ACTA
CORRESPONENT
A
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 25 DE JUNY DE 2015.- NÚMERO 5:
ASSISTÈNCIA:
Regidors:
SR. JOSEP IBARZ GILART
SR. JOSEP GÒDIA VISA
SRA. VANESA OLIVART ROSICART
SRA. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
SRA. MONTSE ARNÓ MORA
SRA. MARIA LLUÏSA GRANERO MURGADES
SR. JOSÉ ANTONIO CONTE GIRAL
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

Secretari Accidental: Sr. Ramon M. Cornellana Puigarnau
A Almacelles, essent les 21 hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
presidència de l’Alcalde i l'assistència dels regidors que s’assenyalen i la de
l’interventor interí, en Lluís Bordes 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 13 de juny de
2015
Els reunits no formulen cap mena de rectificació, motiu pel qual resta aprovada
per unanimitat.

2.- Proposta de l’Alcaldia sobre la periodicitat de les
sessions plenàries
Es dóna lectura a la següent proposta:
“De conformitat amb l’establert a l’article 46 de la llei 7/85 de 2 d’abril de les
Bases de Règim Local, 78 del RD 2568/1986 de 28 de novembre, Reglament
d’Organització Funcionament i Règim Jurídic 94 de la llei 8/1987 de 15 d’abril
Municipal i de Règim Local de Catalunya, es proposa al Ple de la Corporació la
següent proposta d’acord:
Primer: Fixar la celebració de les sessions ordinàries del Ple amb una
periodicitat de dos mesos i de forma orientativa i sempre que es pugui se
celebrarà el darrer dijous dels mesos senars”.
La regidora i portaveu d’Almacelles Lliure-Entesa, na Laia Martí, pregunta si hi
ha alguna ordenança que anul·li el que es va acordar el 2011 pel que fa a
aquesta matèria, atès que no es varen complir les determinacions fixades. El
Secretari fa constar que només es fixa una periodicitat de manera orientativa.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta resta aprovada amb els 12 vots a favor
de tots els grups excepte una única abstenció del regidor de Poblem
Almacelles.

3.- Constitució de la Comissió de Comptes
Es dóna lectura a la següent proposta:
“De conformitat amb l’establert pels articles 116 de la llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de Règim Local, 56 de la Llei 8/1987 de 15 d’abril
Municipal i de Règim Local de Catalunya i 127 del Reial Decret 2568/1986 de
28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les entitats locals, es proposa als reunits:
Primer: Constituir la Comissió Especial de Comptes, éssent les seves funcions
l’examen, estudi i l’informe dels comptes anuals de la Corporació.
Segon: La Comissió estarà integrada per un membre de cada grup polític, que
aquests hauran de designar.

Tercer: Atès que el número de membres és igual per a cada grup s’aplicarà el
sistema de vot ponderat en funció de la representativitat a l’Ajuntament
d’aquests”.
El regidor i portaveu del grup d’ERC, Sr. Ignasi Comella, pregunta quan es
reuneix aquesta Comissió i si l’assistència a aquestes són retribuïdes. El Sr.
Alcalde diu que es fan un cop l’any i que no es retribueixen.
Sotmesa la proposta a votació aquesta és aprovada per unanimitat.

4.- Creació i composició de la Comissió Informativa
General
Es dóna lectura a la següent proposta:
“De conformitat amb l’article 20 de la Llei de Bases de Règim Local de 1985,
segons el nou redactat fet per la Llei 11/99, i vist el que disposa l’article 57 de la
Llei Municipal Catalana i el 123 del ROF, es proposa als reunits:
Primer: Crear la Comissió Informativa General essent les seves funcions
l’examen, estudi i informe o consulta dels assumptes que han d’esser sotmesos
a la decisió del Ple, així com el seguiment de la gestió de l’Alcalde, la Comissió
de Govern i els regidors que tinguin delegacions.
Segon: La Comissió estarà integrada per un membre de cada grup polític que
aquests hauran de designar.
Tercer: Atès que el número de membres és igual per a cada grup s’aplicarà el
sistema de vot ponderat en funció de la representativitat a l’Ajuntament
d’aquests”.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que la Comissió
Informativa s’hauria de convocar cada dimarts, abans del Ple. Ja que d’aquesta
manera es permetria poder estudiar correctament els continguts de cada
proposta i la resta d’assumptes. Al seu parer, fer-la mitja hora abans del Ple no
té cap sentit.
El regidor d’ERC, es pronuncia en el mateix sentit.
La regidora i portaveu de CiU, Sra. Vanesa Olivart, considera temps més que
suficient, ja que les propostes es trameten tres dies abans de la celebració del

Ple. Cal afegir també que el Sr. Secretari atèn als regidors que ho volen en la
consulta de la documentació de les propostes.
Per part del regidor i portaveu d’ERC, Sr. Ignasi Comella, es pregunta quina és
la funció de la Comissió de Comptes. Contesta el Sr. Secretari que informa del
Compte General de cada exercici.
El portaveu i regidor de Poblem Almacelles, Sr. Josep Maria Doblas, considera
també que és inoperant fer la Comissió Informativa, tot just abans de celebrar
un Ple. Per tant, el seu vot serà en contra.
El Sr. Alcalde es reitera en les declaracions efectuades per la portaveu de CiU,
considerant, a més, que la Comissió Informativa es fa per acabar d’esvair
dubtes i fa constar que alguns grups ni tan sols es presenten. També considera
el Sr. Alcalde que cal mantenir aquest sistema, ja que sempre hi ha propostes
per urgència i així es poden tractar en la Comissió Informativa.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada amb els set vots favorables dels
regidors de CiU, una abstenció del regidor del PP i 5 vots en contra dels
regidors d’ERC, PSC, Poblem Almacelles i Almacelles Lliure-Entesa.

