ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 4 d’OCTUBRE DE 2017.- NÚMERO 5:
ASSISTÈNCIA:
Regidors:
SR. JOSEP IBARZ GILART
SRA. PILAR MARTÍNEZ SAURA
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
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, 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 d’agost de 2017
Per part del vicesecretari es fa constar que s’ha reunit amb la regidora
d’Almacelles Lliure i, després de les comprovacions adients, considera que cal
estimar l’esmena de les actes que va proposar la regidora en l’últim ple, de 24
d’agost, al parlar de l’acta anterior, quan va dir:
“(…) La regidora d’Almacelles Lliure fa constar que en el punt de l’aprovació
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.
Els reunits aproven la rectificació proposada.
Així mateix, els reunits aproven l’acta de 24 d’agost, excepte l’abstenció del
portaveu d’ERC, qui considera que l’acta no estava disponible en el moment de
la convocatòria, com cal legalment. L’alcalde li respon que, en virtut de la
celebració del present Ple un dia més tard del que estava convocat, ha disposat
de l’esborrany de l’acta el mateix dilluns, complint els terminis legals que toquen.

2.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia
Es dóna compte dels següents decrets d’Alcaldia per assabentar als reunits:
119/17
120/17
121/17
122/17
123/17
124/17
125/17
126/17
127/17
128/17
129/17
130/17
131/17
132/17
133/17
134/17
135/17
136/17
137/17
138/17

Desestimant al·legació bases convocatòria places policies locals presentada per CCOO.
Convocant Comissió Informativa i Ple per al dia 24 de juliol de 2017.
Aprovant el conveni de permuta a firmar amb ANIDA, SA.
Designant secretaris accidentals durant l’estiu per vacances del vicesecretari.
Aprovant Pla de Seguretat i Salut empresa Grudeco 2001, SL per obres coberta església.
Remetent exp. revisió d’ofici al Dep. de Governació per sol·licitar dictamen habilitació Interventor
Denegant permís d’obertura fins a les 4 de la nit per al dia 5 d’agost al local Zero 39-Gastro Bar.
Executar per Admó. obres canonada d’aigua potable a la travessia de St. Roc i C/ Sant Roc.
Homologar Pla d’Autoprotecció Residència d’Avis i Centre de Dia.
Convocant Comissió Informativa per al dia 24 d’agost de 2017.
Convocant Ple per al dia 24 d’agost de 2017.
Desestimant petició de sol·licitud d’una còpia de l’acta de la Junta Local de Seg. a UGT.
Desestimant recurs reposició presentat pel Sr. Josep M. Martínez pex exp. sancionador (EXP. 1)
Modificant composició Mesa de Licitació submnistrament mobiliari Residència d’Avis.
Aprovant relació provisional aspirants admesos i exclosos convocatòria agents Policia Local.
Aprovant bases per la dinamització del Parc d’Europa durant els actes del 10 de Setembre.
Donant suport al Referèndum de l’1-O.
Desestimant petició de dia personal per al dia 22 de setembre sol·licitat per l’agent 002.
Designant els membres que conformaran el Tribunal qualificador de les places Policia Local.
Desestimant recurs de reposició contra la resolució de denegació dia personal agent 002.

139/17
140/17
141/17
142/17
143/17
144/17

Desestimant recurs reposició presentat pel Sr. Josep M. Martínez pex exp. sancionador (EXP. 2)
Autoritzant ocupació via pública firaires de les Festes de la Mercè 2017.
Petició a la DG d’Administració Local d’una secretària interina un cop finalitzats tràmits selecció.
Aprovant def. la relació de candidats admesos i exclosos per a les proves de Policia Local.
Concedint tarja aparc. indiv. persones amb disminució titular no conductor Sra. Carmen Nadal.
Concedint tarja aparc. indiv. persones amb disminució titular no conductor Sra. Carol García.

3.- Presa de possessió de la nova regidora designada
per la Junta Electoral Central, na Maria Pilar Martínez
Saura, en substitució del regidor que va cessar
Per part de Secretaria es dóna compte de la credencial presentada per la Junta
Electoral Central, en favor de la Sra. Maria Pilar Martinez Saura, de la
candidatura de Convergència i Unió, en substitució del regidor del mateix partit,
en Josep Gòdia Visa, qui va presentar la seva dimissió per motius de jubilació.
Acte seguit, i per tal de donar compliment a l’article 108 de la Llei Electoral, sobre
la presa de possessió dels regidors, es procedeix a prestar el jurament per part
de la regidora esmentada, segons el que disposa el decret 707/79 de 5 d’abril.
Per ordre del Sr. Alcalde al Sr. Secretari, aquest s’adreça a la regidora qui dóna
lectura la fòrmula del jurament següent:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor, complir amb fidelitat les
obligacions del càrrec de Regidor de l’Excm. Ajuntament d’Almacelles, amb
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de
l’Estat?”
A continuació, la candidata contesta “sí prometo” i s’asseu en senyal de presa
de possessió de la condició de regidora. Acte seguit, el Sr. Alcalde l’imposa la
banda i li fa donació de la insígnia municipal, tot desitjant-li el millor encert en el
compliment del seu nou càrrec.
Acte seguint els regidors del PP i PSC donen l’enhorabona a la regidora i li
desitgen força èxit en el compliment de la seva funció.

4.- Aprovació definitiva del Compte General de 2016
Es dóna lectura a la següent proposta:

“Vist el Compte General de l’Ajuntament d’Almacelles i de llurs OOAA (Patronat
d’esports, Patronat d’Avis) corresponent a l’exercici 2016 elaborat i tramitat
segons disposen els articles 208 a 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, la instrucció de comptabilitat per l’administració Local i altres disposicions
concordants.
Vist l’informe favorable emès per Intervenció, de data 31 de maig de 2017.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Especial de Comptes, de data 18 de
juliol de 2017.
Vist que, en la fase d’exposició pública, publicada en el BOP no s’ha presentat
cap reclamació, al·legació ni observació, i el que disposa l’article 208 i següents
de la Llei d’Hisendes Locals aprovada por Reial Decret 2/2004 de 5 de març, es
proposa al Ple:
Primer: L’aprovació del Compte General de l’Ajuntament d’Almacelles i de llurs
OOAA (Patronat d’esports, Patronat d’Avis) corresponent a l’exercici 2016.
Segon: Trametre l’expedient a la Sindicatura de Comptes”.
El portaveu del PP fa constar que votarà a favor, atesa la manca d’al·legacions.
El portaveu del PSC manifeta que s’abtindrà de votar.
La regidora d’Almacelles Lliure esmenta que ja en la Comissió de Comptes va
manifestar que necessitava aclariments sobre diferents qüestions, que encara
no han rebut cap resposta, com són les següents:
-

