ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 1 DE
SETEMBRE DE 2015.- NÚMERO 6:
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 19 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 26 de juny de
2015
Per part de la regidora i portaveu del grup municipal d’Almacelles Lliure, Sra.
Laia Martí, fa constar que pensava abstenir-se en l’aprovació de l’acta, ja que
fins avui no havia rebut rebut l’esborrany, si bé ara que el té votarà en contra, ja

que fa esment que el Sr. Alcalde, en el punt 10, es va dir al Sr. Eliezer que no
podria gravar i que així ho havia dit un jutge, cosa que no és certa i que no
corresponia a la realitat.
El Sr. Alcalde fa constar que, arran del contenciós interposat per aquest grup
polític, el jutge no va estimar la petició del demandant, com a mesura cautelar,
que se suspengués l’ordre de no gravar en els Plens.
Sotmesa a votació, l’acta és aprovada amb els 12 vots a favor de tots els partits
excepte el vot en contra de la regidora esmentada.

2.- Compte dels Decrets de l’Alcaldia
Es dóna compte dels decrets de l’alcaldia per al coneixement dels reunits:
86/15
87/15
88/15
89/15
90/15
91/15
92/15
93/15
94/15
95/15
96/15
97/15
98/15
99/15
100/15
101/15
102/15
103/15
104/15
105/15
106/15
107/15
108/15
109/15
110/15
111/15
112/15
113/15
114/15

Aprovant liquidació pressupost 2014.
Aprovant liquidació pressupost Patronat Municipal d’Esports 2014.
Aprovant liquidació pressupost Patronat Municipal d’Avis 2014.
Aprovant expedient de modificació de crèdit 01/15.
Aprovant l’expedient de modificació de crèdit 03/15.
Acordant fer tramesa recurs 225/15 al lletrat Josep L. Rodríguez Ros per a la defensa de l’Aj.
Requerint als titulars de la llicència bar musical Mambi a que aportin certificat tècnic aïllament.
Convocant Comissió Informativa Ple dia 19 de maig de 2015.
Convocant Ple extraordinari dia 19 de maig de 2015.
Autoritzant instal·lació parada punt d’informació partit POBLEM al Mercat previ pagament taxa.
Aprovant l’expedient de modificació de crèdit 03/15 rectificat.
Convocant sorteig públic per designar empresa que se’n farà càrrec servei socorristes dia
22/05
Adjudicant contracte prestació servei de socorristes a l’empresa SOCORRISTES H20, SCP.
Concedint llicència per assumptes propis a la Sra. Montse Gené Castan.
Concedint dies de vacances Sr. Secretari (27 al 29 de maig).
Autoritzant perforacions per fer estudis edifici Plaça de la Vila, 2.
Concedint tarja aparc. Indiv. persones amb disminució no conductor Sra. Maria A. Zumaquero.
Concedint tarja aparc. Indiv. persones amb disminució no conductor Sra. Maria Barranco.
Concedint tarja aparc. Indiv. persones amb disminució titular conductor Sr. Jaume Aiguadé.
Concedint tarja aparc. Indiv. persones amb disminució no conductor Sr. José M. Nicolàs.
Admetre 21 alumnes Llar d’Infants i fer sorteig dels 20 restants.
Autoritzant Pa i Passtisseria Marquès, SL a instal.lar terrassa i cadires a la via pública.
Autoritzant Maria Pilar Chinchilla Lorente (Jaume I) a instal.lar terrassa i cadires a la via
pública.
Autoritzant Ribó i Aldabó, SL (Cal Pateco) a instal.lar terrassa i cadires a la via pública.
Publicant la llista provisional de nens admesos en la Llar d’Infants.
Estimar la reclamació interposada de GAS NATURAL i notificar pagament comp.
asseguradora.
Convocant darrer Ple legislatura per aprovar darrer Ple (dia 10 de juny).
Convocant Ple extraordinari dia 13 de juny de constitució nova Corporació Municipal.
Autoritzant cessió taules i cadires AAVV del Barri Verge de l’Olivar i preu de grup Col. Claver.