5.- Proposta d’acord sobre nomenament de
representants de la Corporació en òrgans col·legiats
Es dóna lectura a la següent proposta:
“De conformitat amb l’establert en l’article 38 del RD 2568/1986 de 28 de
novembre pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic, i als efectes d’anomenar els representants de la Corporació en els
òrgans col·legiats, es proposa als reunits el següent:
Primer: Designar el Sr. Alcalde com a representant de la Corporació en tots els
organismes col·legiats en què ha d’estar representat l’Ajuntament d’Almacelles.
Segon: Designar a la regidora d’Educació, la Sra. Montse Noró Montraveta,
com a representant de la Corporació en els diversos consells escolars dels
centres, així com en qualsevol organisme directament relacionat amb
l’educació”.
El regidor i portaveu d’ERC, Sr. Ignasi Comella, pregunta quins organismes
col·legiats estan representats per l’Ajuntament i si aquestes representacions
estan remunerades. El Secretari respon que no hi sol haver representació en
òrgans col·legiats fora del Consell Comarcal. El mateix regidor fa constar si

Localret pot ser un d’aquests òrgans, pregunta a la què el Secretari li diu que
podria considerar-se que sí.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada amb els vuit vots favorables dels
regidors de CiU i Poblem Almacelles, tres abstencions dels regidors del PSC,
PP i Almacelles Lliure, i 2 vots en contra dels regidors d’ERC.

6.- Proposta d’acord de nomenament de la Tresorera
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès el que disposa l’article 61 del RD 500/90 de 20 d’abril pel qual es
desenvolupa el capítol primer, títol sisè de la llei 39/88 reguladora de les
Hisendes Locals, que estableix que l’ordenació del pagament és l’acte
mitjançant el qual l’ordenador de pagaments expedeix la corresponent ordre de
pagament contra la Tresoreria de l’Entitat.
Atès que resulta necessari designar la persona que es farà càrrec d’aquesta
funció de Tresoreria, com encarregada de realitzar materialment els
pagaments, a més de les altres funcions que recull l’article 177 de la llei 39/88
reguladora de les Hisendes Locals, i davant la impossibilitat de què la funció
sigui atribuïda a un funcionari i la urgència de la designació del Tresorer.
Es proposa al Ple de la Corporació la següent proposta d’acord:
Primer: Nomenar Tresorera de l’Ajuntament d’Almacelles a la regidora Sra.
Maria Lluïsa Granero Murgades.
Segon: El nomenament es realitzarà pel termini mínim i màxim de temps que
conservi la condició de regidora designada, llevat que la Corporació acordés el
contrari en qualsevol moment.
Tercer: Rellevar-la de l’obligació de constituir fiança, fent-se responsables
solidàriament del resultat de la gestió els restants membres de la Corporació.
En quant les seves funcions estarà en tot el que preveu l'article 177 de la llei
39/88 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
Quart: Del present Decret se'n donarà compte en el proper Ple que es celebri”.
El regidor i portaveu d’ERC, Sr. Ignasi Comella, considera que els grups que
estan fora no es poden fer responsables d’allò que no poden controlar. En igual
sentit es pronuncia el portaveu i regidor de Poblem Almacelles, Sr. Josep Maria
Doblas.

Sotmesa a votació, la proposta és aprovada amb els set vots favorables dels
regidors de CiU, una abstenció del regidor del PP i 5 vots en contra dels
regidors d’ERC, PSC, Poblem Almacelles i Almacelles Lliure-Entesa.

7.- Proposta donant compte del Decret d’Alcaldia
relatiu a les delegacions respecte de serveis
municipals que s’especifiquen a favor dels regidors de
l’equip de govern
Es dóna compte del següent Decret de l’Alcaldia per assabentar als reunits:
“DECRET 132/2015
JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles, d’acord amb les
facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent
Decret d’Alcaldia:
Després de les eleccions locals del dia 22 de maig de 2011 i havent-se
constituït la corporació en sessió extraordinària del dia 11 de juny de 2011.
De conformitat amb allò disposat en l’art. 21.3 de la llei 7/85 , de 2 d’abril i 43,
44 i 45 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, 54 de la llei 8/1987 de 15
d’abril Municipal i de Règim Local de Catalunya
RESOLC,
PRIMER.- Efectuar les següents delegacions, respecte de serveis municipals que
s’especifiquen, a favor dels regidors que a continuació s’indica:
Regidora delegada: Sra. Vanesa Olivart Rosicart
Servei Municipal:
-

PORTAVEU GRUP CIU
RECURSOS HUMANS i POLICIA:

. Contractació personal laboral de l’Ajuntament
. Creació noves places laborals a l’Ajuntament
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquestes àrea
-

GESTIÓ ENERGÈTICA I DESENVOLUPAMENT SOSTENIBILITAT:

. Gestió escombraries clavegueram
. Gestió de les aigües

. Medi ambient
. Deixalleria

Regidora Delegada: Sra. Maria Lluïsa Granero Murgades
Servei Municipal:
-

HISENDA, COMERÇ I CULTURA

HISENDA:
. Pressupost i execució de crèdits
. Modificacions de crèdits
. Subvencions
. Inversions
. Recaptació
. Liquidació pressupost
COMERÇ:
. Foment de l’associonisme comercial
. Foment d’activitats, actes i mesures que fortifiquin el teixit
comercial de la vila
. Qualsevol altre assumpte relacionat amb aquesta àrea
CULTURA:
. Activitats culturals, recreatives, música, agrupacions artístiques
. Gestió de les activitats del Centre Cultural d’Almacelles “El Casal”.