En l’estat de fluxos d’efectiu demana que es detalli les despeses que hi ha
imputades a altres cobraments i pagaments.
En l’estat de liquidació (situació de despeses) demana que es detalli quins
conceptes integren l’apartat de altres complements.
Demana que es detallin els complements específics de la Residència i demana
el llistat de la plantilla de tot el personal.
En l’apartat de situació i moviment del deutes dins del resum per categories
demana que es detallin les despeses incloses en “altres deutes”.
En la contractació administrativa de Ajuntament i OOAA demana que es detallin
quin conceptes o despeses hi ha dins d’“altres contractes”.
En l’apartat d’ingressos-drets anul·lats demana que vol dir el detall on hi diu
multes de circulació: 133.000 €.
Demana que respecte a l’ajuntament i OOAA es detalli i es desglossi l’apartat de
treball per a altres empreses.
Demana que es desglossi la partida de maquinari i utillatges per import de
200.000 € i el mateix en la partida de telecomunicacions.

Fa constar finalment que votarà en contra per la manca de resposta fent constar
que no les ha presentat com a al·legacions per manca de recursos.
El Sr. Alcalde disposa que el vicesecretari informi sobre si els aclariments tenien
el caràcter d’al·legacions. El vicesecretari fa constar les diferents fases del tràmit
del Compte General, i esmenta que no han estat formulades com a al·legacions
sinó que es varen demanar solament com a aclariments en la Comissió Especial
de Comptes.
El Sr. Interventor contesta que, respecte a les multes anul·lades, la regidora s’ha
confós de línia.
Després de la intervenció de l’Interventor, l’alcalde li respon que cal que la
regidora actuï amb més rigor, i no confongui 133.000 euros amb la quantitat de
35 euros. Afegeix l’alcalde que això demostraria, una vegada més, que la
regidora només llença acusacions sense fonament.
En la fase de votació la proposta és aprovada per 8 vots a favor del regidors de
CiU i PP, un vot en contra de la regidora d’Almacelles Lliure i 4 abstencions dels
regidors del PSC, ERC, i Poblem Almacelles.

5.- Adjudicació d’un contracte de préstec a llarg termini
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vist l’acord de la Junta de govern de data 24 d’agost de 2017 en què es resol
iniciar l’expedient per la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini i
s’aproven les bases.
Ateses les propostes de les dues meses de licitació celebrades amb data 13 de
setembre de 2017 que varen elevar al ple la proposta més avantatjosa, d’acord
amb el contingut de l’informe de intervenció de data 13 de setembre de 2017 que
diu extractat:
Vistes les propostes rebudes en la licitació per a concertar l’operació de crèdit
per un import de 435.000€ i un termini de 10 anys, recollides en el quadre
següent:
Entitat

Banc
Sabadell
Banc
Santander

Quantia €

435.000

435.000

Índex
Euribor

diferencial

Com. no
dispon

Punts
cost
capital

Punts
com. no
disponibl
e

Total

EUR 3M

+0,80%

0,00%

8

2

10

EUR 3M

+0,90%

0,00%

7

2

9

La Caixa
IberCaja

435.000
435.000

EUR 3M
EUR 12M

+1,015%
+2,00%

0,00%
0,00%

6
--

2
--

8
--

Atès que l’informe proposa que :
1.- L’oferta de l’entitat IberCaja ha de ser desestimada atès que no compleix les
bases de la licitació atès que estableix una comissió d’obertura del 0,10% no
permesa a la Resolució del principi de prudència financera per a les entitats
locals i incompleix la clàusula sisena de les bases que fixa un tipus d’interès
variable amb referència Euribor a 3 mesos, oferint Euribor a 1 any.
2.- La resta d’ofertes s’ajusten a la Resolució de 4 de juliol de 2017 de la
Secretaria General del Tresor i Política Financera, per la qual es defineix el
principi de prudència financera aplicable a les operacions d'endeutament i
derivats de les comunitats autònomes i entitats locals.
3.- Analitzades totes les ofertes, i valorades segons els criteris d’adjudicació de
la clàusula novena del plec de clàusules que regeixen la licitació, informo que
l’oferta més avantatjosa és la presentada per l’entitat Banc de Sabadell, que és
la que obté la puntuació més elevada.
Vist el que disposa l’article 52.2 del text refós de la la llei d’Hisendes locals
aprovada per RDL 2/2004 de 5 de març i la proposta de vicesecretaria.
És per això que es proposa al ple:
Primer: Adjudicar al Banc de Sabadell la contractació de la següent operació de
préstec a llarg termini, a deu anys, amb carència d’un any, d’acord amb les bases
aprovades, acceptant la seva oferta d’entrada 12 de setembre de 2017, amb el
següent detall:
Entitat

Banc
Sabadell

Quantia €

435.000

Índex
Euribor

diferencial

EUR 3M

+0,80%

Com. no
dispon

Punts
cost
capital

Punts
com. No
disponib.

Total

0,00%

8

2

10

Segon.- Desestimar l’oferta d’IBERCAJA pels motius abans esmentats.
Tercer.- Publicar l’adjudicació i notificar-la als participants”.
El portaveu del PP fa constar que celebra la inversió en camins, destacant que
comparteix amb l’equip de Govern que cal invertir en el Pavelló per l’arranjament
de la calefacció i lamenta que no s’inverteixi en clavagueram, per la qual cosa
s’abstindrà en la votació.

El portaveu d’ERC fa constar que les obres en el què se’ns diu que s’invertirà el
préstec, que consten en l’annex que ara se li ha donat, no concorden amb les de
la Comissió de Govern econòmica on es va relacionar.
Destaca que no existia l’annex de relació d’obres que es menciona en el plec de
Clàusules fins que se li han entregat en la Comissió Informativa. Assenyala que
en el Plec, al parlar de la puntuació de les ofertes, parla de l’ajutament d’Alpicat,
cosa que suposa que és una errada.
L’interventor entén que ha estat un lapsus la denominació d’Alpicat, esmentant
que ell mateix va redactar les clàusules.
El Sr. Alcalde entén que l’errada no és de caràcter trascendental.
La regidora d’Almacelles Lliure fa constar que comparteix les afirmacions del
portaveu d’ERC i es pregunta si en la situació que tenim cal procedir a un
endeutament, tenit en compte que les taxes també es van augmentant.
El Sr. Alcalde contesta dient que no comparteix aquesta opinió atès que el darrer
préstec realitzat és del 2014 i que, d’altra banda, hi ha hagut una sèrie de taxes
que s’han baixat. Adreçant-se al portaveu del PP entén que es poden estudiar
les seves afirmacions.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada amb els 7 vots a favor dels regidors
de CiU, i amb 6 abstencions dels regidors del PP, PSC, Poblem Almacelles,
Almacelles Lliure i ERC.

