, segons edicte publicat en el BOP i
taulers.
Atès que s’ha fet la comunicació a la Direcció General d’Administració Local, de
l’expedient de cessió de la finca, a fi que es doni per assabentat, en aplicació
de l’article 40.1.c del Decret 336/1988 de 17 d’octubre, que aprova el
Reglament del Patrimoni del Ens Locals.
Vist els articles seguents:
L’article 211, 212, 213 i 214 de Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
sobre el procediment i l’informe de Secretaria obrant a l’expedient.
La disposició addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei de Contractes del Sector
Públic, que atribueix competència a l’Alcaldia per a l’alienació si no excedeix el
10% dels recursos ordinaris del pressupost de la Corporació, fet que es dóna
en el present cas.
El Decret 336/1988, de 17 d’octubre que aprova el Reglament del Patrimoni del
Ens Locals, en els seus articles 40 a 43 i 49, que exigeix acord del ple per a la
cessió gratuïta de bens a d’altres administracions.
És per això que es proposa :
Primer: Ratificar el Decret de l’Alcaldia núm. 70/2011, de data 15 d’abril de
2011 i aprovar el conveni signat amb el Departament d’Interior amb data 25 de
gener de 2011.
Segon: Practicar la segregació prèvia de la finca municipal següent:
Porció de finca urbana de caràcter patrimonial, del terme d’Almacelles, situada
en el Sector F del POUM, del sòl urbà, d’una superfície de 2.807 metres
quadrats, destinada a Parc de Bombers, qualificada d’equipaments, amb els
següents termenejants:
Nord, amb resta de finca destinada a zona verda; sud, amb resta de finca de
Marc Riu Batlle; est, amb espai de la resta de finca destinat a Sistema General;
oest, hereus de Josep Pascal Villanueva.
La resta de finca matriu serà: Porció de finca urbana de caràcter patrimonial,
del terme d’Almacelles, situada en el sol urbà, en el sector F de millora urbana,
del POUM, d’una superficie 3.203 metres quadrats, destinada a viari i finca
edificable, amb els següents termenejants: nord, amb N-240; sud, amb resta de

finca de Marc Riu Batlle; est, amb finca muncipal; oest, amb finca d’hereus de
Gabriel Pascal.
Tercer: Cedir al Departament d’Interior la porció segregada i descrita en
l’apartat anterior, a fi que la destini a la construcció del parc de bombers, en les
condicions pactades en el conveni al que es fa referència en l’acord tercer,
delegant en el Sr. Alcalde per a la signatura de l’Escriptura pública.
Aquesta cessió
d’al·legacions de
fixa l’article 49.3
Decret 336/1988,
els taulers”.

resta supeditada a la certificació de la inexistència
l’exposició al públic l’expedient pel termini de 30 dies tal com
del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per
de 17 d’octubre, segons edicte tramés al BOP i publicat en

4.- Aprovació del protocol de col·laboració amb el
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
per a la implementació del “Programa d’Indicadors
Culturals per a l’entorn Municipal” (PICEM)
Es dóna lectura a la següent proposta que és aprovada per unanimitat dels
reunits:
“Atesa la comunicació de la Direcció General de Promoció i Difusió Cultural, de
data 12 de març de 2012, en la que ens fan avinent que és obligat participar
en el Projecte d’Indicadors Culturals per a l’entorn municipal (PICEM) per
poder participar en les convocatòries de subvencions que convoca aquest
Departament.
Vist l’informe de la Tècnic de Patrimoni de l’Ajuntament, de data 8 de maig de
2012, que considera avantatjós per a l’Ajuntament entrar a formar part d’aquest
projecte, doncs ens permetrà obtenir resultats i indicadors de la nostra activitat
cultural, que ens serviran per millorar la gestió en el nostre municipi.
Atès que per adherir-nos al PICEM cal signar el protocol de col·laboració
adjuntat a aquesta proposta i tramès per la Direcció General esmentada.
Vist el que disposa l’article 53.1 lletra “u” de la Llei Municipal Catalana,
aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, és per tot això que es
proposa:

Primer.- Aprovar el Protocol de col·laboració entre la Direcció General de
Promoció i Cooperació Cultural i l’Ajuntament, que s’ajunta a aquesta proposta,
pel motius esmentats.
Segon.- Delegar en el Sr. Alcalde per a la signatura del Conveni de referència”.