Regidora Delegada: Sra. Montse Noró Montraveta
Servei Municipal:
ESPORTS, NOVES TECNOLOGIES I
URBANISME, EDUCACIÓ I LA SAIRA

MITJANS

DE

COMUNICACIÓ,

ESPORTS:
. Patronat Municipal d’Esports
. Instal·lacions esportives de tot tipus, camps de futbol, poliesportiu, informació
relacionada amb les diferents entitats esportives
. Concursos, premis i altres celebracions en matèria d’esports.
. Qualsevol altre assumpte relacionat amb aquesta àrea.

NOVES TECNOLOGIES:
. Foment de noves tecnologies en tots els estaments de la població
. Facilitar la instal·lació i incorporació de nous instruments que facilitin la posada en
marxa d’aquestes noves tecnologies
. Familiaritzar i facilitar l’accés a Internet de tots els almacellencs
. Posar al dia la pàgina d’Internet local
. Ràdio, revista Lo Vilot i publicacions de tot tipus
. Qualsevol altre assumpte relacionat amb aquesta àrea

URBANISME:
. Llicències d’obres
. Llicències d’obertura d’establiments
. Instruments d’ordenació urbanística
. Activitats industrials
. Vivenda
. Patrimoni
. Expropiació
. Permuta
. Venda de béns
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquesta àrea
EDUCACIÓ:
. Escoles Bressol municipals
. Centres i institucions d’ensenyament i els seus serveis complementaris
. Ajuts i foment de l’ensenyament
. Activitats relacionades amb aquesta àrea
NUCLI AGREGAT DE LA SAIRA:
. Tota mena d’estudis i propostes en relació al nucli agregat de la Saira, per tal
d’atendre els interessos i serveis dels seus vilatans en aquesta porció del territori.

Regidora delegada: Sra. Montserrat Arnó Mora
Servei Municipal:
BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA, BANC
D’ALIMENTS, JOVENTUT I SANITAT

BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA:
. Assistència Social
. 3a. edat
. Serveis Socials
. Informació i relacions socials
. Patronat Municipal d’Avis
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquesta àrea
PARTICIPACIÓ CIUTADANA:
. Relació i treballs amb totes les entitats del poble
. Qualsevol assumpte vinculat amb aquesta àrea
BANC D’ALIMENTS:
. Gestió del Banc d’Aliments i relacions amb altres entitats
JOVENTUT:
. Centre Cívic Casa Clara
. Informació i coordinació amb els diferents grups juvenils
. Concursos, premis, conferències, cursos i altres celebracions en matèria de joventut
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquestes àrea
SANITAT:
. Salut Pública
. Relació amb el personal sanitari del CAP i amb la seva activitat
. Seguiment i control de la qualitat de l’aigua potable
. Campanyes periòdiques de desratització i desinfecció
. Higiene pública
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb els hàbits saludables.

Regidor Delegat: Sr. José Antonio Conte Giral
Servei Municipal:
OBRES PÚBLIQUES, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT I FESTES

OBRES PÚBLIQUES ORDINÀRIES

. Fer-se càrrec de la direcció i gestió de la Brigada
Municipal d’obres i serveis.
. Obres públiques ordinàries excepte manteniment
d’equipaments.
. Execució d’obres a la via pública, excepte serveis
. Qualsevol altre assumpte relacionat amb aquesta àrea
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT

FESTES
. Activitats culturals, recreatives, música, agrupacions
artístiques
. Festes locals, concursos i exposicions, premis literaris,
trofeus i altres activitats similars
. Qualsevol altre assumpte relacionat amb aquesta àrea

Regidor Delegat: Sr. Josep Gòdia Visa
Servei Municipal:
VIES I SERVEIS
. Activitats ramaderes i agràries
. Protecció i millora medi ambient
. Repoblació forestal
. Relacions amb els diversos grups ramaders
. Informació i relacions amb les diferents entitats agràries
. Inspecció i vigilància de camins rurals
. Planificació, projecció, construcció, conservació, ús i
explotació de camins
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquesta àrea
PARCS I JARDINS, SERVEIS I MANTENIMENT D’EQUIPAMENTS:
. Aigües potables i clavegueram
. Places, parcs i jardins
. Cementiri
. Recollida d’escombraries
. Neteja viària
. Transport públic
. Enllumenat públic
. Personal de servei
. Piscines
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquesta àrea
. Urbanització de nous vials i vies