115/15
116/15
117/15
118/15
119/15
120/15
121/15
122/15
123/15
124/15
125/15
126/15
127/15
128/15
129/15
130/15
131/15
132/15
133/15
134/15
135/15
136/15
137/15
138/15
139/15
140/15
141/15
142/15
143/15
144/15
145/15
146/15
147/15
148/15
149/15
150/15
151/15
152/15
153/15
154/15

Concedint llicència d’armes tarja tipus B a favor del Sr. Abdeltattah Hammadi.
Ordenant el tancament local comercial sense activitat C/ Major, 20 i neteja interior local.
Ordenant compliment ordre d’execució xemeneia propietaris casa Pl. 2 de Març, 1.
Conformant despesa honoraris per formalització recurs apel·lació sentència 182/15 (SUD-6).
Concedint llicència Sr. Javier Purroy Altisent per ampliar entrada finca.
Concedint llicència Sr. Carles Vidal Casanovas per canviar sostre de plàstic magatzem.
Concedint llicència Societat DUES, SCP per realitzar reformes interior bar-restaurant.
Concedint llicència TELEFÒNICA D’ESPANYA, SAU per instal·lar pal de fusta i un de formigó.
Acordant devolució part prop. ús de gual per no haver pogut entrat el vehicle durant 20 dies.
Autoritzant preu de grup CECELL i grup de la Parròquia de Sant Salvador de Pardinyes.
Autoritzant instal·lació caseta venda de petards a PIROTECNIA ROSADO, SL.
Autoritzant gual permanent al garatge situat al C/ del Carme, 112.
Comunicant no disposar de tarimat EMD Raimat, i autoritzant peticions As. Cult. Dona i ARCA.
Comunicant Mossos molèsties i denúncies presentades bar situat a l’Av. Diputació, 24.
Autoritzant escenari Bar Crismon, Pub Mambises, ARCA i Tekila per revetlla Sant Joan.
Autoritzant subvenció 200€ a l’Almacelles Pedal Club per tema Foc de Sant Joan.
Ordenant inici d’expedient de restitució legalitat urbanística Cooperativa Agroserveis d’Alm.
Delegant en regidors/ores de l’Equip de Govern serveis municipals.
Nomenant com a Tresorera del Patronat Municipal d’Esports a la Sra. Lluïsa Granero
Murgades.
Nomenant com a Tresorera del Patronat Municipal d’Avis a la Sra. Lluïsa Granero Murgades.
Delegant com a presidenta de la Comissió de Comptes a la regidora Lluïsa Granero
Murgades.
Fixar preferentment els dimarts de cada setmana a les 19 hores per celebrar Juntes de
Govern.
Nomenant les quatre tinències d’Alcaldia.
Nomenant Tresorera de l’Ajuntament d’Almacelles a la regidora Lluïsa Granero Murgades.
Denegant petició PROMISOL i autoritzant les de Begoña Andrés, Maria Fdez., factures i
llicència.
Nomenant els regidors que formaran part de les Juntes de Govern.
Nomenant les atribucions que tindran les Juntes de Govern.
Aprovant definitivament la reparcel·lació del PA-07.
Autoritzant un gual permanent en el magatzem del C/ de la Bassa Bona, 20.
Donant d’alta usuaris del Cadastre i encomanar 4 lectors de targes CATCERT.
Ampliant el nombre de places de la Llar d’Infants de 41 a 54 places.
Concedint el quadrant de vacances d’estiu personal de l’Ajuntament.
Aprovant memòria per a la substitució de balconeres i finestres Ajuntament per altres
d’alumini.
Autoritzant un gual permanent en la porta d’un magatzem situat al C/ del Carme, 68.
Delegant la Secretaria Acctal. dies de vacances Secretari al Sr. Oscar Lalana (de l’1-15 juliol).
Concedint llicència per assumptes propis de 30 dies a la Sra. Estibaliz Lasheras.
Contractant per urgència l’educadora infantil Èlia Calderón Mascarilla per a la Llar d’Infants.
Prorrogant secretaria Acctal. en l’Oscar Lalana fins el dia 26 de juliol per vacances Secretari.
Aprovant definitivament reparcel·lació del PA-05.A.
Deixant sense efecte resolució verbal d’Alc. per la qual no s’autoritzava enregistrament plens.

3.- Aprovació del Calendari de Festes Locals per al
2016

Es proposa als reunits assenyalar les Festes Locals pel 2016 ratificant, si
procedeix, l’acord de la Junta de Govern, de data 9 de juliol de 2015, amb el
següent contingut:
“2.1.- Vist el document amb registre d’entrada número 1861/2015, presentat
pel DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ, en el què sol·liciten que
s’acordi pel proper Ple el calendari de festes locals per al 2016. La Junta de
Govern acorda que s’estableixi el dia 2 de març, com a Festa de l’Aigua, i el 24
de setembre com a festa de la Mercè”.
Els reunits aproven la proposta per unanimitat.