5.- Aprovació del text refòs del Pla Parcial del Sector 11
del sòl industrial (Pla de les Vinyes)
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que, amb data 23 de juny de 2011, es va aprovar definitivament el Pla
Parcial Urbanístic del Sector 11, pels Serveis Territorials d’Urbanisme, amb la
condició de que no es procedirà a la publicació fins que es procedeixi a la
redacció d’un text refós que comtempli les esmenes proposades.
Atès que posteriorment es va procedir a l’aprovació de la Modificació del
POUM per a la regulació del Sòl Industrial, que està en tràmit en els dels
Serveis Territorials d’Urbanisme, de forma que ara les determinacions del pla
Parcial concorden amb les del POUM.
Vist el document presentat per Costa-Portoles Arquitectes, S.L.P., de data juny
de 2012, que recull l’esmetat text refós del Pla Parcial Sector 11.
És per tot això que es proposa:
Primer.- Aprovar el text refós del Pla Parcial del Sector 11 del Sòl Industrial
recollit en el document tècnic, de data juny de 2012, redactat pel Despatx Costa
Portoles Arquitectes, S.L.P.
Segon.- Trametre als Serveis Territorials d’Urbanisme la documentació de
referència a fi que procedeixi a la seva aprovació definitiva”.
En la fase de votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor dels regidors
de CiU i ERC i les 6 abstencions dels regidors del PSC, PP i IPA-Entesa.

6.- Aprovació definitiva de l’Ordenança Municipal
d’arbrat, zones verdes i espais naturals
Acte seguit, el Sr. Secretari i per ordre de l’Alcaldia, dóna compte que es
presenta una proposta modificada que s’ha repartit com a “6-bis” i que ha estat

consensuada, donat que –d’altra banda- s’ha comprovat que els treballs a favor
de la comunitat, proposat pel grup del Partit Popular ja estaven previstos en
l’ordenança inicial:
“Atès que l’Ajuntament ha de vetllar per la defensa del patrimoni verd urbà del
terme municipal d’Almacelles, que comprèn tant les plantacions realitzades
sobre sòl municipal com sobre terrenys particulars.
Atès que el ple, de data 26 d’abril de 2012, va aprovar inicialment l’Ordenança
Municipal d’Arbrat, Zones verdes i Espais naturals del municipi d’Almacelles .
Atès que, amb data 15 de maig de 2012, es va procedir a la publicació en el
BOP i en els taulers municipals l’edicte, sotmetent al públic l’esmentat
expedient.
Atès que en el termini legal no s’ha presentat cap més al.legació que la
formulada pel Grup Municipal del partit Popular, de data 27 de juny de 2012,
proposant reduïr a la meitat les sancions considerades com a lleus i en segon
lloc donar la possibilitat de permutar les sancions per treballs per a la comunitat
per ésser especialment indicat per a les persones joves.
Vist el que disposen els articles 66.3, 178 i 179 de la Llei Municipal Catalana,
aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, sobre procediment en
general, i els del ROAS, aprovat per Decret 179/95, de data 13 de juny, en els
seus articles 59 a 62.
És per això que es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar definitivament el projecte de l’Ordenança Municipal d’Arbrat,
Zones verdes i Espais naturals del municipi d’Almacelles estimant parcialment
les al·legacions de referència que s’incorporaran a l’ordenança en un text refós
amb el següent contingut:
Article 30 Quantia de les multes:
Infraccions lleus: de 150 a 750 euros
Infraccions greus: de 751 a 1.500 euros
Infraccions molt greus: de 1.501 a 3.000 euros.
Pel que fa al tema la permuta de treballs per la comunitat proposa s’accepta
integrament, atès que es troba contemplada en l’article 28.d de l’ordenança
inicialment aprovada.
Segon: Publicar íntegrament en el BOP l’ordenança, una vegada aprovada
definitivament, i donar compte a la comunitat autònoma”.

La proposta és aprovada per unanimitat.

7.- Moció de l’Equip de Govern d’Almacelles demanant
al Govern d’Aragó que respecti i utilitzi la denominació
científica internacional de la llengua parlada a la Franja,
el català, com a riquesa patrimonial cultural a protegir i
fomentar, compartida amb Catalunya
L’Equip de Govern de l’Ajuntament d’Almacelles presenta al ple d’aquesta
Corporació la següent:
MOCIÓ
Davant les informacions fetes públiques per la consellera de Cultura del Govern
d’Aragó, Sra. Dolores Serrat, sobre el nou Avantprojecte de Llei de Llengües
amb la conseqüent derogació de la vigent Llei 10/2009, de 22 de desembre, i
segons la proposta d’articulat del propi Avantprojecte.
Atès que la comunitat acadèmica internacional manifesta unànimement que la
llengua parlada a les comarques de la Franja és el català.
Atès que la Carta Europea de Llengües Minoritàries, ratificada per Espanya,
obliga a respectar l’àrea geogràfica de cada llengua, al marge de les divisions
territorials polítiques o administratives.
Atès que el Comitè de Ministres del Consell d’Europa ha recomanat a l’Estat
que apliqui un marc jurídic específic de protecció del català a l’Aragó, usant
aquesta denominació per a la llengua.
Atès que l’Avantprojecte denomina el català parlat a la Franja amb el
circumloqui acientífic “llengua aragonesa pròpia de l’àrea oriental” d’Aragó.
Atès que la Llei 3/1999, de 10 de març, del Patrimoni Cultural Aragonès, en el
seu article 4, diu que el català, llengua minoritària d’Aragó, [...] és una riquesa
cultural pròpia i serà especialment protegida per l’Administració.
Atès que el Reial decret 3118/1976, del 26 de novembre, atorga el
reconeixement competencial d’autoritat lingüística de la llengua catalana a
l’Institut d’Estudis Catalans.