SEGON: Les delegacions efectuades abarcaran les facultats de direcció,
organització interna i gestió dels corresponents serveis, amb exclusió de la
facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers.
TERCER: Notificar la present resolució a les persones designades amb la
finalitat que efectuïn, si fa el cas, l’acceptació dels esmentats càrrecs.
QUART: Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que
es celebri.
CINQUÈ: Les delegacions conferides seran efectives des del dia següent a la
data de la present resolució”.
El regidor i portaveu d’ERC, Sr. Ignasi Comella, considera que hi ha
incongruències en la proposta, ja que es repeteixen delegacions, atribuint a
diferents regidors temes de Medi Ambient, entre altres imprecisions. Igualment,
el seu grup troba repeticions en la delegació dels temes de Cultura amb
regidors com el Sr. Conte, i en les de conservació i manteniment de serveis
municipals.
El Sr. Alcalde fa constar que no hi ha problemes ja que hi ha acords de treball
entre els diferents regidors implicats, amb algunes inter-relacions de
competències que es poden presentar en algunes matèries.
Sotmés aquest punt a votació, s’aprova amb els 7 vots a favor dels regidors de
CiU, 4 abstencions dels regidors del PSC, PP, Poblem Almacelles i Almacelles
Lliure, i 2 vots en contra dels regidors d’ERC.

8.- Designació dels portaveus de cada grup polític
Es dóna compte de la següent proposta:
“S’acorda crear els grups polítics i es dóna compte de la designació de
portaveus dels diferents grups polítics que formen l’Ajuntament en els següents
termes:
De conformitat amb l’establert en l’article 50 del DL 2/2003, de 28 d’abril, Llei
municipal i de Règim Local de Catalunya, i article 25 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic RD 2568/1986 de 28 de
novembre es dóna compte de la constitució dels següents grups polítics així
com dels seus integrants i portaveus:

Per CiU

Sra. VANESA OLIVART ROSICART

Per PSC

Sr. FRANCESC TORRES ARNÓ

Per POBLEM

Sr. JOSEP MARIA DOBLAS MANCERA

Per PPC

Sr. CARLOS NICOLÀS ARFELIS

Per ERC

Sr. IGNASI COMELLA CLAVERO

Per ALMACELLES Sra. LAIA MARTÍ CACHO
LLIURE

Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat.

9.- Proposta d’acord sobre la ratificació del Decret
d’Alcaldia sobre la periodicitat de les sessions de la
Junta de Govern
Es dóna lectura del següent decret d’Alcaldia, que els reunits ratifiquen:

“DECRET NÚM. 136/15
JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles, d’acord amb les
facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent
Decret d’Alcaldia:
De conformitat amb l’article 46 del vigent Texte Refòs de les Disposicions
Legals Vigents amb matèria de Règim Local i art. 112 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, i art.
96 de la llei 8/1987 Municipal i de Règim Local
RESOLC,
Primer: Fixar el dimarts de cada setmana a les 19 hores preferentment, per a
la celebració de les sessions ordinàries de la Junta de Govern; les sessions
extraordinàries i les urgents tindran lloc quan, amb tal caràcter, siguin
convocades per aquesta Alcaldia.

Segon: Donar compte al Ple del present decret a efectes de la seva ratificació”.
El regidor i portaveu d’ERC,Sr. Ignasi Comella, pregunta qui pot participar i
manifesta el seu interès en saber quins són els regidors convidats a les Juntes i
si es publiquen aquestes en alguns casos. El Secretari, per disposició del Sr.
Alcalde, contesta que el Sr. Alcalde pot convidar als regidors que ostentin
delegacions o als tècnics que consideri adients, per tal de donar compte de les
seves delegacions o per informar.
Així mateix, el Sr. Secretari clarifica que solament en aquells punts de la Junta
de Govern que actuï per delegació del Ple, la Junta serà pública.
El Sr. Alcalde contesta que, atès que el regidor rebrà les actes de la Junta de
Govern, podrà comprovar els assistents que han participat en cadascuna
d’elles.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta resta aprovada amb els 8 vots a favor
dels regidors de CiU i del PSC, i les 5 abstencions dels regidors d’ERC, PP,
Poblem Almacelles i Almacelles Lliure.
En aquest punt del Ple, el Sr. Alcalde s’adreça al Sr. Eliezer Costa, que es
troba entre el públic, acompanyat del Sr. Ramon Martínez, ambdós vinculats al
partit Almacelles Lliure-Entesa, i que està gravant la sessió. El requereix a que
s’abstingui de fer-ho ja que no té autorització. La persona en qüestió no fa cap
acció per aturar la gravació i continua fent-ho.

10.- Donar compte del Decret d’Alcaldia sobre
nomenament dels membres que conformaran la Junta
de Govern
Es dóna compte del següent decret d’Alcaldia, per assabentar als reunits:
“DECRET 140/2015
JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles, d’acord amb les
facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent
Decret d’Alcaldia:
SOBRE NOMENAMENT MEMBRES JUNTES DE GOVERN
Després de les eleccions locals del dia 24 de maig de 2015 i havent-se
constituït la Corporació en sessió extraordinària del dia 13 de juny de 2015.

De conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23.1 de la Llei 7/85, de
2 d’abril; i 35.2.d) del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre,i 52 de la leli
8/1987 de 15 d’abril Municipal i de Règim Local de Catalunya
RESOLC,
PRIMER: Nomenar membres de la Junta de Govern els següents regidors:
Sr. JOSEP GÒDIA I VISA
Sra. VANESA OLIVART ROSICART
Sra. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
Sra. MONTSE ARNÓ MORA
SEGON: Correspondrà a la Junta de Govern, així integrada, i sota la
presidència de l’Alcaldia, l’assistència permanent a aquesta en l’exercici de les
seves atribucions, i també les que li delegui qualsevol òrgan municipal o
expressament li atribueixin les lleis.
TERCER: Notificar aquesta resolució a les persones designades per tal que
efectuïn l’acceptació dels càrrecs esmentats, si fa el cas.
QUART: Remetre anunci dels nomenaments indicats perquè siguin inserits, en
el Butlletí Oficial de la Província i també fer-los públics en el tauler d’anuncis
municipal.
CINQUÈ: Donar compte d’aquesta resolució al Ple en la primera sessió que se
celebri.
SISÈ: Els nomenaments efectuats seran efectius des del dia següent de la data
d’aquesta resolució”.

11.- Donar compte dels decrets sobre el nomenament
de les Tinències d’Alcaldia
Es dóna compte del següent decret d’Alcaldia, per assabentar als reunits:
“DECRET NÚM. 137/15
JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles, d’acord amb les
facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent
Decret d’Alcaldia:

Després de les eleccions locals del dia 24 de maig de 2015 i havent-se
constituït la corporació en sessió extraordinària del dia 13 de juny de 2015.
De conformitat amb el que disposa l’article 23.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril;
l’article 22 del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d’abril i l’article 46 del Reial
Decret 2568/86, de 28 de novembre, i 53 de la llei 8/1987 de 15 d’abril
Municipal i de Règim Local de Catalunya
RESOLC,
PRIMER: Nomenar com a titulars de les tinències d’Alcaldia els següents
regidors:
1a. Tinència d’Alcaldia
2a. Tinència d’Alcaldia
3a. Tinència d’Alcaldia
4a. Tinència d’Alcaldia

SR. JOSEP GÒDIA VISA
SRA. VANESA OLIVART ROSICART
SRA. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
SRA. MONTSE ARNÓ MORA

SEGON: Notificar aquesta resolució a les quatre persones designades per tal
que efectuin l’acceptació dels càrrecs esmentats, si fa el cas.
TERCER: Remetre anunci dels nomenaments indicats perquè siguin inserits en
el Butlletí Oficial de la Província i també fer-los públics en el tauler d’anuncis
municipal.
QUART: Donar compte d’aquesta resolució al Ple en la primera sessió que
celebri.
CINQUÈ: Els nomenaments efectuats seran efectius des del dia següent de la
data d’aquesta resolució.”

12.- Règim retributiu i determinació de l’import de les
assistències als òrgans col·legiats
Es dóna lectura a la següent proposta:
“ASSISTÈNCIES A SESSIONS:
Vist el que disposen els articles 75 de la llei 7/1985 Reguladora de les Bases
de Règim Local i 13 del RD 2568/9186 de 28 de novembre, i a l’efecte de fixar
el de les assistències a percebre per part dels membres de la Corporació per
les sessions a les que assistiran.

Vistos els crèdits pressupostaris existents, es proposa al Ple de la Corporació
la següent proposta d’acord:
Primer: Establir les assistències a les Juntes de Govern en les següents
quantitats que s’aplicaran a partir del dia 25 de juny:
Per una assistència a una Junta de Govern ordinària: 550 euros
Per una assistència a una Junta de Govern extraordinària: 200 euros. Se
celebraran com a màxim 6 juntes extraordinàries a l’any.
Segon: Establir la quantitat de 50 euros per l’assistència a Plens a partir del dia
25 de juny.
Tercer: Igualment, els portaveus de cada grup percebran la quantitat de 60 €
mensuals com a indemnització de les seves funcions”.
El portaveu i regidor del PP, Sr. Carlos Nicolàs, pregunta què es cobrava en la
legislatura anterior.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, considera una barbaritat
cobrar 550 euros els membres fixes de Junta i els convidats, tot esmentant que
la nova llei de racionalització posa fre a aquestes percepcions desorbitades.
La regidora i portaveu d’Almacelles Lliure, Sra. Laia Martí, entèn que percebre
550 euros per sessió de Junta de Govern, equival a cobrar un mínim de 2.200
euros al mes per part de l’Alcaldia. Entèn, però, que el primer Tinent d’Alcalde
percebi 1.100 euros al mes i que la resta de regidors membres de la Junta no
superin els 700 euros al mes.
La mateixa regidora afegeix que li sembla del tot desproporcionat i indecent
que el Sr. Alcalde pugui cobrar 4.000 euros de retribució a la Diputació, més un
mínim de 2.200 euros al mes de l’Ajuntament d’Almacelles.
El regidor i portaveu de Poblem, Sr. Josep Maria Doblas, considera que no
manté cap proporció que l’assistència a un Ple es valori en 50 euros i la d’una
Junta de Govern sigui de 550 euros.
El regidor i portaveu d’ERC, Sr. Ignasi Comella, fa constar que comparteix el
parer dels seus companys i afegeix que li estranya molt que cap membre no
tingui dedicació exclussiva ni tan sols parcial. Considera, a més, que la
retribució de l’Alcaldia s’ha incrementat en 6.000 euros més anuals. A més de
percebre dietes, que no entén perquè les ha de cobrar els qui estan convidats a
anar a les Juntes de Govern.