4.- Compte del Decret de l’Alcaldia 158/2015, aprovant
la modificació de pressupost 4/2015, per generació
d’ingressos
Es dóna compte del següent decret d’Alcaldia per assabentar als reunits:
“Per donar compliment a la normativa vigent es dóna compte, per assabentar
als reunits, del Decret que es transcriurà a continuació en el que es va aprovar
la modificació de pressupost de referència per generació d’ingressos:
“DECRET 158/2015
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:
Vist l’informe de Secretaria, de data 10 d’agost de 2015, en relació amb
l’expedient de generació de crèdits, 4/2015, emetent l’informe-proposta de
resolució següent, de conformitat amb allò que estableix l’article 175, del Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, dicto el següent Decret:
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. Davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a
l’exercici següent per què el crèdit consignat en el pressupost vigent de la
corporació és insuficient, i atès que s’han produït ingressos de naturalesa no
tributària derivats de SUBVENCIONS .

SEGON. En data 6 d’agost es va emetre informe d’ intervenció favorable,
acompanyat de memòria-proposta,
on s’especificaven la modalitat de
modificació del crèdit per Decret de l’alcaldia, el finançament de l’operació i la
seva justificació.
TERCER. Atès que cal que el Secretari realitzi la proposta de l’acord a adoptar
adaptat a la normativa existent.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable és la següent:
— L’article 181 del text refós de la Llei d’hisendes locals, aprovat pel el Reial decret 2/2004, de
5 de març.
— Els articles 43 a 46 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el capítol I
del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria
de pressupostos.
— Els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
— L’article 16 del reglament de desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre,
d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals, aprovat pel Reial decret
1463/2007, de 2 de novembre.
— El Reglament de la Unió Europea nº 2223/96 relatiu al sistema europeu de comptes
nacionals i regionals (SEC-95).
— L’article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
— L’ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es despleguen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
— L’article 28.j) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
- La base 12 de les bases d’execució del pressupost de 2015.

Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb
la Legislació aplicable, i i es adient que l’Alcalde procedeixi a la seva aprovació
de conformitat amb allò establert en les bases d’execució del Pressupost.
Per això, de conformitat amb allò que estableix l’article 175 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, es dicta el següent Decret:
PROPOSTA DE DECRET:
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 04/15, del
Pressupost vigent en la modalitat de generació de crèdit, d’acord al següent
detall:
a) Per compromisos ferms d’aportació :

Majors i nous ingressos no tributaris afectats a una finalitat, que requereixen el
reconeixement del dret o existència formal del compromís ferm d’aportació.
Partida
Pressupostària

Nom

Previsió

75002

Transf. De Capital en compliment de convenis subscrits amb 250.000,00 €
la CCAA en matèria de serveis socials

76101

Diputació de Lleida, Construcció Graderies i Tribuna al Camp 20.000,00 €
d’Esports

76104

Diputació de Lleida, Apedaçament Camins terme municipal

25.000,00 €

76105

Diputació Lleida, D’Entitats Locals

6.000,00 €

301.000,00€

Totals majors i nous ingressos

Despeses a finançar:
Aplicació
Pressupostària

Nom

23100-62205

Construcció Residència Gent Gran amb Adequació del 250.000,00 €
Centre de Dia

45400-61900

Inversió Reposició Infraestructures

20.000,00 €

34200-61907

Reforma vestidors i Nucli Serveis Camp de Futbol

20.000,00 €

92000-63500

Mobiliari

6.000,00 €

Total Despeses a finançar

Proposta
d’increment

301.000,00 €

SEGON. Donar compte en el ple de la corporació aquesta resolució en la
primera sessió ordinària que aquesta celebri, de conformitat amb allò que
estableix l’article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre”.
Acte seguit, el Sr. Interventor fa constar i dóna compte de l’informe que a
continuació es transcriu per fer constar una errada de transcripció que hi va
haver en la primera tramesa emesa:
“INFORME D’INTERVENCIÓ

Assumpte: Errada tipogràfica al Decret 158/2015 de 10 d’agost de 2015 de
modificació de crèdit núm. 04/15, del Pressupost vigent en la modalitat de
generació de crèdit
Vist l’ordre del dia del Ple municipal a celebrar el proper dia 1 de setembre de
2015, en el qual s’ha de donar compte al Ple del Decret 158/2015 de 10
d’agost de 2015 de modificació de crèdit núm. 04/15, del Pressupost vigent en
la modalitat de generació de crèdit
Vist que en el dit Decret 158/2015 hi ha una errada tipogràfica en el quadre de
Despeses a finançar, en l’aplicació pressupostaria “45400-61900, Inversió
Reposició Infraestructures”, en el que hi figura la quantitat de 20.000€ en lloc
de 25.000€, que concorda, exactament, amb els majors ingressos de la partida
pressupostaria “76104 Diputació de Lleida, Diputació de Lleida, Apedaçament
Camins terme municipal 25.000€”
Vist que la resta de dades són correctes, s’informa d’aquesta errada tipogràfica
i es proposa que es rectifiqui el quadre de despeses a finançar que, un cop
corregida l’errada tipogràfica referida, queda de la següent manera:
Majors i nous ingressos
Partida
Pressupostària