Atès que l’article 3 de l’Avantprojecte reconeix un seguit de drets lingüístics,
com són el coneixement, ús i ensenyament de la llengua pròpia.
Atès que l’article 12 de l’Avantprojecte reconeix el dret a l’ensenyament DE les
llengües, excloent l’opció educativa de l’ensenyament EN les llengües que
sustenta els diferents projectes educatius bilingües i trilingües de gran part de
la població escolar de la Franja.
Atès que les persones de les comarques de la Franja, des de la Ribagorça al
Matarranya, tenen nombrosos vincles de veïnatge i d’interrelació amb les de les
terres de Lleida, vincles que s’estenen al llarg del temps i que hom vol
conservar i millorar.
Atès que la llengua catalana, amb les seves diferents variants, ha estat
històricament el vehicle d’entesa i de comunicació entre les persones i
institucions dels territoris de la Franja i Lleida que la tenen com a pròpia.
Amb ànim de mantenir els vincles culturals, històrics, territorials i personals
entre les comarques de la Franja i la de les terres de Lleida i que aquells es
puguin seguir expressant en la llengua catalana.
Amb el degut respecte al Govern d’Aragó i a les institucions aragoneses i a llurs
competències.
És per això que es proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
ACORDS
Primer: Demanar al Govern d’Aragó que respecti i utilitzi la denominació
científica internacional de la llengua parlada a la Franja, el català, com a
riquesa patrimonial cultural a protegir i fomentar, compartida amb Catalunya,
País Valencià, Illes Balears, la Catalunya Nord, l’Alguer, el Carxe i Andorra.
Segon: Demanar al Govern d’Aragó que no iniciï el tràmit parlamentari d’aquest
Avantprojecte de llei de llengües en la redacció actualment coneguda.
Tercer: Demanar al Govern d’Aragó que implementi l’ensenyament obligatori
del català als centres educatius dels municipis de la Franja, per respecte als
drets lingüístics dels parlants i per garantir-ne el seu coneixement i pervivència.
Quart: Demanar al Govern d’Aragó que mantingui els diferents projectes
educatius bilingües (català- castellà) i trilingües (anglès-català-castellà)
implementats en alguns centres educatius de la Franja, respectant la voluntat
de la comunitat educativa del territori.

Cinquè: Demanar al Govern d’Aragó que reconegui l’Institut d’Estudis Catalans
com a autoritat acadèmica competent, així reconegut jurídicament en norma
estatal, considerant també la normativització dialectal que l’IEC contempla,
defensa i protegeix.
Sisè: Demanar al Govern d’Aragó que vetlli per emprar criteris científics a l’hora
de reglamentar la seva política lingüística, en considerar que aquesta ha de ser
de respecte, de foment i de promoció, i sempre basada en criteris filològics
reconeguts i defensats per la comunitat acadèmica.
Setè: Donar trasllat d’aquests acords al Govern d’Aragó i als Consells
comarcals de la Franja (amb traducció al castellà)”.
El regidor i portaveu del PPC, Sr. Francisco González, considera que cada
comunitat autònoma té la suficient capacitat de decissió a l’hora de legislar, i
ara el que cal és que sigui respectada. Estima que la present moció pot ser
interpretada més aviat com una imposició que una altra cosa.
Sotmesa la moció a votació, aquesta és aprovada amb els 11 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC, PSC i IPA-Entesa i les 2 abstencions dels regidors del
PPC.

8.- Assumptes d’urgència
U.1.- Determinació del Calendari de Festes locals
d’Almacelles per l’any 2013
Es dóna compte de la següent proposta que és aprovada per unanimitat:
“Seguint l’informe favorable de la Junta de Govern, de data 10 de juliol de 2012,
es dóna compte del document presentat pel DEPARTAMENT D’EMPRESA I
OCUPACIÓ, en el què ens comuniquen que s’inicia la preparació de l’Ordre de
Festes Locals a Catalunya per l’any 2013 i que, per aquest motiu, cal que
aquest Ajuntament faci arribar les seves propostes de festes locals.
Atès que s’han estudiat els dies que poden ser més idonis per les festes locals
d’Almacelles, per l’any 2013, es proposa al ple fixar els següents dies:
- El dia 2 de març, amb motiu de la Festa de L’Aigua.
- El dia 24 de setembre, amb motiu de la Festa de la Mercè.
Malgrat això el ple acordarà el que consideri més adient”.