El Secretari, a disposició de l’Alcaldia, fa constar que hi ha a l’expedient
instàncies de tots els regidors de la Junta de Govern i dels possibles convidats
per delegacions, en les què es fan constar que per part del 1r. Tinent d’Alcalde
es renuncia a percebre les quantitats d’indemnitzacions per assistències a
sessions ordinàries que sobrepassin els 1.100 euros al mes.
Que per part dels regidors de la Junta de Govern, i dels possibles convidats,
per delegacions, es fa constar que es renuncia a percebre les quantitats
d’indemnitzacions per assistències a les sessions ordinàries que sobrepassin
els 700 euros al mes.
La regidora i portaveu de CiU, Sra. Vanesa Olivart, fa constar que la dedicació
que presten no és d’una hora per Junta de Govern, sinó que tenen totes les
hores disponibles per fer tasques que demanen les seves funcions.
La regidora i portaveu d’Almacelles Lliure, Sra. Laia Martí, considera que posarse en política ja se sap el què comporta i el que cal fer. Afegeix que li sembla
un fet del tot desproporcionat i fora de lloc cobrar 550 euros per Junta de
Govern, quan hi ha gent que no pot ni menjar.
El portaveu i regidor de Poblem, Sr. Josep Maria Doblas, pregunta si és legal
que els convidats a la Junta de Govern també cobrin. El Secretari contesta que
el ROF permet que el Sr. Alcalde convidi a la Junta als delegats i, per tant, és
lògic que si la resta cobren per assistència, ells també cobrin.
El Sr. Alcalde manifesta que la mateixa regidora i portaveu d’Almacelles Lliure
en la campanya, dins del codi ètic d’Almacelles Lliure, plantejava poder cobrar
1.600 euros nets al mes, a part de la Seguretat Social. És a dir, més car per a
l’Ajuntament. També es parlava que tots els regidors cobressin 1.100 euros
mensuals, mentre que els de CiU passaran a cobrar 700. En definitiva, la seva
proposta comportava una despesa addicional de 5.000 euros més cada mes.
El portaveu i regidor del PP, Sr. Carlos Nicolàs, pregunta quanta gent pot
convidar el Sr. Alcalde a una Junta de Govern, i si també hi cap que hi puguin
anar els membres de l’oposició.
El Sr. Alcalde fa constar que en la legislatura iniciada amb un pacte el 2003,
amb ERC i IPA-FPM, ja es va plantejar cobrar unes indemnitzacions similars al
que es pretén cobrar ara per aquestes assistències. De fet, en aquella
legislatura els regidors d’aquests grups ja cobraven 571 euros, i que ara
passarien a percebre 700 que es cobrarien fins el 2019. El Sr. Alcalde, en
resposta al portaveu del PSC, li recorda que l’increment només serà de 100
euros tot i els 12 anys transcorreguts.

Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per 7 vots a favor dels
regidors de CiU i els 6 vots en contra d’ERC, PSC, PP, Poblem Almacelles i
Almacelles Lliure.

13.- Donar compte del del Decret d’Alcaldia sobre
delegació d’atribucions de les Juntes de Govern
Es dóna compte del següent decret d’Alcaldia, per assabentar als reunits:
“DECRET NÚM. 130/11
JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles, d’acord amb les
facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent
Decret d’Alcaldia:
Després de les eleccions locals del dia 24 de maig de 2015 i havent-se
constituït la corporació en sessió extraordinària del dia 13 de juny de 2015.
De conformitat amb l’article 21-2 de la Llei Reguladora de Bases de Règim
Local de 2 d’abril de 1985, i article 51 de la llei 8/1987 de 15 d’abril Municipal i
de Règim Local de Catalunya, tinc a bé delegar en la Junta de Govern les
següents atribucions:
a) Concessió de llicències d’obres majors.
b) Concessió de llicències per establiments sotmesos al Reglament
d’Espectacles Públics.
c) Declaració de ruina d’immobles.
d) Execució d’obres per mantenir l’ornament, i salubritat d’immobles particulars.
e) Resolució expedients infraccions de disciplina urbanística.
f) Aprovació certificacions d’obres.
g) Recepció definitiva d’obres.
h) Autorització ocupació del domini públic afectat a l’ús públic de quioscs,
taules i similars.
i) Autorització de la utilització temporal de béns municipals.

j) La contractació i concessió d’obres, serveis i subministres, assenyalats a
l’article 21.1.1) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i les que tinguin una durada no
superior a un any o no exigeixin crèdits superiors al consignat en el pressupost
anual, que excedeixin de la quantia prevista en aquest article.
k) Emissió d’informes en expedients d’indústries subjectes al Reglament
d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses.
l) Aprovació matrícules de contribuients per diferents impostos i taxes
municipals, així com les altes i baixes en els mateixos i resolució de
reclamacions per errors materials, aritmètics o de fet.
ll) Reconeixement i liquidació d’obligacions derivades dels compromisos de
despeses legalment adquirits.
m) Concerts de caràcter fiscal.
n) Aprovació liquidació del Pressupost Ordinari.
o) Actualització renda d’immobles arrendats per l’Ajuntament a particulars.
p) Concessió de subvencions la consignació de les quals figuri en el
Pressupost.
q) Declaració de situacions administratives de funcionaris i personal laboral
fixe, excepte separació del servei.
r) Concessió fraccionament de pagament de liquidacions practicades per
impostos o taxes als contribuents.
s) Aprovació concursos i campanyes de caràcter cultural, esportiu, joventut,
tercera edat i calendari escolar.
t) Contractació personal laboral de durada determinada per executar treballs
que no puguin ésser atesos per personal laboral fixe, d’acord amb els
procediments de selecció determinats, en el seu cas, en les bases aprovades
pel Ple.
Malgrat això, aquesta Alcaldia podrà resoldre sobre qualsevol assumpte
comprès en les delegacions decretades, sempre que els estimi procedents.”

14.- Donar compte del Decret d’Alcaldia sobre la
presidència de la Comissió de Comptes
Es dóna compte del següent decret d’Alcaldia, per assabentar als reunits:
“DECRET NÚM. 135/15
JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles, d’acord amb les
facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent
Decret d’Alcaldia:
Després de les eleccions locals del dia 24 de maig de 2015 i havent-se
constituït la corporació en sessió extraordinària del dia 13 de juny de 2015.
De conformitat amb l’establert en els articles 51.c, 51.3, 54.1 de la llei 8/1987
de 15 d’abril municipal i de règim local de Catalunya que estableix la possibilitat
de l’Alcaldia de delegar les atribucions de convocar i presidir les sessions dels
diferents organs municipals les sessions del Ple i de la Comissió de Govern
RESOLC,
Primer: Delegar la Presidència de la Comissió de Comptes en el següent
membre de la Junta de Govern:
Sra. Maria Lluïsa Granero Murgades.
Segon: Donar trasllat del present decret a la Sra. Maria Lluïsa Granero
Murgades als efectes oportuns”.

15.- Proposta d’acord sobre la ratificació del Decret
d’Alcaldia sobre el nomenament de la Tresorera del
Patronat municipal d’Esports
Es dóna lectura a la següent proposta, a fi que es ratifiqui el Decret que a
continuació es transcriu:
“DECRET NÚM. 133/15
JOSEP IBARZ GILART, Alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles, d’acord amb les
facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent
Decret d’Alcaldia:

SOBRE NOMENAMENT DE TRESORERA DEL PATRONAT MUNICIPAL
D'ESPORTS
Atès el que disposa l'article 61 del RD 500/90 de 20 d'abril pel qual es
desenvolupa el capítol primer, títol sisè de la llei 39/88 reguladora de les
hisendes locals, que estableix que l'ordenació del pagament és l'acte mitjançant
el qual l'ordenador de pagament expedeix la corresponent ordre de pagament
contra la Tresoreria de l'entitat.
Atès que resulta necessari designar la persona que es farà càrrec d'aquesta
funció de tresoreria, com encarregat de realitzar els pagaments, a més de les
altres funciones que recull l'article 177 de la llei 39/88 reguladora de les
Hisendes Locals.
Atès el que disposa l'article 8è. del capítol II dels Estatuts del Patronat
Municipal d'Esports, sobre la Tresoreria de la entitat.
Atès que exerciexen el el patronat el secretari de l'Ajuntament, i tambe hi du a
terme les funcions l’Interventor de l’ajuntament , i davant la impossibilitat de què
la funció sigui atribuïda a un funcionari i la urgència de la designació de
Tresorera.
RESOLC
Primer: Nomenar Tresorera del Patronat Municipal d'Esports a la regidora Sra.
Maria Lluïsa Granero Murgades.
Segon: El nomenament es realitzarà pel termini mínim i màxim de temps que
conservi la condició de regidor designat, llevat que la Corporació acordés el
contrari en qualsevol moment.
Tercer: En quant les seves funcions estarà en tot el que preveu l'article 177 de
la llei 39/88 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
Quart: Del present Decret se'n donarà compte en el proper Ple que es celebri”.
El regidor i portaveu d’ERC, Sr. Ignasi Comella, fa constar que no ha trobat
penjats a la web municipal els estatuts del Patronat Municipal d’Esports, fet que
no considera correcte en aplicació de la Llei de Transparència. El Sr. Secretari
contesta que es varen publicar en el seu moment al BOP, tot i que –en tant que
documentació municipal- es pot consultar a les Oficines Municipals quan es
demani.

El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que –al seu
entendre- una Corporació amb secretaria de segona categoria, com la nostra,
ha de tenir un tresorer/a funcionari, enlloc d’una regidora. El Sr. Alcalde fa
constar que, de moment, s’ha assumit la funció d’aquesta manera.
El portaveu i regidor de Poblem, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar que, tant
en el punt 15 com en el 16, no es considera solidari a efectes de fiança amb qui
governa.
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per 7 vots a favor dels
regidors de CiU, 1 abstenció del regidor del PP, i 5 vots en contra d’ERC, PSC,
Poblem Almacelles i Almacelles Lliure.

16.- Proposta d’acord sobre la ratificació del Decret
d’Alcaldia sobre el nomenament de la Tresorera del
Patronat de la Residència Municipal d’Avis “Mn.
Alexandre Pedra”
Es dóna lectura a la següent proposta, a fi que es ratifiqui el Decret que a
continuació es transcriu:
“DECRET NÚM. 134/15
JOSEP IBARZ GILART, Alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles, d’acord amb les
facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent
Decret d’Alcaldia:
SOBRE NOMENAMENT DE TRESORER DEL PATRONAT MUNICIPAL
D'AVIS
Atès el que disposa l'article 61 del RD 500/90 de 20 d'abril pel qual es
desenvolupa el capítol primer, títol sisè de la llei 39/88 reguladora de les
hisendes locals, que estableix que l'ordenació del pagament és l'acte mitjançant
el qual l'ordenador de pagament expedeix la corresponent ordre de pagament
contra la Tresoreria de l'entitat.
Atès que resulta necessari designar la persona que es farà càrrec d'aquesta
funció de tresoreria, com encarregat de realitzar els pagaments, a més de les
altres funcions que recull l'article 177 de la llei 39/88 reguladora de les
Hisendes Locals.

Atès el que disposa l'article 17è. del capítol IV dels Estatuts del Patronat
Municipal d'Avis, sobre la Tresorera que serà designat entre els membres de la
Comissió de Govern
RESOLC
Primer: Nomenar Tresorera del Patronat Municipal d'Avis a la regidora Sra.
Maria Lluïsa Granero Murgades.
Segon: El nomenament es realitzarà pel termini mínim i màxim de temps que
conservi la condició de regidor designat, llevat que la Corporació acordés el
contrari en qualsevol moment.
Tercer: En quant les seves funcions estarà en tot el que preveu l'article 177 de
la llei 39/88 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
Quart: Del present Decret se'n donarà compte en el proper Ple que es celebri”.
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per 7 vots a favor dels
regidors de CiU, 1 abstenció del regidor del PP, i 5 vots en contra d’ERC, PSC,
Poblem Almacelles i Almacelles Lliure.

17.- Assumptes d’urgència
U.1.- Proposta per considerar necessària l’ampliació
del servei de la Llar d’Infants i declarar urgent la
contractació temporal d’una nova educadora
Es dóna lectura de la següent proposta:
“A la vista de l’Informe de Secretaria que transcrivim, de data 5 de juny de
2015, realitzem la següent proposta de l’Alcaldia per al proper Ple:
“A la vista de la providència de l’alcaldia d’ampliació del llocs de treball per
atendre la nova demanda, producte de les inscripcions de la Llar d’Infants i
estudiada la qüestió, en conversa amb la directora del servei i a la vista de la
normativa que invocarem, es procedeix a fer un primer plantejament d’acord del
ple que caldrà fonamentar en el informes als que es fa referència.
ANTECEDENTS

Atès que a la vista del descens progressiu en el nombre d’alumnes inscrits en
els darrers cursos de la Llar d’Infants, es va determinar que el nombre de
places convocades a la Llar d’Infants Municipal per al proper curs 2015-16 fos
de 41, segons el projecte aprovat en el ple de data 30 de desembre de 2014,
que va donar lloc a la reducció de dos llocs de treball i al seu acomiadament.
Atès que a la vista de les preinscripcions de la Llar d’Infants per al proper curs
s’ha produït un notable increment arribant a 48, peticions que caldrà concretar
en les inscripcions que es produiran com a data límit el proper dia 12 de juny de
2015, segons la convocatòria realitzada per Decret de l’Alcaldia de data 29
d’abril de 2015.
Atès l‘informe de la directora, de data 8 de juny de 2015, d’ampliar noves
places essent suficient la contractació temporal d’una educadora per tal de
poder cobrir totes les places que s’inscriguin i superin les 41 convocades.
Vist el que disposa l’article 21 de la Llei de Pressupostos de l’Estat per al 2015,
que solament admet per via d’excepció la contractació temporal, si el ple
declara prèviament que es tracta d’un servei inajornable dins d’un sector
prioritari i que es de caràcter essencial.
Atès que segons disposa l’article 15 de la Llei 30/1984 de 32 d’agost de
Medidas para la Reforma de la Función publica, encara vigent, que estableix la
no necessarietat que constin en la relació de llocs de treball el contractes
temporals no permanents, com fora el present cas, donada la variabilitat de les
inscripcions.
Atès que el contracte que es pretén no pot suposar, segons informe
d’intervenció que cal elaborar, l’increment de la massa salarial global que es el
límit fixat en la Llei de Pressupostos de l’Estat per al 2015.
Atès l’informe de l’interventor, de data 19 de juny de 2015, acreditant que
l’ampliació del llocs de treball en el servei de la Llar d’Infants no desestabilitza
el pressupost de 2015.
És per tot això que es proposa:
Primer: Considerar la necessitat de contractar, pels sistemes selectius adients,
i de forma temporal una educadora per a que presti el servei en la Llar
d’Infants, en el curs vinent, per tal de poder ampliar l’oferta d’alumnes, a la vista
de les preinscripcions realitzades en nombre de 48.
Segon: Declarar que l’esmentat contracte temporal és inajornable i essencial,
per tal de donar un servei adient als sol·licitants actuals, que hauran de
començar en el mes de setembre”.

La regidora i portaveu d’Almacelles Lliure, Sra. Laia Martí, pregunta si es
baixarà la quota dels infants. Així mateix, també pregunta si s’obrirà la planta
alta tancada per raó de les ràtios. Voldria saber, a més, si es farà alguna mena
de concurs o ja s’ha triat a la persona sol·licitada.
El Sr. Alcalde contesta que es va demanar a la directora de la Llar d’Infants si
tenia alguna persona apta per tal de dur a terme aquest servei en la Borsa de
Treball de la Llar, i que només s’obriria la segona planta en cas que fos
estrictament necessari.
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

El Secretari