Nom

Previsió

75002

Transf. De Capital en compliment de convenis
subscrits amb la CCAA en matèria de serveis socials

76101

Diputació de Lleida, Construcció Graderies i Tribuna al
Camp d’Esports

76104

Diputació de Lleida, Apedaçament Camins terme
municipal

76105

Diputació Lleida, D’Entitats Locals

Totals majors i nous ingressos

Despeses a finançar

250.000,00€

20.000,00€

25.000,00€

6.000,00€

301.000,00€

Aplicació
Pressupostària

Nom

Proposta
d’increment
250.000,00€

23100-62205

Construcció Residència Gent Gran amb Adequació del
Centre de Dia

45400-61900

Inversió Reposició Infraestructures

25.000,00€

34200-61907

Reforma vestidors i Nucli Serveis Camp de Futbol

20.000,00€

92000-62500

Mobiliari

Total Despeses a finançar

6.000,00€

301.000,00 €

El Sr. Alcalde fa constar que ara s’incorporen al pressupost 301.000 euros que
s’han rebut de subvencions i que juntament amb altres de rebudes el 2015
sumen un total de 400.000 euros, gràcies a les gestions efectuades.

5.- Assumptes d’urgència
No se’n presenta cap.

6.- Precs i preguntes
El regidor i portaveu del PPC, Sr. Carlos Nicolàs, fent al·lusió al decret 118/15,
sobre el sector 6, pregunta si les despeses de 6.000 euros del despatx TODA
NEL·LO són provisió de fons o bé una factura. El Sr. Secretari, per ordre del Sr.
Alcalde, fa constar que el que es va aprovar va ser un pressupost de la
despesa feta, que ja es podia pagar, encara que un procés fins que no està
acabat no es pot dir el que valdrà. El Sr. Interventor manifesta que hi ha
factura.
Pregunta també, el mateix regidor, si hi ha hagut diàleg amb els afectats del
sector 6. El Sr. Alcalde fa constar que s’ha parlat abastament amb ells i es
podrà tornar a fer en el seu moment.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, respecte al decret 91/15,
demana poder saber de què es tracta exactament. Contesta el Sr. Secretari,

per ordre del Sr. Alcalde, que es varen resoldre per decret diferents qüestions
pròpies de Junta de Govern, que després es ratificarien.
Respecte al decret 118/15, pregunta el mateix regidor, si es va fer un canvi
d’advocat respecte al sector 6, contestant el Sr. Alcalde afirmativament i
assenyala que va ser amb l’ànim de poder guanyar el plet.
El regidor i portaveu del PSC pregunta quin és el contingut del decret 139/15.
Respecte al punt 4 del Ple, considerat aquest regidor, que segons l’informe de
l’Interventor hi ha dèficit de finançament per un import de 600.000 euros.
Pregunta, doncs, si estem seguint correctament la Llei de Règim Local.
El Sr. Alcalde contesta que no coneix que tinguem cap dèficit, si bé se li
contestarà a aquesta pregunta oportunament, assenyalant que avui mateix
acaben d’ingressar 301.000 euros.
A continuació, el regidor i portaveu del PSC, fa el prec en el sentit que es reguli
el trànsit de vehicles al carrer de la Pau, entre el carrer d’Anna Minguell i el
carrer de les Garrigues.
Demana, acte seguit, poder examinar el llistat dels assessors externs de
l’Ajuntament, l’import dels seus serveis i minutes, i les factures abonades des
del 2011 fins a l’actualitat.
El portaveu d’ERC, pregunta si –respecte al sector 6- hi ha projecte per fer la
col·locació de les canonades i les voreres, i també voldria saber qui se’n fa
càrrec de pagar aquestes obres.
Acte seguit, el mateix regidor d’ERC també pregunta quan augmentaran l’IBI
per a l’exercici de 2016, tal com es va dir en una Junta de Govern. El Sr.
Alcalde fa constar que el que es farà és disminuir els valors cadastrals com
s’ha demanat repetidament al Govern. El Sr. Secretari es reitera en el mateix
sentit que ho ha fet l’alcalde, fent constar que no hi ha cap Junta de Govern on
s’hagi parlat d’un augment, sinó d’una disminució per al 2016 que es fa a través
d’un decret que ha de prendre el Govern, i que reduirà, si mal no recorda, en un
27% els valors actuals.
Pel que fa a la pregunta del sector 6, el Sr. Alcalde contesta que hi ha un
projecte d’urbanització que se segueix, i que, d’altra banda, fa constar que es
fan les obres per evitar les inundacions que es produeixen periòdicament a
l’entorn de la Sala Polivalent.
Pren la paraula la regidora i portaveu del grup municipal Almacelles LliureEntesa, na Laia Martí, qui fa avinent les següents preguntes i precs:

a.- Quin és el sol·licitant per fer les perforacions a la plaça de la Vila del què es
parla al decret 101/15, ja que no consta. El Sr. Secretari, per ordre del Sr.
Alcalde, contesta que són els mateixos propietaris de l’habitatge situat a la
plaça de la Vila, 2.
b.- Sobre les reclamacions reiterades a Gas Natural que fa l’Ajuntament, per
obres a la via pública de la Brigada Municipal d’Obres i Serveis, pregunta si no
es fan en base a un projecte concret per evitar sinistres.
El Sr. Alcalde contesta que cal seguir les determinacions de la companyia, si bé
es donen casos en què no estan senyalitzades aquestes conduccions.
c.- Respecte al decret 154/15, fa constar la resolució de l’Alcaldia deixant sense
efecte l’ordre de no gravar els plens, a la vista del dictament del Fiscal en
aquest contenciós. Manifesta que no coneix que hi hagi hagut cap sentència i
prega que es tinguin en compte les seves peticions ja que estan fonamentades
legalment.
d.- Respecte al projecte de reparcel·lació del sector PA-07 pregunta: si està
obert el camí sense permís; qui es farà responsable si algú es fa mal i on està
el projecte del camí que s’ha fet.
e.- En relació a l’obra d’arranjament dels vestidors del Camp d’Esports, que
consta en la liquidació de 2014, amb un pressupost de 12.000 euros, mentre
que s’acaben pagant 20.000 euros, pregunta quin ha estat veritablement el cost
total de l’obra.
Acte seguit, la mateixa regidora fa un altre seguit d’intervencions que a
continuació es relacionen, fent tramesa al Sr. Secretari del llistat d’aquestes i
de les anteriors, per a una millor fluïdesa en les exposicions i en la posterior
transcripció:
1. Degut a l’acceptació a la gravació de plens per part de l’Ajuntament després del
suggeriment de Fiscalia, volem seguir augmentant la transparència i
democràcia del nostre Ajuntament i demana que, a més, als plens hi pugui
intervenir el públic, podent fer precs i preguntes als alcaldes i als regidors i que
aquests els hi donin resposta.
2. En referència a la factura nº A24/2014 de recollida d’un gos el juliol de l’any
passat. Després d’haver-nos posat en contacte amb protectores i haver rebut
un escrit on hi diu sintèticament la necessitat d’utilitzar centres d’acollida i
custòdia, com és el cas de la canera d’Alcanó, i havent constatat que en dues
ocasions s’han recollit gossos de manera barroera, pregunta:






Per què es va a buscar una empresa de Barcelona, havent protectores al
territori de Lleida?
Per què l’Ajuntament no vol adherir-se al conveni comarcal de recollida de
gossos abandonats?
Per què aquesta factura no consta als pressupostos del 2014?
On van anar a parar aquests gossos, un cop recollits per l’empresa, ja que la
responsabilitat és de l’Ajuntament?
El Sr. Alcalde fa avinent a la regidora que cal que sigui més breu en les
exposicions i que es limiti a fer preguntes o precs de forma concreta i concisa.

3. La nova planta de compostatge ubicada a la part alta de la Rambla




Té els permisos de Medi Ambient?
Com és que es troba situada en un terreny urbanitzable delimitat?
S’ha tingut en compte que el fet de situar-la tan propera a la població, hi poden
haver problemes de pudors, mosquits, rates....?

4. Per què els regidors/es de l’oposició no ens deixa reunir-nos i/o veure
documentació a la sala de juntes, on hi ha aire condicionat i ens obliga a fer-ho
a la sala Melcior de Guàrdia on no hi ha sistema de refrigeració?
5. Davant els continuats talls de llum les últimes setmanes a la zona de la Rambla
Generalitat.


Demanem que l’Ajuntament iniciï gestions per negociar amb l’empresa elèctrica
sobre indemnitzacions als veïns i veïnes i als locals comercials.

6. Quan el secretari es troba absent a l’Ajuntament, la persona que exerceix les
funcions de secretari accidental:





Quines condicions ha de reunir?
Quina titulació ha de tenir?
Es respecta això a l’Ajuntament?
En cas de no ser així, qui pren responsabilitats pel que firma i autoritza aquesta
persona secretària accidental?