9.- Precs i preguntes
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, pregunta al Sr. Alcalde:
1.- Per què no se’ls ha donat més informació sobre les obres i costos realitzats
a les piscines i quina valoració en donarien als pocs dies de la posada en
funcionament d’aquestes?
2.- Voldria saber si l’Ajuntament té constància dels pisos-pastera que hi ha al
municipi i que, en molts d’ells, hi ha gent empadronada que no hi viu. El Sr.
Secretari contesta que es rep periòdicament informació de l’INE al respecte
sobre els estrangers empadronats, a fi que es comprovi la seva residència real
i que l’acreditin o, en cas contrari, és el mateix Consell d’Empadronament de
l’INE qui determina i comunica a l’Ajuntament quins són els habitants
estrangers que s’han de donar de baixa.
3.- Referent al Decret 54/12, quin és l’import que té el complement de
productivitat del Sr. Interventor?
4.- Referent al Decret 76/12, on es destina a la persona que fins ara tenia el lloc
de treball d’Encarregat d’Obres, i ara el seu nou lloc és el de conserge del CEIP
Antònia Simó, la plaça vacant s’amortitza per estalviar o bé es nomenarà un
altre Encarregat d’Obres? En aquest sentit, quines són les seves noves
retribucions, les de conserge o les d’encarregat?
5.- Voldria saber si ja s’han fet efectives les noves retallades en horaris i sous
als diferents treballadors de l’Ajuntament.
6.- En quin estat es troba el contenciós que tenen interposat els propietaris de
l’Era del Comte contra l’Ajuntament?
7.- Quines mesures pensa pendre per solucionar el caos que es forma cada dia
per poder entrar al recinte de les Piscines municipals? Era necessari fer
aquesta despesa i formar tot aquest enrenou?
8.- Amb el preu d’entrada a les Piscines Municipals, per què es modificà el
barem de discapacitat i es passà al 65% i no es compleix amb l’actual
normativa sobre discapacitats?
9.- Per quin motiu es baixa l’edat als preus de les piscines dels nens de 13 a 8
anys? Què es pretèn amb aquesta mesura, salvar les arques municipals?...
10.- Quin és l’horari de tancament del carrer Major i del carrer de la Mercè?

11.- Quan s’acabarà definitivament amb el tancament del carrer Major i de la
Mercè?
12.- Té alguna data d’obertura el Parc d’Europa?
13.- Quan pensa constestar a una instància presentada pel nostre grup el
proppassat 11 de juny, on demanàvem poder examinar l’informe econòmic en
què s’havia basat per fer la reducció d’hores i sous a varis treballadors de
l’Ajuntament?
14.- Encara està en peu l’oferiment que va fer el Sr. Alcalde a un col·lectiu de
persones amb discapacitat que amb 100 euros podrien entrar a les Piscines
Municipals d’Almacelles?
15.- Per acabar amb les preguntes, el portaveu i regidor del PSC voldria saber
si se li contestaran les preguntes que va fer el seu grup en el Ple del
proppassat mes de maig.
A continuació, el mateix regidor i portaveu del PSC, vol fer avinent els següents
precs:
1.- En primer lloc, voldria recordar-li la problemàtica de l’ús de monopatins a la
plaça del Casal.
2.- En segon lloc, voldria fer-li avinent que ara que s’ha aprovat l’Ordenança
Municipal d’Arbrat, Zones Verdes i espais naturals, el primer que havia de ser
sancionat és el mateix Ajuntament d’Almacelles, ja que el proppassat dilluns dia
9 de juliol, en la zona d’arbres que hi ha en el vessant del tossal de les Santes
Creus, on està situat el CEIP Antònia Simó, l’Ajuntament va arrencar uns
quants arbres i no els ha trasplantat, si no que els ha tallat i els ha llençat a un
contenidor.
Pel que fa a aquest darrer prec, el Sr. Alcalde contesta que l’Ordenança en
qüestió encara no és vigent.
Acte seguit, per mitjà del Sr. Secretari, el Sr. Alcalde fa entrega al portaveu del
grup del PSC les contestes a les preguntes de les darreres sessions plenàries.
A continuació, el regidor i portaveu d’IPA-Entesa, Sr. Josep Maria Doblas,
prega que, en relació amb el veí Sr. Josep Pujol Riera, es tramiti la compra
d’una porció de finca afectada per POUM a un preu raonable.

I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a
les 22,20 hores, de tot el qual extenc la present acta, donant fe del seu
contingut.

Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari Accidental