6.- Aprovació de les modificacions de les Ordenances
Fiscals per al 2018
Es dóna lectura a la següent proposta:
“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 2018
Ordenança Fiscal núm. 1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Substituir el tipus impositiu de l’article 8 pels següents:
- Béns immobles de naturalesa urbana : 0,78 %
- Béns immobles de naturalesa rústica : 0,92 %

Ordenança Fiscal núm. 2 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA

El quadre de tarifes de l’article 6.2 queda substituït pel següent:
Tarifa Llei €

Coeficient

Tarifa
municipal

12,62
34,08
71,94
89,61
112

1,9421553
1,9421553
1,9421553
1,9421553
1,9589285

24,51
66,19
139,72
174,04
219,40

83,30
118,64
148,3

1,9782713
1,9782713
1,9782713

164,79
234,70
293,38

42,28

1,9782713

83,63

83,3

1,9782713

164,79

118,64

1,9782713

234,70

- De més de 9.999 quilograms de càrrega útil

148,3

1,9782713

293,38

d) TRACTORS
- De menys de 16 cavalls fiscals
- De 16 a 25 cavalls fiscals
- De més de 25 cavalls fiscals

17,67
27,77
83,3

1,9782713
1,9782713
1,9782713

34,96
54,94
164,79

17,67

1,9782713

34,96

POTÈNCIA I CLASSES DE VEHICLES

a) TURISMES
- De menys de 8 cavalls fiscals
- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
- De 16 fins a 19,99cavalls fiscals
- De més de 20 cavalls fiscals

b) AUTOBUSOS
- De menys de 21 places
- De 21 a 50 places
- De més de 50 places

c) CAMIONS
- De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
- De més de 2.999 a 9.999 quilograms de
càrrega útil

e)
REMOLCS
I
ARROSSEGATS
PER
TRACCIÓ MECÀNICA

SEMIREMOLCS
VEHICLES
DE

- De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de
càrrega útil

- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil

27,77

1,9782713

54,94

- De més de 2.999 quilograms de càrrega útil

83,3

1,9782713

164,79

f) D’ALTRES VEHICLES
- Ciclomotors
- Motocicletes fins a 125 cc

4,42
4,42

1,9782713
1,9782713

8,75
8,75

- Motocicletes de més de 125cc fins a 250cc

7,57

1,9782713

14,98

- Motocicletes de més de 250cc fins a 500cc

15,15

1,9782713

29,97

- Motocicletes de més de 500cc fins a 1000cc

30,29

1,9782713

59,92

- Motocicletes de més de 1000cc

60,58

1,9782713

119,84

Ordenança fiscal numero 6 - TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS
ADMINISTRATIUS
Afegir a l’epígraf Vuitè de l’article 7è, el següent:
Elaboració i tramitació de la sol·licitud de documents per a companyies
d’assegurances 50,00€
Ordenança Fiscal núm. 9 TAXA DE CLAVEGUERAM
Substituir les tarifes de l’article 5 per les següents:
Habitatges 29,20€
Finques i locals no destinats a habitatge 55€
Ordenança Fiscal núm. 10 TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL
Substituir les tarifes de conservació de l’article 6 per les següents
Conservació:
Nínxols:
13€
Fosses:
22€
Columbaris: 13€
Panteons: 33,50€

Afegir el següents punts a l’article 6:
6.2- Els subjectes passius poden avançar el pagament de la taxa de manteniment per un
període de 25 anys, amb les següents tarifes
Nínxol
Fosses
Columbari
Panteó

600 €
1.000 €
600 €
1.600 €

6.3- El nínxol es podrà adquirir en qualsevol moment. L’assignació del nínxol s’efectuarà en
el moment en què s’iniciï la realització del servei (enterrament), moment en què es meritarà,
també, la taxa de conservació.
Ordenança Fiscal núm. 11 TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
Substituir el quadre de tarifes de l’article 6-Quota tributària, pel següent:

Euros
Epígraf primer. Habitatges
Epígraf segon. Allotjaments
Allotjaments fins a 25 places
Allotjaments entre 25 i 50 places
Allotjaments entre 50 i 75 places
Allotjaments entre 75 i 100 places
Allotjaments entre 100 i 125 places
Allotjaments entre 125 i 150 places
Allotjaments entre 150 i 175 places
Allotjaments entre 175 i 200 places
Allotjaments entre 200 i 225 places
Allotjaments entre 225 i 250 places
Allotjaments entre 250 i 275 places
Allotjaments entre 275 i 300 places
Allotjaments entre 300 i 325 places
Allotjaments entre 325 i 350 places
Allotjaments entre 350 i 375 places
Allotjaments a partir de 375 places
Epígraf tercer. Establiments Comercials
A) Petit comerç ( superfície fins a 200 m2 )
B) Mitjà Comerç (superfície de 201 a 750 m2)
C) Gran establiment (Més de 750 m2)
Epígraf quart. Establiments restauració
A) Restaurants

115,00
400,00
814,30
1.271,46
1.528,61
1.885,76
2.342,91
2.750,06
3.157,22
3.754,37
3.911,52
4.128,67
4.385,82
4.742,98
5.200,13
5.557,28
5.814,43
125,00
240,00
400,00
400,00

B) Cafeteries, bars
C) Bars Musicals (Pubs)
Epígraf cinquè. Establiments d'espectacles
A) Sala de festes, discoteques
Epígraf sisè. Locals industrials o mercantils
A) Indústries fins a 10 treballadors
B) Indústries de més de 10 treballadors
Epígraf setè. Despatxos professionals
A) Despatxos professionals
B) Entitats Bancàries