7. A les Juntes de Govern núm. 29 i núm. 30 dels dies 9 i 13-7-15 es tracta i
aprova el permís d’obres per a la legalització de les naus de la Cooperativa

Agroserveis d’Almacelles. Tal i com constata l’arquitecte Xavier Guerra, una
part d’aquestes naus es troba il·legal ja que es troben situades en una zona
qualificada d’equipament públic.



Quants anys fa que aquesta edificació es troba il·legal?
S’ha obert algun expedient de restauració urbanística amb la conseqüent multa,
per part de l’Ajuntament?

8. A la Junta de Govern i núm. 30 del dia 13-7-15 s’aprova concedir la llicència
per obres menors a l’empresa PICK & PADEL per dur a terme el soterrament
d’una línia de BT per a nou subministrament elèctric.


Obrir una rasa al carrer, és considerada una obra menor?
Aquesta empresa porta mesos endollada a l’enllumenat públic:






Quin permís se’ls ha donat per fer-ho?
Qui els hi ha donat aquest permís?
On consta aquest permís per escrit?
Sota quines condicions es deixa connectar a l’enllumenat públic a una empresa
privada durant mesos?
En aquesta mateixa junta de govern es diu que el terreny on es troben
aquestes pistes de pàdel és un sòl urbà consolidat:
El sector on es troben aquestes pistes no està desenvolupat en el POUM, per
tant:




Pot ser sòl urbà consolidat?
Si no està urbanitzat, es pot passar la llum si el sector no està desenvolupat?

9. Referent a les retribucions rebudes per l’alcalde Josep Ibarz:
Ha comprovat que cobra uns 26.000 euros l’any, i com a diputat uns 66.594
euros l’any, és a dir, un total de 100.000 euros anuals, que suposen uns 7.500
euros al mes. Per comparació, fa constar la regidora, que l’alcaldessa de
Barcelona percep uns 80.000 euros anuals. És per això que considera que es
tracta d’unes retribucions excessives que caldrà revisar i entèn que podrial com
a mínim renunciar a la retribució municipal.

10. Pel que fa a les retribucions dels regidors/es, en el BOP provincial de 30 de
juny de 2015 hi especifica que aquests cobraran 550 € per cada junta de
govern i 200 € per les extraordinàries.
Ja que en el ple del 25 de juny de 2015 es va dir que els regidors/es
renunciaven a una part d’aquestes retribucions:



Aquests segueixen renunciant?
Com és que al BOP això no hi consta?

11. A la junta de govern núm. 29 de 9-7-15 es parla de dur a terme una ocupació
directa dels terrenys de la Rambla Carles III que enllacen amb el Carrer de
Sucs.




Hi ha un projecte viable per aquest sector?
Tornarà a fer una ocupació directa mal feta com va fer al Parc Europa i haurà
de pagar el poble d’aquí 5 anys per aquesta mala gestió?
El poble té necessitat en aquest moment d’invertir diners en aquella zona?

Acte seguit, la mateixa regidora vol fer un seguit de preguntes sobre els
pressupostos de 2014.
1. Pel que fa a les despeses en concepte “Altres treballs realitzats per altres
empreses i professionals”, en les què hi ha una factura de 5.000 euros, una de
109.000 i una altra de 186.000 euros, etc, fins a sumar un total de 345.000
euros. Demanem veure aquestes factures, quins són els treballs facturats i a
quines empreses s’han pagat.
2. La despesa en concepte de “manteniment ordinadors Ajuntament” és de 2.904
€
-

Volem veure aquestes factures i el nom de l’empresa encarregada
d’aquest manteniment.

3. La despesa inicial de la urbanització del C/Sant Jaume i Anselm Clavé era de
200.938,64€ i es genera una modificació de crèdit de 171.723,56€. La despesa
final és de 372.662,20€.
-Per quin motiu augmenta tant el pressupost inicial?
-Qui va fer el pressupost?
-Qui va fer el projecte?

4. La despesa en “Adequació i enjardinament d’espais verds”, que inicialment era
de 1.000 euros i pregunta per quin motiu la modificació és de 30.000 euros.
5. A l’apartat referent a despeses/ingressos del Parc Europa, hi consta l’ingrés
d’una “Subvenció de la Diputació en concepte d’obres i urbanització dels vials
del carrer major”.
-Significa això que la subvenció destinada al carrer major, s’ha utilitzat pel Parc
Europa?
6. L’apartat referent a la “Provisió d’insolvències” es troba en un saldo negatiu de
-1.600.582,93€.
-Què significa aquest apartat?
-Per què es troba en negatiu?
7. El resum de l’exercici 2014 tanca amb un desestalvi de -74.126,99€.
-És possible tancar un exercici en nombres negatius?
-Per què és així?
8. Pel que fa al Punt Sanitari de les piscines en la liquidació dels pressupostos de
2014 hi diu que el cost total de l’obra va ser de 173.335€.
La Diputació havia de donar una subvenció de 156.000€ (aprox), però només
ha pagat 13.610%.
La subvenció havia de ser del 86% però realment només ha estat del 7,8%.
Els 138.258€ que falten pagar, corren a càrrec de l’Ajuntament?
Com és que la Diputació no ha abonat la totalitat de la subvenció?
9. Apareixen factures d’obres de l’any 2007, 2008... de la Rambla, del carrer
Major, de la Plaça que encara ho estem pagant. Destaca que no apareixen
factures del Casal, encara que el Sr. Alcalde sempre diu que l’estem pagant,
mentre que, en canvi, apareixen moltes obres que ha fet l’Alcaldia.
Acte seguit, el Sr. Alcalde contesta a la regidora:
.- Que no ha de confondre un préstec amb una factura respecte a les despeses
que genera el Casal, ja que aquesta despesa està compresa en l’apartat de
préstecs.

.- Que les obres del carrer de Sant Jaume varen costar uns 300.000 euros
aproximadament, i que el 50% va anar a càrrec de l’Ajuntament. Aquest punt li
podrà precisar més exactament tant el Secretari com l’Interventor.
.- Que sobre les retribucions dels regidors hi ha a l’expedient uns escrits de
renúncia d’aquests a una part d’aquestes, i que solament cobraran un màxim
estipulat amb independència del que legalment hagi sortit publicat al BOP.
.- Pel que fa a les preguntes relatives a la pista privada de pàdel, manifesta el
Sr. Alcalde que el seu enllumenat no està connectat a cap lloc públic i que
disposa del preceptiu permís dels Serveis Territorials d’Urbanisme. D’altra
banda, considera correcte que l’Ajuntament atengui la petició ja que hi ha prop
de cent veïns de la població que se’n beneficien d’aquest servei.
.- Respecte a la Cooperativa del Camp es fa constar que en el moment en què
ha fet una infracció urbanística s’ha dictat decret aturant les obres i fent complir
la normativa, enderrocant la part que estava fora de la normativa. Afegeix que
si la regidora considera que cal sancionar a la cooperativa, en tot cas, caldria
comunicar-li prèviament al seu president. Aquesta és la seva opinió.
.- Respecte a l’ús d’un local per poder examinar documentació o utilitzar els
regidors de l’oposició, considera que poden utilitzar també les oficines de l’antic
Cau, sempre i quan estigui disponible, ja que està equipat amb aire condicionat
i calefacció.
.- Respecte a les qüestions amb les protectores d’animals entèn que qui
l’assessora és part interessada i li fa avinent que el nostre ajuntament no
portarà els gossos a la canera comarcal per trobar que es tracta d’una despesa
desmesurada. De fet, l’Ajuntament està obtenint el mateix tipus de servei per
una entitat legalment establerta i autoritzada i a meitat de preu. Assenyala,
finalment, que és la Generalitat en tot cas qui ha de vetllar pel correcte
funcionament de les residències canines i no el nostre ajuntament.
.- Respecte a la possibilitat de gravar els plens, el Sr. Alcalde fa constar que
mai ha dit que no es puguin gravar, si bé al comunicar aquest grup el mateix
dia que gravaria va dir que calia esperar a que el Sr. Secretari pugués informar
del què calia fer legament. Seguint amb aquest cas, el Sr. Alcalde afegeix que
ha estat el Jutjat contenciós qui no ha atès la mesura proposada pel
demandant, de deixar sense efecte l’ordre de no deixar gravar provisionalment.
En el moment en que el fiscal ha considerat que la legalitat estava en el fet de
poder deixar gravar, s’ha resolt mitjançant decret que es podia gravar, ja que es
tractava d’una opinió fonamentada.

A continuació, el regidor i portaveu del PPC, fa constar que per Decret de 4
d’agost de 2015, i en compliment del que disposar l’article 50 de la LOREG,
està prohibida la col·locació d’imatges, símbols i altres senyals en les
institucions públiques, que suposin propaganda electoral, i prega que això es
compleixi en el cas de la nostra vila, ja que de moment no es fa al penjar, per
exemple, banderes estelades en fanals públics.
El Sr. Alcalde contesta que pren nota del prec.