270,00
450,00
500,00
180,00
300,00
125,00
180,00

El cobrament de la taxa és farà en dos terminis als contribuents que tinguin el rebut
Domiciliat. Les dates de cobrament es comunicaran a l’edicte d’aprovació del padró.
Ordenança Fiscal núm. 22: TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS
PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA
Afegir a l’apartat a) de l’article 6è: Quota tributària, el següent:
les taules i cadires fetes amb palots o similars (tipus chill out) tenen la mateixa
tarifa que les taules i cadires normals.
Ordenança Fiscal núm. 25 TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A
TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PUBLICA PER A
APARCAMENT, CARREGA I DESCARREGA DE MERCADERIES DE
QUALSEVOL MENA
Es modifica el quadre de tarifes de l’article 6è::
Quantitat anyal per metre lineal 20€ x metre lineal
S’afegeixen els articles 12 a 16 relatius a infraccions i sancions
Article 12. Infraccions.
Es classifiquen les infraccions en lleus, greus i molt greus
Article 13. Infraccions lleus.
Es consideren infraccions lleus a la present Ordenança les següents
a) No actualitzar l'autorització pel canvi d'activitat o de titular
b) No retirar les plaques un cop finalitzada l'autorització
c) Senyalitzar més metres dels autoritzats

d) Qualsevol altra acció o omissió a la present Ordenança que no arribi a la
qualificació de greu o de molt greu.
Article 14. Infraccions Greus
a) Accedir els vehicles als immobles mancant d'autorització de gual
b) Modificar el contingut de l'Autorització
c) Col·locar plaques de gual sense tenir autorització
d) Senyalitzar un gual sense tenir autorització
e) Utilitzar senyals no homologats per aquesta Ordenança per a la senyalització
de gual
f) Utilitzar els senyals de gual en lloc diferent a l'autoritzat
Article 15. Infraccions molt greus
Es consideren infraccions molt greus a la present Ordenança les següents
a) Modificar el contingut de les plaques
b) No restablir l'estat original la via pública un cop finalitzada o revocada l'
autorització per al gual
ARTICLE 16.- Sancions.
1.- Les sancions que s'imposaran per la comissió de les infraccions tipificades
als
articles anteriors seran les següents:
- Infraccions lleus: multa des de 90 fins a 150 euros.
- Infraccions greus: multa des de 151 fins a 500 euros.
- Infraccions molt greus: multa des de 501 fins a 900 euros.
En el cas de les infraccions greus i molt greus, addicionalment a la multa
econòmica poden comportar la resolució de la llicència.
2.- Per a graduar les sancions es tindrà en compte la transcendència del fet, el
perjudici ocasionat a l'interès públic i el grau de reincidència de l'infractor.
3.- La imposició de multes serà competència de l'Alcaldia, previ expedient instruït
a efecte, conforme el que estableix la Llei Reguladora de les Bases de Règim
Local, Llei de Règim Jurídic i de procediment administratiu comú i reglaments de
desenvolupament.
Les sancions podran fer-se efectives abans que es dicti resolució de l'expedient
sancionador, en aquest cas s'aplicarà una reducció del 50% sobre la quantia
corresponent que s'hagi consignat en la notificació de la denúncia per l'instructor
l'expedient.

Ordenança Fiscal núm. 26: ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER
LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CASES DE BANYS, DUTXES, PISCINES
I INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES
Es substitueixen les tarifes per les següents:

ABONAMENTS

ENTRADES
Ds, dg i
TEMPORADA MENSUAL festiu
Laboral
FAMILIAR - Pares + nens de 3 a 7 anys

78,00 €

52,00 €

Adult i 1 nen de 3 a 7 anys

52,00 €

36,00 €

Adult

52,00 €

36,00 €

Infantil de 3 a 7 anys
Infantil de 8 a 13 anys
Jubilat i pensionista per discapacitat (igual o
superior al 65%)

6,15 €

4,10 €

2,10 €

2,10 €

27,00 €

21,00 €

4,10 €

3,10 €

27,00 €

21,00 €

4,10 €

3,10 €

Ocupació de les taules (taula/dia)

7,20 €

- €

Adults - PREU DE GRUP

5,15 €

3,10 €

Infantil de 8 a 13 - PREU DE GRUP

3,10 €

2,10 €

- €

0,55 €

Nens de estades

Ordenança Fiscal núm. 30: ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA
TAXA PER A LA UTILITZACIÓ DE LA BÁSCULA MUNICIPAL
Es substitueix la següent tarifa:
Vehicle buit 1,90€
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 33: TAXA PELS ENSENYAMENTS DE L’ESCOLA
DE MÚSICA
Substituir les tarifes de l’article 4 per les següents:
Matrícula curs: 12,70€
HORES
SETMANA

LLENG.
MUSICAL

LLENG.
MUSICAL

INSTR. MUSICAL
INDIVIDUAL

INSTR.
MUSICAL

CONJUNT

CANT
CORAL

CAMBRA

GRUP

15 minuts
30 minuts
45 minuts
1 hora
1h 15 min
1h 30 min
1h 45 min
2 hores
3 hores

INDIVIDUAL

14,00€
16,20€
18,45€
19,50€
22,80€
23,85€
24,95€
32,70€

AMB LLENG.
MUSICAL

30,45€
37,05€
43,40€
50,05€
55,55€
61,00€
67,60€

30,45€
37,05€
43,40€
50,05€
55,55€
61,00€
67,60€

INDIV. SENSE
LLENG.MCAL

32,80€
40,20€
46,70€

INSTRUMEN
TAL

10,75€
15,10€

7,50€
8,55€
9,60€

Ordenança Fiscal núm. 34: ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL
Es substitueixen les tarifes de l’article 6 per les següents:
Gener – desembre 2018 137,70€/mes
Despeses d’inscripció:
- Primera matrícula:
- Segona matrícula:
- Tercera matrícula:
- Material escolar:

122,40 €
76,50 €
51,00 €
25,50 €

Serveis d’escolarització:

137,70 €/mes

Horari extraescolar:
- ½ hora fixa
- 1 hora fixa
- ½ hora esporàdica
- 1 hora esporàdica

15,55 €/mes
25,90 €/mes
3,10 €/dia
6,25 €/dia

Servei de menjador fix:
- P1 i P2 (fix)
- Nadons
(fix)
- P1 i P2
(esporàdic)
- Nadons (esporàdic)

5,60 €/menú
4,60 €/menú
7,65 €/menú
6,15 €/menú

Despeses per devolució de rebuts:

10 €/rebut retornat”

La regidora d’Hisenda, després de donar compte de la proposta, esmenta que
s’ha congelat l’IBI; la contribució Rústega baixa a un 0’92; l’Impost de Vehicles
s’incrementa un 1%; en la taxa per la conservació de cementiri es permet abonar-

5,20€
10,75€
15,10€
19,45€

la per anticipat en 25 anys; en la taxa per escombraries es farà la liquidació en
dos terminis en el cas de les domiciliacions i, finalment, fa constar que no hi ha
cap taxa de nova creació.
El portaveu de PP fa una comparativa amb les taxes de Lleida, destacant que en
les deixalles es fan 6 categories de vies públiques. Proposa que podria votar a
favor si es reduís a 0’77 l’IBI d’Urbana en lloc del 0’78 proposat.
El portaveu del PSC manifesta que li hauria agradat veure l’informe econòmic
per saber d’on surten les taxes que es proposen, tal com prescriu la normativa.
Entén que si fos el cas que la taxa d’escombraries hagués d’incrementar-se a
180 € en aplicació de la darrera delegació, no queda clar qui assumiria el dèficit.
El portaveu d’ERC considera que calia un informe econòmic en la taxa per
escombraries, doncs ara es farà per illes i fins ara els contenidors estaven aïllats
i això suposa una modificació del servei.
Considera que l’IBI de rústega s’hauria de destinar íntegrament a camins. Entén
que les taxes s’han de destinar a cobrir els serveis, i si fa anys que es van
informar cal renovar els informes ja que els preus ha variat molt en aquests
darrers anys.
Assenyala el regidor que el clavegueram ha pujat; que els guals s’han
incrementat un 20% i, per contra, la taxa de la bàscula ha passat de 2 € a 1’90
€. Finalment, entén que cal fer un càlcul real de les taxes, cosa que no se li ha
subministrat i que cal fer un nou catàleg de les ordenances.
La regidora d’Almacelles Lliure entén que cal l’esmentat catàleg. Afegeix que les
taxes i els seus increments els pateix la classe mitjana. Fa una comparativa de
l’IBI de Rústega i entén que el nostre és molt superior al dels altres pobles, que
van d’entre un 0’50 a un 0’80.
Considera que els camins han d’estar sempre en condicions. Entén que cal un
informe econòmic del servei de la Llar d’Infants, del servei de l’Escola de Música,
etc. Finalment, assenyala que encara que es facin petits increments el pes del
tribut depèn del poder adquisitiu dels veïns usuaris del servei.
Respecte a la taxa d’escombraries entén que grava més a la classe mitjana.
El Sr. Alcalde avisa a la regidora que se li està acabant el seu temps. Passat uns
breus moments, el Sr. Alcalde dóna per finalitzada la seva intervenció.
El Sr. Alcalde fa constar que molts tributs estan congelats des del 2009, fins i tot
el de vehicles, que no s’ha incrementat des del 2007.

Destaca, també, que en alguns tributs no solament s’ha de mirar el coeficient
sinó que la base varia segons el nombre d’habitants. Adreçant-se al regidor del
PP entén que fixar la taxa d’escombraries per barris suposaria un treball molt
llarg que no es pot assumir amb el personal existent.
Adreçant-se al regidor del PP entén que no es pot calcular de moment la taxa
real de les escombraries en la part delegada en el Consell Comarcal, ja que
dependrà del grau de reciclatge.
Sobre l’ordenança de les Piscines assenyala que el preu depèn de l’increment
del preu de productes, i cal repercutir les millores que s’hi fan.
Respecte al servei de deixalles entén que es tracta del mateix servei existent, ja
que continua sent per contenidors.
Repecte a la inversió en camins considera que és considerable, ja que el 2016
es va invertir 60.000 euros del romanent i ara, a més a més, hi ha un pressupost
de 100.000 €, a part dels 135.000 € que es va incrementar fa dos plens.
El que sí cal esmentar, diu el Sr. Alcalde, és que hi alguns propietaris que no
tenen cura de la seva conservació.
Respecte a la necessitat de penjar a la web les ordenances manifesta que a la
webs troben penjades les modificacions que es van duent a terme cada any.
D’altra banda, afegeix que publicar la totalitat de les ordenances en un text refós
requeriria poder disposar de més personal i que, ara per ara, no el tenim. Sobre
les comparatives amb altres municipis entén que són difícilment sostenibles en
no haver-hi homogeneïtat, com per exemple un municipi pot tenir un poligon
industrial que li genera impostos i un altre no.
En relació amb els costos de la Llar d’Infans cal considerar que aquest Equip de
Govern ha optat per donar el servei, cosa que no es fa en altres municipis.
Respecte a la brossa entén que té un cost de 0’40 €/dia i la considera prou
suportable. Cal que es tingui en compte que si es baixen impostos com l’IBI, s’ha
d’anar a un préstec, si és que es vol dur a terme les inversions necessàries per
als vilatans, ja que amb l’actual endeutament és impossible.
Entén el Sr. Alcalde que és acceptable la proposta del portaveu del PP de
rebaixar al 0’77 € l’IBI d’Urbana. El mateix considera el portaveun del PSC.
El portaveu del PP fa esment que cal gastar diners en l’arranjament de les
canonades generals, com són les que passen pel magatzem de la brigada, les
de la zona del Vilot o de la via del ferrocarril. Contesta el Sr. Alcalde que la major
part d’aquestes ja estan renovades.

El portaveu del PSC fa constar que no se li ha contestat el que preguntava sobre
la necessitat que hi hagi en els expedient informes econòmics justificatius de les
despeses i de les taxes.
Respecte a la taxa per escombraries entén que s’ha signat conveni amb el
Consell i suposa un increment de la taxa d’uns 20 € per persona. El Sr. Alcalde
es reitera dient que variarà el cost segons el reciclatge de la gent.
El regidor d’ERC demana poder replicar i fa constar que les deixalles han sofert
variació doncs els contenidors s’han agrupat. Fa constar que cal destinar un bona
part de l’IBI a camins i demana que, respecte al deteriorament d’aquests,
s’apliqui l’ordenança de regs.
Sotmesa a votació la proposta, amb l’esmena proposada pel portaveu del PP, de
fixar el coeficient de l’IBI de rústega en un 0’77, és aprovada per 8 vots a favor
dels regidors de CiU i PP, 4 abstencions dels regidors d’ERC, PSC i POBLEM i
amb un vot en contra de la regidora d’Almacelles Lliure.

7.- Assumptes d’urgència
El Sr. Alcalde proposa que els reunits aprovin la inclusió per urgència dels
següents punts, cosa que els presents aproven:

U.1.- Inclusió en l’Ordenança de convivència ciutadana
de l’horari de tancament de terrasses exteriors i interiors
Es dóna lectura a la següent proposta:
“La regidora d’Hisenda, Maria Lluïsa Granero, proposa incloure en l’Ordenança
de Mesures per garantir la convivència ciutadana, el següent punt:
Horari de terrasses exteriors i interiors:
-

De dilluns a dijous: de les 07,00 a les 23,00 hores
Divendres: de les 07,00 a la 01,00 hores
Dissabtes: de les 09,00 a les 02,00 hores
Diumenges: de les 09,00 a les 24,00 hores”

El portaveu del PP fa constar que ha parlat amb veïns i no estan d’acord amb els
actuals horaris i demana que es parli amb aquests.
Els portaveus del PSC i d’ERC es pronuncien en la mateixa línia.

La regidora d’Almacelles Lliure fa constar que hi ha hagut malestar durant l’estiu
pel tema de les terrasses, i entén que cal aplicar un mateix criteri per a tothom.
Pregunta també per què el bar de les piscines no està subjecta a aquest horari.
Finalment, entén que cal separar l’horari d’estiu del de l’hivern.
La regidora encarregada de Seguretat Ciutadana considera que és un tema
complex pels conflictes d’interessos dels afectats, i el que es fa és intentar un
equilibri. Detalla que hi ha uns horaris de la Generalitat i, a més a més, hi la
possibilitat de l’Alcaldia de reduir-los en dues hores, cosa que ja s’ha fet. També
posa en coneixement dels reunits que hi ha actes policials de comprovació del
compliment dels horaris respecte a tots els establiments.
La regidora na Lluïsa Granero fa una comparativa amb les poblacions veïnes i
considera que estem en un terme mig.
El portaveu del PP considera que cal evitar les molèsties als veïns.
El Sr. Alcalde fa constar que s’han tingut reunions amb diferents afectats
escoltant a ambdues parts.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 7 vots dels regidors de CiU, un
vot en contra de la regidora d’Almacelles Lliure i 5 abstencions dels regidors
d’ERC, PSC, POBLEM i PP.
El Sr. Alcalde disposa que se suprimeixi de l’ordre del dia la segona proposta
d’urgència passada per la Comissió Informativa sobre la inclusió d’un nou supòsit
en la taxa de l’ordenança fiscal núm. 25 sobre entrada de vehicles i reserves de
via pública per a aparcament exclussiu.

U.2.- Modificació de crèdit 03/2017, en la modalitat de
crèdit extraordinari i suplement de crèdit per al
finançament de despeses d'inversió, mitjançant una
operació de crèdit
Es dóna lectura a la següent proposta:
“En virtut de l'article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, de l'article 37.3
del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, i de l'article 4.1.g) del Reial decret
1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim Jurídic dels
funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional i a la vista
de l'Informe d'Avaluació del Compliment de l'Objectiu d'Estabilitat Pressupostària
i de la Memòria justificativa, s'acorda:

PRIMER. L'expedient que es proposa per a la seva aprovació versa sobre una
modificació del Pressupost vigent mitjançant crèdit extraordinari i suplement de
crèdit per un import total de 435.000,00 euros. Les inversions, que no poden
demorar-se fins a l'exercici següent, i per les quals no existeix crèdit o és
insuficient al Pressupost vigent, són les següents:
Altes en aplicacions de despeses
1) Modificació Pressupost modalitat de Crèdit Extraordinari:
Aplicació

Descripció

Progr.

Econòmica

15320

60001

23100

62206

34200

62302

34200

62207

Crèdits
inicials

Compra
de
solars
per
aparcament
Cafeteria
residència
d’avis
Calefacció
pavelló

Crèdit
extraordinari

Crèdits
finals

0,00 €

80.000,00 €

80.000,00 €

0,00 €

180.000,00 €

180.000,00 €

0,00 €

25.000,00 €

25.000,00 €

Cafeteria Camp
de futbol

0,00 €

75.000,00 €

75.000,00 €

TOTAL

0,00 €

360.000,00 €

360.000,00 €

2) Modificació Pressupost modalitat de Suplement de Crèdit :

Aplicació
Progr.

Econòmica

45400

61900

Descripció

Crèdits
inicials

Suplement
Crèdit

Crèdits
finals

INVERSIÓ REPOSICIÓ
INFRAESTRUCTURES

70.000,00 €

75.000,00 €

145.000,00 €

TOTAL

70.000,00 €

75.000,00 €

145.000,00 €

SEGON. De conformitat amb l'establert en els referits articles 49 i 177.5 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 36.2 del Reial decret
500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, aquestes
despeses podran finançar-se amb els recursos procedents d'operacions de
crèdit.
Les despeses pels quals s'habilita el crèdit es finançaran d'acord amb el següent

detall:
Alta en concepte d'ingressos
Aplicació: econòmica

Descripció

91304

BANC SABADELL, PRÈSTEC INVERSIONS

435.000,00 €

TOTAL INGRESSOS

435.000,00 €

Euros

TERCER. A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix
l'article 37.2, apartats a) i b), del Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos,
desenvolupat pel Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, que són els següents:
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de
demorar-ho a exercicis posteriors.
b) La inexistència o crèdit insuficient en l'estat de despeses del Pressupost de
crèdit destinat a aquesta finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell
en què estigui establerta la vinculació jurídica.
Considerant que la modificació de crèdit proposada compleix amb l'establert en
la Normativa vigent, l'expedient s'informa favorablement”.
El portaveu del PP fa constar la seva abstenció atès, que com ha manifestat en
el punt 5 no estan dins de les seves preferències totes les obres relacionades en
la modificació.
El portaveu del PSC fa constar que s’abstindrà de votar atès que és una decisió
de l’Equip de Govern determinar les despeses en la qual cosa no hi han
participat.
El portaveu d’ERC es reitera en el què ha dit en el punt 5è sobre la manca de
concordança de les obres amb les de la Comissió de Govern econòmica, de data
29 de juny de 2017, i en el fet que no comptava en l’annex d’obres, en el Plec de
Clàusules.
Fa constar, així mateix, que valora positivament la inversió en camins; que entén
que potser els veïns no veurien necessària una cafeteria en el camp de futbol.
Entén que la calefacció del pavelló es podia incloure en el Feder per a que fos
subvencionada. Considera, a més, que la cafeteria annexa a la Residència d’Avis
hauria anat millor incloure’l en el projecte de la Residència. Afegeix que no és
necessari adquirir cap solar per a destinar-lo a aparcament, ja que són molts els
municipis els que habiliten la cessió de l’ús de solars privats a canvi del pagament
de l’IBI. Considera, en definitiva, que fora més adient acabar la plaça Fortuny i
altres obres començades que l’inici de noves obres.

La regidora d’Almacelles Lliure entén que no és convenient fer nous préstecs
incrementant el deute de l’Ajuntament. Considera que les obres que es
programen en la junta de 29 de juny de 2017 no són pas les necessàries per
donar bons serveis als vilatans, sinó les que poden anar bé per a un programa
electoral. Destaca, entre d’altres necessitats, el manteniment adequat de pavelló
esportiu, l’abaratiment del preu de les piscines, ja que molts nens i nenes no hi
poden anar, o la climatització de la Llar d’Infants.
El Sr. Alcalde assenyala contestant a totes les intervencions. Fa constar
inicialment que s’ha fet una planificació general d’inversions a la vista del baix
nivell d’endeutament existent; que en aquest any són molts els diners gastats en
infraestructures i serveis en bé del poble, com ara els 20 km d’asfaltat de camins,
els serveis urbans d’aigua i clavegueram en el vials, el manteniment del pavelló
encara que no consti específicament. Esmenta que abans d’estudiar de fer la
Cafeteria, al peu de la Residència d’Avis, s’ha procedit a ampliar el nombre de
llits per completar els 64 previstos; que per atendre millor als vilatans els serveis
de la Llar d’Infants s’han ampliat, donant servei durant el mes de juliol, doncs
abans es tancava a partir del mes de juny. Assenyala també que la Llar d’Infants
té climatització en diferents espais i esmenta que en el Camp de Futbol s’han
anat millorant les instal·lacions. Adreçant-se al portaveu d’ERC, el Sr. Alcalde li
fa avinent que no s’ha de confondre entre les idees que poden ser objecte de
comentari amb les que realment es materialitzen en projectes, i que són objecte
d’inclusió en el pressupost. El portaveu d’ERC demana la paraula per al·lusions.
El Sr. Alcalde considera que no procedeix atès que ja estan suficientment
debatudes les propostes.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 8 vots a favor dels regidor de CiU
i PP, i amb 5 abstencions dels regidors de PSC, ERC, POBLEM i ALL.

U.3.- Moció de condemna de l’ús de la força durant la
celebració del referèndum de l’1 d’octubre
Es dóna lectura a la següent moció:
“El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la
vergonya d’un Estat espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant
d’uns ciutadans absolutament indefensos. Però sobretot restarà en els nostres
cors i en la nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i
persistent d’uns ciutadans que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat
les amenaces i l’estat de setge i por.
Per aquest motiu, el grup municipal de PDeCAT i ERC d’Almacelles

ACORDA:
PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada
generada per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes
dels nostres pobles i ciutats que l’únic que volien és decidir i exercir la
democràcia. Unes agressions dictades pel govern de l’Estat que van provocar
més de 900 ferits, quatre d’ells ingressats en centres hospitalaris.
SEGON. Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials
d’ahir a Catalunya.
TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia
i la Guardia Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic
de votar en un referèndum, reprimint amb violència les llibertats i drets
fonamentals de la ciutadania. Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes
les responsabilitats pels danys personals i materials conseqüència d’aquesta
brutal repressió.
QUART.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya,
Enric Millo, com a un dels principals responsables per l’actuació violenta i
desproporcionada dels cossos policials espanyols en molts col·legis electorals i
declarar-lo persona non grata al nostre municipi.
CINQUÈ.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més
de 2 milions de persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, tot
i l’estat de terror que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar
el vot ja dipositat dins d’urnes requisades.
SISÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la
comunitat internacional.
SETÈ.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes
estaran al costat d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i
Parlament de Catalunya.
Almacelles, 4 d’octubre de 2017”
El portaveu del PP entén que la moció ha estat presentada en la Comissió
Informativa i no s’ha pogut consensuar. Considera que, en tot cas, cal condemnar
la violència.
El Sr. Alcalde manifesta que té la potestat per inclore o no les urgències.
El portaveu del PSC tot considerant que a l’haver-se presentat per urgència en
la Comissió Informativa no hi ha hagut temps per pactar, diu que realitzarà a

continuació la lectura de la seva proposta per a que pugui ser votada. El Sr.
Alcalde manifesta que té la potestat per incloure o no les urgències.
Acte seguit, el regidor exposa que la seva postura tracta -en síntesi- del rebuig a
les accions policials desproporcionades del dia 1 d’octubre, per no haver sabut
complir l’ordre judicial d’impedir el referèndum, sense fer ús de la força. Així
mateix es pronuncia a favor de la solidaritat amb els manifestants pacífics i amb
el ferits, de forma similar a com ho han fet els acords primer i segon de la
proposta de l’Equip de Govern.
El mateix regidor es manifesta en contra del fet que el Parlament i el Govern
hagin incomplert la sentència del Tribunal Constitucional.
Proposa finalment la via del diàleg com a solució del conficte d’Estat.
El portaveu d’ERC vol expressar especialment el seu reconexement als que
varen acudir a votar, i als qui, amb el seu esforç, varen permetre que hi haguessin
urnes en el moment de votar.
La regidora d’ALL manifesta que, atès que la proposta és per urgència, no hi ha
donat lloc a que es pugués votar per parts. Es mostra a favor de tots els acords
excepte que la DUI no està dins dels seus principis, si bé considera que cal obrir
un diàleg entre les parts per arribar a un acord. Per tant, encara que està d’acord
amb la moció votarà abtenció per estar en contra de l’últim incís.
En la fase de votació la proposta és aprovada per 9 vots a favor dels regidors
d’ERC, Poblem i CiU, excepte el regidor José Antonio Conte, i amb 4 abstencions
dels regidors del PSC, Almacelles Lliure, PP i l’esmentat regidor de CiU, en José
Antonio Conte.

U.4.- Moció del PPC sol·licitant enllumenat al Cementiri
Es dóna lectura a la següent moció que presenta el portaveu i regidor del PPC:
“MOCIÓ PER L’ENLLUMENAT DEL CEMENTIRI
El passat any es va realitzar una ampliació del Cementiri municipal. Fins a 78
nous nínxols en un edifici molt més accessible que preveu respondre a les
demandes fins l’any 2024.
Tot i que aquesta reforma va comptar amb l’enjardinament de l’entorn, el
cementiri municipal continua patint una gran mancança, la il·luminació.
Cal tenir en compte que en els mesos d’hivern, les hores de claror natural són
mínimes, deixant bona part de la tarda a les fosques, en unes hores en què

encara es poden fer enterraments i quan els familiars poden anar a visitar els
seus difunts.
Per això, es fa necessari dotar el cementiri i els seus accessos d’enllumenat
suficient per les activitats que es duen a terme i per garantir la seguretat de les
persones.
Atès que la xarxa elèctrica pública no arriba a aquella zona del municipi, i per tal
de no encarir la instal·lació,
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS
Primer: L’Ajuntament d’Almacelles estudiarà la viabilitat de la instal·lació de
punts de llum de LED amb panells fotovoltaics que no requereixen canalització
de cables i que s’encenen de forma automàtica en fer-se fosc; així com valorar
la seva economia front una instal·lació de faroles convencional.
Segon: L’Ajuntament d’Almacelles procedirà a la instal·lació dels punts de llum
suficients en el recinte del cementiri municipal i els seus accessos, d’acord amb
el resultat del punt anterior.
Almacelles, 28 de juny de 2017”
El portaveu d’ERC fa constar que donarà suport a la moció si bé entén que es
podia incloure en les subvencions de la Comunitat Europea per a que
financiessin una part de la despesa.
El Sr. Alcalde considera que es pot estudiar la proposta encara que no coneix
que es vagi al cementiri en hores de nit.
Sotmesa a votació s’aprova la moció per unanimitat.

8.- Precs i preguntes
El portaveu del PP proposa que, de cara a l’any vinent, s’allarguin dos o tres dies
més la campanya de les Piscines, donat que també s’allarga la temporada
d’estiu.
També proposa que es tingui en compte per a una propera ocasió la
pavimentació de la zona del Promisol, al carrer Cervantes, on també hi ha un
problema de clavegueres.

El portaveu del PSC pregunta si ha han estat ateses les peticions del Consell
sobre el despatx necessari, amb un armari, etc. de l’assistenta social.
També pregunta -el mateix regidor- si s’ha signat el conveni amb el Consell
Comarcal sobre Serveis Socials.
El portaveu d’ERC demana tenir accés al mitjans audiovisuals municipals que es
fan servir per portar a la pràctica les enquestes en la seva qualitat de regidors.
Fins i tot, demana que puguin utilitzar aquests mitjans.
Pregunta si l’ordenança que afecta als patis també inclou els de sòl rústec que
suposin un perill.
Pregunta quin dia se’ls convidarà a formar part del MAU ja que va ser nomenat.
Pregunta quin és l’últim carrer urbanitzat.
Pregunta quantes places concertades hi ha a la Residència d’Avis.
La portaveu d’ALL demana informació sobre el decret 127/17 d’homologació de
la redacció del PAU (Pla d’Autoprotecció per la Residència d’Avis).
Demana informació sobre la contractació de una auditoria en la Junta de Govern
de data 1 d’agost de 2017.
Demana que es consideri prioritària l’obra necessària per a que els veïns del
carrer de Sant Pere no es perjudiquin amb inundacions els dies de pluja.
Demana que es regularitzin les convocatòries de plens, doncs en la darrera no
es va tremetre l’acta de la sessió anterior i no es varen passar les urgències.
Demana que es revisi la taxa de les Piscines doncs hi ha nens i nenes que no hi
poden anar per tenir un preu excessiu.
Demana que es faci un esforç per no incrementar la taxa del servei de recollida
d’escombraries per al 2018 encara que no es recicli suficient.
Reitera que el bar de les piscines respecti l’horari ordinari de la resta dels bars
del poble.
El regidor de POBLEM demana que les convocatòries es facin per correu
electrònic, a més de per gestor.
Contesta el Sr. Alcalde que es materialment impossible atès que, donades les
jubilacions i la necessitat de convocar les places, no es pot atendre tot.
El Sr. Alcalde contesta, acte seguit, a les intervencions realitzades:

Manifesta que hi ha 6 places concertades.
Repecte als mitjans àudiovisuals fa constar que les enquestes són públiques, si
bé hi ha limitacions imposades per la Llei de Protecció de Dades.
Respecte a la neteja de patis del sector 5 fa constar que si els veïns no han atès
la notificació caldrà que es faci subsidiàriament i se’ls recapti per la via executiva.
Detalla que l’últim sector urbanitzat fou els carrers del sector 8.
Sobre la possibilitat de allagar el període de les Piscines, detalla que al voltant
del dia 11 de setembre sempre fa fred, i que els preescorlars ja tenen classe, a
banda que aquest allargament resulta molt car.
Que s’ha cregut en la necessitat de disposar d’assessors externs per fer les
coses mes àgils en l’àrea econòmica, doncs degut a les jubilacions hi ha manca
de personal. D’altra banda, cal que estudiïn la possibilitat que es mantingui
l’equilibri màxim malgrat els préstecs que es demanin.
Sobre el veïns del carrer de Sant Pere, fa constar que s’ha constatat que en dies
de pluja hi ha un increment del volum de les aigües residuals com a
conseqüència de les aigües procedents de séquies, i en aquest sentit s’ha parlat
d’aquest problema amb el Sindicat de Regs.
Sobre les convocatòries manifesta que es fan quan estan preparades i per això
hi ha un responsables, lamentant si hi ha alguna mancança. Anuncia que
properament es cobrirà la plaça de Secretaria cosa que farà que es pugui donar
un mica de respir a possibles trameses d’actes endarrerides.
Sobre les possibilitat de fer preus diferents a les Piscines per als empadronats a
Almacelles, fa avinent que és una qüestió il·legal i injusta.
Afegeix que a Almacelles els abonaments familiars tenen inclosos els nens fins
a 8 anys, mentre que a Lleida –per citar un exemple- és fins als tres anys.
Repecte a la petició de no incrementar la taxa de recollida d’escombraries
esmenta que l’Ajuntament hi ha posat els mitjans per estaviar encara que la
conducta de la gent a l’hora de reciclar no depèn de l’ajuntament i, per tant, si no
s’aconsegueixen el mínim de nivell de reciclatge caldrà incrementar la taxa.
I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les
21,58 hores, de tot el qual estenc la present acta, donant fe del seu
contingut.
El vicesecretari

Vist i plau,

L’alcalde