7.- Sorteig públic per a la designació de les meses
electorals de les Eleccions al Parlament de Catalunya
2015
Essent tres quarts de 9 del vespre, com a continuació del Ple, i traslladats a la
planta baixa de la Casa-Ajuntament, amb la presidència del Sr. Alcalde,
continua el Ple amb el sorteig mitjançant el Programa CONOCE tramés per
l’Oficina del Cens Electoral que, de forma telemàtica, fa el sorteig.
Per part del Sr. Secretari, públicament es procedeix a fer-ho per mitjans
telemàtics i dóna el resultat que s’anunciarà, fent-se constar pels reunits que se
seleccionaran 4 suplents per no haver de repetir el sorteig un cop més a causa
de l’acceptació d’al·legacions que es puguin fer.
El resultat del sorteig de membres de les meses electorals per a les eleccions
al Parlament de Catalunya, del dia 27 de setembre, ha donat el següent
resultat:

SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 01/001/U
President: Sra. Olga Meritxell Camí Roca
1r. Suplent de President: Sra. Tamara Domínguez Torres
2n. Suplent de President: Sr. Joan Carles Baró Pérez
1r. Vocal: Sr. Jesús Miguel Beltrán Núñez
1r. Suplent 1r. Vocal: Sra. Maria Mercedes Anglés Capdevila
2n. Suplent 1r. Vocal: Sr. Jordi Ribó Aldabó
2n. Vocal: Sr. José Serra Quintana
1r. Suplent 2n. Vocal: Sr. Santiago Zapater Montornés
2n. Suplent 2n. Vocal: Sra. Eva Morillo Martínez

SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 01/002/A
President: Sr. Manuel José Gómez López
1r. Suplent de President: Sr. Hodei Abrego Juanós
2n. Suplent de President: Sr. Eduard Juanós Burrell
1r. Vocal: Sra. Marta Maria Gatell Pàmpols
1r. Suplent 1r. Vocal: Sr. Rafael Buil Carruesco
2n. Suplent 1r. Vocal: Sr. Germán Curià Torres
2n. Vocal: Sr. Jaime Fernández Gámez
1r. Suplent 2n. Vocal: Sr. Fernando Cortadelles Benítez
2n. Suplent 2n. Vocal: Sra. Carmen Fornieles González
SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 01/002/B
President: Sr. Xavier Pascual López
1r. Suplent de President: Sra. Maria José Sanvicens Enguita
2n. Suplent de President: Sr. Jerónimo Pablo Vida Ferrer
1r. Vocal: Sra. Lucía Muñoz Sebastián
1r. Suplent 1r. Vocal: Sr. Iván Puente Prieto
2n. Suplent 1r. Vocal: Sra. Inés Sáez Rufat
2n. Vocal: Sra. Almudena Martín Gómez
1r. Suplent 2n. Vocal: Sra. Ángela Vázquez Luengo
2n. Suplent 2n. Vocal: Sra. Encarnación Villegas Vázquez
SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 02/001/U
President: Sra. Carmen Casañé Roca
1r. Suplent de President: Sr. Antoni Daurell Oliva
2n. Suplent de President: Sr. Jordi Serra Justribó
1r. Vocal: Sr. David Sans Capdevila
1r. Suplent 1r. Vocal: Sr. Florencio del Arco Pulido
2n. Suplent 1r. Vocal: Sra. Maria Antònia Rosicart Masió
2n. Vocal: Sr. José Tomàs Carrasquer
1r. Suplent 2n. Vocal: Sra. Maria Carmen Alcobé Justribó
2n. Suplent 2n. Vocal: Sra. Montserrat Palomera Arrébola
SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 02/002/A

President: Sra. Maria Dolores Gallego Puértolas
1r. Suplent de President: Sr. Ramon Barbé Vilamajó
2n. Suplent de President: Sr. Jorge Arqué Purroy
1r. Vocal: Sr. Javier Agrisuelas Luque
1r. Suplent 1r. Vocal: Sr. Blas José Blanc Ariño
2n. Suplent 1r. Vocal: Sr. Francisco Javier Chamizo Ortiz
2n. Vocal: Sra. Maria Nieves González Tomás
1r. Suplent 2n. Vocal: Sra. Carme Castellarnau Arfelis
2n. Suplent 2n. Vocal: Sr. José Ibáñez Folch
SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 02/002/B
President: Sr. Fernando Peña Morales
1r. Suplent de President: Sr. Ramon Prats Trota
2n. Suplent de President: Sr. Núria Cristina Martín Álvarez
1r. Vocal: Sr. Manuel Querol Llobet
1r. Suplent 1r. Vocal: Sr. Francisco Javier Subías Clavero
2n. Suplent 1r. Vocal: Sra. Maria José Vilar Arellano
2n. Vocal: Sra. Maria Carmen Sabaté Lacruz
1r. Suplent 2n. Vocal: Sr. Domènec Merchan Taribo
2n. Suplent 2n. Vocal: Sra. Àngela Montáñez González
I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a
les 21 hores, de tot el qual estenc la present acta, donant fe del seu
contingut.

Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari

