ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 18 DE
DESEMBRE DE 2013.- NÚMERO 6:
ASSISTÈNCIA:
Regidors:

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

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

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de Ple, de data 29
d’octubre de 2013
Els reunits aproven l’acta per unanimitat.

2.- Donar compte Decrets d’Alcaldia
Es dóna compte dels següents decrets d’Alcaldia:

129/13
130/13
131/13
132/13
133/13
134/13
135/13
136/13
137/13
138/13
139/13
140/13
141/13

Donant de baixa de la tramesa d’executiva de l’IMCV dos titulars.
Precisant línia elèctrica que subministra Casa Clara ha estat promoguda per l’Aj. i no necessita llicència.
Concedint tarja d’aparcament indiv. persones amb disminució tit. cond. Sr. Josep Ribó Obiols.
Aprovant inicialment la reparcel·lació del sector 11 de sòl industrial.
Convocant Comissió Informativa Ple dia 29 d’octubre de 2013.
Convocant Ple dia 29 d’octubre de 2013.
Concedint llicència retolació Banc de Sabadell d’acord amb el Pla Especial del Centre Històric.
Seleccionant candidats obra Arranjament xarxa d’aigua potable segons programa de col·lab. social.
Aprovant al·legació a l’Acta de constància de fets de control financer op. GO03856 Urb. C/ Major.
Aprovant model contracte comptador situat darrera Casa Clara i sibstitui l’antic de menys potència.
Aprovant l’exp. de contractació submnistrament de menjar per al servei de menjador Llar d’Infants.
Ordenant la retirada d’un vehicle abandonat a la via pública.
Concedint tarja d’aparcament indiv. persones amb disminució tit. no cond. Sr. Fidel Martin Carrasco.

3.- Aprovació de les CCEE amb caràcter definitiu per
les obres d’urbanització dels carrers de Sant Roc i
Mossèn Cinto Verdaguer
Es dóna lectura a la següent proposta:
“A.- Assenyalament dels subjectes passius de la base i de les quotes
individualitzades definitives de les Contribucions Especials per l’obra
d’urbanització del carrer de Sant Roc (tram comprès entre els carrers de
Rambla Generalitat i Mossèn Cinto Verdaguer)
Un cop executades les obres de referència, procedeix d’acord amb els articles
33.4 de la Llei d’Hisendes Locals, fixar definitivament els elements de la relació
contributiva.
Es proposa als reunits el següent acord:
Primer: Assenyalar els subjectes passius, la base i quotes definitives
individualitzades de les contribucions especials per l’obra d’urbanització del
carrer de Sant Roc (tram comprès entre els carrers de la Rambla de la
Generalitat i Mossèn Cinto Verdaguer) tal com consten en els documents
annexos en aquesta proposta.
Aquesta aprovació inclou l’estimació de l’al·legació, feta pel representant de
Jaume Baltasar sobre una errada en el càlcul de la volumetria, corregida pels
Serveis Tècnics.

Segon: Publicar al Butlletí Oficial de la Provincia pel termini de 30 dies l’acord
anterior.
Tercer: Practicar les liquidacions definitives que resultin de les quotes
anteriorment aprobadse.
Quart: Oferir la interposició de recurs de reposició als propietaris, un cop se’ls
hi
notifiqui l’aprovació definitiva de l’acord esmentat en el paràgraf primer.
No obstant això, el Ple de la Corporació acordarà el que cregui més convenient

B.- Assenyalament dels subjectes passius de la base i de les quotes
individualitzades definitives de les Contribucions Especials per l’obra
d’urbanització del carrer de Mossèn Cinto Verdaguer, (tram comprès entre
el carrer de Sant Roc i Melcior de Guàrdia)
Un cop executades les obres de referència, procedeix d’acord amb els articles
33.4 de la Llei d’Hisendes Locals, aprovada per Real Decreto legislativo 2/2004
de 5 de Marzo, fixar definitivament els elements de la relació contributiva.
Es proposa als reunits el següent acord:
Primer: Assenyalar els subjectes passius, la base i quotes definitives
individualitzades de les contribucions especials per l’obra d’urbanització del
carrer de Sant Roc (tram comprés entre el carrer de Sant Roc i Melcior de
Guàrdia) tal com consten en els documents annexos en aquesta proposta.
Segon: Publicar al Butlletí Oficial de la Provincia pel termini de 30 dies l’acord
anterior.
Tercer: Practicar les liquidacions definitives que resultin de les quotes
anteriorment aprobades.
Quart: Oferir la interposició de recurs de reposició als propietaris, un cop se’ls
hi notifiqui l’aprovació definitiva de l’acord esmentat en el paràgraf primer.
No obstant això, el Ple de la Corporació acordarà el que cregui més
convenient”.
En la fase de votació, la proposta és aprovada amb els 9 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC i PPC, els 2 vots en contra dels regidors d’IPA-FPM i les
2 abstencions del PSC.

4.- Compte de l’adjudicació de l’obra de construcció de
la nova Residència d’Avis en la seva 4a. fase
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia per tal d’assabentar als
reunits:
“En compliment de la delegació realitzada pel Ple en el seu moment, es dóna
compte del següent acord de Junta de Govern, de data 12 de novembre de
2013, i que literalment diu així:
VII.- INFORMES D’ALCALDIA I REGIDORS DELEGATS:
7.1.- Adjudicació definitiva de la licitació de l’obra de Residència per a
Gent Gran amb adequació del Centre de Dia existent (fase IV)
d'Almacelles, mitjançant procediment obert, oferta més avantatjosa i
diversos criteris d’adjudicació.
Es dóna compte de la següent proposta que aproven els reunits:
Atès que el Ple, de data 25 de febrer de 2010, va aprovar definitivament el
projecte de Residència per a la Gent Gran amb adequació del Centre de Dia
existent, de data novembre de 2009, redactat per GGAU EQUIP SL, registrat
d’entrada amb data 26 de novembre i núm. 4056/09, que modifica el projecte
bàsic i d’execució anterior.
Atès que la fase IV es troba recollida en la separata de l’equip redactor, i que
va ser aprovada en el ple de 30 de maig de 2013.
Atès que en la partida adient del pressupost de la Corporació de 2013 es
preveu consignació necessària per tal de portar a terme l’obra de referència, en
la part que afecta a 2013, i que també amb caràcter plurianual es preveu fer
obra en els exercicis 2014 i 2015.
Atès que el pressupost d’execució per contracta supera el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost de la Corporació, cosa que atorga competència al ple,
si be ha estat delegada en la junta de govern, pel ple de data 30 de maig de
2013 per a la contractació, segons el que disposa la disposició addicional
segona del text refós de la Llei de contractes del Sector Públic aprovar per
Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Atès que per acord de la Junta de Govern d’11 de juliol de 2013 es va aprovar
l'expedient de contractació i obrir el d’adjudicació per portar a terme la
contractació de la quarta fase de l'obra de construcció del projecte de

Residència per a Gent Gran, amb adequació del Centre de Dia existent, de
data novembre de 2009, redactat per GGAU EQUIP, SL; registrat d’entrada
amb data 26 de novembre i núm. 4056/09, que modifica el projecte bàsic i
d’execució anterior.
El tipus de licitació és de 1.360.128,71 euros (Iva inclòs).
Distribució plurianual:
— Any 2013 : 480.415,51 euros.
— Any 2014: 600.000,00 euros.
— Any 2015: 279.713,51 euros.
Atès que està redactat per part de la Secretaria el Plec de Condicions
Administratives Particulars per a la contractació de l'obra.
Atès que s'ha publicat oportunament per edictes inserits en el BOP i en el perfil
del contractant o Web municipal, el dia i hora de l'obertura de pliques.
Atès que amb dates 26 de setembre i 2,9 i 31 d’octubre , s'han realitzat les
actes d'obertura de pliques dels sobres números 1, i 2 respectivament, de la
licitació de referència arribant a la proposta d’adjudicació definitiva.
Atès que a la mesa de licitació de 26 de setembre de 2013 es va acorda
excloure de la licitació a les següents empreses:
1.- 2628/13 - de Voracys, sl .
2. - 2622/13 – d’Artífex Infraestructuras, SL.U.
Les causes són les següents: No han acreditat individualment la capacitat per a
contractar, doncs no disposen de la suficient classificació de contractista,
exigida en el plec de clàusules, ni tampoc es presenten com a UTE (Clàusules
10 i 11 del Plec). No és legalment acceptable la suplència de la classificació
que li manca, proposant subcontratar una part de la prestació, amb empresa
que tingui la classificació restant.
Atès que a la mesa de licitació de 9 d’octubre es va considerar presumptament
temerària l’oferta presentada per INCOC, Iniciativas para la Construcción y
Obra Civil, SL i Corporación Edifintel, SA (UTE) segons informe del comitè
d’experts de data 9 d’octubre de 2013.
Atès que l’empresa esmentada va presentar al·legacions per justificar que la
seva oferta era vàlida i realitzable, segons documentació presentada en data
22 d’octubre de 2013.

Vista l’acta de la mesa de data 31 d’octubre de 2013, declarant temerària
l’oferta presentada per l’empresa INCOC, Iniciativas para la Construcción y
Obra Civil, SL i Corporación Edifintel, SA (UTE), en base a l’informe del comitè
d’experts de data 30 d’octubre de 2013 ratificant l’informe del Xavier Guerra de
24 d’octubre de 2013 que resten incorporats a aquesta resolució, per no
quedar justificat l’especial condició de l’empresa que li permetés complir amb la
seva oferta.
Vista l’acta de la mesa de contractació de 31 d’octubre de 2013, que després
de desestimar l’oferta temerària va proppassar a l’òrgan de contractació com a
adjudicatària del contracte l’empresa COBRA, INSTALACIONES Y
SERVICIOS, SA, després de classificar les ofertes presentades per ordre
decreixent de puntuació tal com segueix:

Atès que l’empresa COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA amb data 11
de novembre de 2013 ha presentat la documentació complementària juntament
amb la garantia definitiva demanada.
Atès l’informe de secretari de data 12 de novembre de 2013 i el que disposen
els articles. 6, 22, 53, 109 y 110, 121 a 126, 138 i següents, 150 i següents,
235 a 239 i la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14
de novembre, que regulen el procediment obert fent ús de la delegació
realitzada pel Ple, per unanimitat s'acorda:
PRIMER: Adjudicar definitivament la licitació de l'obra de Residència per a Gent
Gran amb adequació del Centre de Dia existent (fase IV) d'Almacelles, per
procediment obert, mitjançant diferents criteris d'adjudicació és a favor de
l’empresa COBRA, INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA., per haver obtingut la
major puntuació, i que es compromet a realitzar l’obra per un import de
914.967,00 € més l'IVA de 192.143,07 €.

Així mateix s'accepten i formaran part del contracte totes les millores ofertades
que són les següents:
A. MOBILIARI I EQUIPAMENT
LOT 1
MOBILIARI I EQUIPAMENT CUINA

PEM (€)
79.171,35

LOT 2

MOBILIARI HABITACIONS

32.532,86

LOT 3

MOBILIARI MENJADORS - SALES - CENTRE DE DIA

12.991,64

LOT 4

EQUIPAMENT SISTEMA ATENCIÓ - AVÍS PERSONAL

12.800,00

LOT 5

MOBILIARI OFICINA

11.155,77

LOT 6

MOBILIARI INFERMERIA

7.717,90

LOT 7

MOBILIARI VESTUARIS + CAMBRA HIGIÈNICA ASSISTIDA

6.182,15

LOT 8

EQUIPAMENT BUGADERIA

5.200,64

LOT 9

EQUIPAMENT FISIOTERÀPIA

4.420,65

TOTAL

172.172,96

SEGON: Notificar aquest acord a l'adjudicatari i als demés candidats, a fi que
es pugui presentar recurs de reposició o, en el seu cas contenciósadministratiu, en el termini d’un mes.
TERCER: Disposar la despesa a càrrec al finançament atribuït en pressupost
de 2013 i següent.
QUART: Publicar l’adjudicació definitiva del contracte d’obres de Residència
per a Gent Gran amb adequació del Centre de Dia existent, (fase IV)
d'Almacelles en el Perfil de Contractant i en el Bop.
CINQUÈ:Nomenar Director de les Obres a l’arquitecte en Xavier Guerra Lopez.
SISÈ: Formalitzat el contracte el contractista haurà de presentar el Pla de
Seguretat i Salut de l’Obra ajustat a l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte
per a la seva aprovació per l’Ajuntament amb informe previ del Coordinador de
Seguretat i Salut i la seva posterior comunicació a l’autoritat laboral. Efectuat
aquest tràmit es procedirà a l’acta de replantejament i inici de l’obra.
SETÈ: Presentar per via electrònica i a través de la pàgina www.map.es, un
certificat del Secretari de l’Ajuntament amb la conformitat de l’Alcalde, en què
constin les dades de l’adjudicació, data en que es va produir, identitat de
l’empresa adjudicatària, import pel qual s’adjudica el contracte, nombre de
persones a ocupar per les empreses adjudicatàries i l’acreditació d’estar al
corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat
Social.

VUITÈ: Remetre a la Sindicatura de Comptes una còpia certificada del
document en què s’hagi formalitzat el contracte, acompanyada d’un extracte de
l’expedient en què es derivi, donat que la quantia del contracte excedeix de
600.000 euros. Tot això, dins dels tres mesos següents a la formalització del
contracte”.
NOVÈ: Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes
del Sector Públic, de conformitat amb allò que disposa la Llei de Contractes
del Sector Públic.
Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, podeu
interposar, alternativament, recurs de reposició potestatiu, en el termini d’un
mes a comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, davant de la
junta de govern d’aquest Ajuntament de, conformitat amb els articles 116 i 117
de Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, o bé recurs contenciós
administratiu, davant el Jutjat del Contenciós Administratiu de Lleida , en el
termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la recepció de la present
notificació, de conformitat amb l’article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de
la jurisdicció contenciosa administrativa. Si opteu per interposar el recurs de
reposició potestatiu, no podreu interposar recurs contenciós administratiu fins
que el primer sigui resolt expressament o s’hagi produït la seva desestimació
per silenci. Tot això, sense perjudici que pugueu interposar qualsevol altre
recurs que estiméssiu més convenient al vostre dret”.

5.- Aprovació inicial del Pressupost i de llurs OOAA per
al 2014. Aprovació de la plantilla de personal i de llurs
retribucions
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Normativa reguladora: article 166.1.c 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 i article 12.b del RD 500/90
ESTAT DE CONSOLIDACIÓ:
Ingressos:

C

Denominació

1
2

Impostos directes
Impostos indirectes

3

Taxes
i
altres
ingressos
Transferències
corrents
Ingressos patrimonials

4
5

Pressupost
de l’entitat

Pressupost
De Patronat
Municipal
Esports

Pressupost
De Patronat
Residència
Municipal
Avis

Ajustos

Estat
consolidació

2.306.094,20€
27.500,00€

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

2.306.094,20€
27.500,00€

920.813,76€

0,00€

212.400,00€

0,00 €

1.133.213,76€

1.196.378,10€

126.424,00€

511.717,78€

-278.141,78 €

1.556.378,10€

39.538,12€

10,00€

4,00€

0,00 €

39.552,12€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

7

Alienació
d’invers.
reals
Transferències de capital

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

8
9

Actius financers
Passius financers

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00€

4.490.324,18€

126.434,00€

724.121,78€

-278.141,78€

5.062.738,18€

6

TOTAL INGRESSOS

Despeses:
C

Denominació

Pressupost
de l’entitat

1
2
3
4

Despesa personal
Despesa béns i serveis corrents
Despesa financera
Transferències corrents

1.648.456,25€
1.706.364,57€
60.000,00€
373.276,47€

37.606,98€
51.466,02€
100,00€
32.542,00€

556.200,00€
162.421,78€
200,00€
0,00€

0,00€
0,00€
0,00€
-278.141,78€

2.242.263,23€
1.920.252,37€
60.300,00€
127.676,69€

6
7

Inversions reals
Transferències de capital

372.439,64€
45.956,75€

4.719,00€
0,00€

5.300,00€
0,00€

0,00€
0,00€

382.458,64€
45.956,75€

8
9

Actius financers
Passius financers

0,00€
283.830,50€

0,00€
0,00€

0,00€
0,00€

0,00€
0,00€

0,00€
283.830,50€

4.490.324,18€

126.434,00€

724.121,78€

-278.141,78€

5.062.738,18€

TOTAL DESPESES

Pres.
Patronat
Municipal
Esports

Pres.
Patronat
Residència
Municipal
Avis

Ajustos

Estat
consolidació

Segon: Aprovar les plantilles de personal que es detallen en l’esmentat
pressupost, amb les retribucions, els complements de destí i específic atribuït a
cadascun dels llocs de treball relacionats.
Tercer: Aprovar les bases d’execució del pressupost general, així com l’estat
de consolidació.

Quart: Exposar-lo al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial
de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de
quinze dies hàbils durant el qual els interessats podran presentar-hi
reclamacions.
Cinquè: Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor
en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article
112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 169 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”.
Per ordre de l’Alcaldia, el Sr. Interventor procedeix a informar sintèticament de
les variacions de les partides d’ingressos respecte a l’exercici anterior en els
què es produirà una aminoració d’un 4% de la participació en el fons de
cooperació municipal i una congelació de l’IBI. Assenyala, a més, que s’ha
reduit en un 33% la despesa financera i que l’endeutament al final de 2014 serà
d’un 70%. Es destinarà a inversions solament uns 375.000 euros.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que la proposta
és solament de l’Equip de Govern, fet que vol fer constar per tal de deixa clar
que ells no hi han intervingut. Tot i així vol manifestar que hi ha prevista una
subvenció a la Fundació del Museu per un import de 18.000 euros que no troba
justificada, ateses les negatives a facilitar informació sobre aquesta partida. Fa
constar igualment que no varen votar a favor de les ordenances fiscals i, per
tant, no poden donar tampoc suport a aquest pressupost. Malgrat això,
considera que es podrà procedir a la revisió del pressupost en la fase
d’exposició pública.
El portaveu i regidor del PPC, Sr. Francisco González, manifesta que podria
estar més o menys d’acord amb aquest pressupost, si bé vol destacar el fet
d’haver sol·licitat recentment poder revisar un seguit de factures i se’ls ha dit
que ja se’ls convocarà oportunament. Ha transcorregut prop d’un mes i encara
no han pogut obtenir cap dada al respecte. El Sr. Interventor respon, per ordre
de l’Alcaldia, que va trucar personalment a aquest regidor demanant-li poder
ajornar aquesta exhibició de factures en haver de preparar i confeccionar el
pressupost i les ordenances fiscals.
El portaveu del PPC, Sr. Francisco González, considera que es produeix per
part de l’Equip de Govern un tracte poc favorable a la participació en la
fiscalització de l’Ajuntament.

El Sr. Alcalde manifesta que l’ordre de donar informació està realitzada, si bé
cal atendre el que ha dit el Sr. Interventor.
Pel que fa al regidor del PSC, el Sr. Alcalde li respon que és un pressupost fruit
d’un període de crisi com l’actual, i destaca l’esforç que es fa per incrementar la
despesa en polítiques socials que ara és d’un 7,2%, sense comptar amb la
inversió feta en les obres de la Residència d’Avis (4a. fase). Finalment, referintse al deute, assenyala el Sr. Alcalde, que el percentatge d’endeutament ha
passat de ser del 87% al 70%. Tot això ha comportat una reducció en la
despesa d’infraestructures o d’inversió, que és de 375.000 euros, realitzant-se
obres per administració per tal de facilitar les compres de materials a empreses
locals.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta ha estat aprovada amb 7 vots a favor
dels regidors de CiU i ERC, i 6 vots en contra dels regidors del PSC, PPC i IPAFPM.

6.- Proposta de l’Equip de Govern sobre els
Pressupostos de la Generalitat per a l’exercici de 2014
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Analitzant els pressupostos de la generalitat per l’any 2014 s’aprecia que es
manté el nivell de despesa, no incorporen noves retallades i donen prioritat a la
despesa social. Malgrat que els partits de l’oposició ho vulguin negar, amb
l’estudi del pressupost queda palès que els grans objectius són protegir l’estat
del benestar i contribuir a la recuperació econòmica.
Mai abans havia destinat la Generalitat en els seus pressupostos una
percentatge tan elevat de despesa a les polítiques socials i a la protecció de
l’estat del benestar. El pressupost per l’any 2014 destina un 71,1% de la
despesa a les polítiques socials, mentre que el darrer pressupost del govern
presidit pel PSC l’any 2010 n’hi destinava el 67,8%.
Malgrat que hi hagi algun indicador que apunti a una lleugera millora de
l’economia, el cert és que la crisi es manifesta encara en tota la seva cruesa,
seguim patint els seus efectes i hi ha a Catalunya persones que es troben en
risc d’exclusió social que cal protegir. Per això, es dona prioritat a la despesa
social i veiem als pressupostos que s’incrementen en 91 milions d’euros els
recursos destinats al PIRMI, les beques menjador, la lluita contra la pobresa
infantil o els habitatges socials.

No podem deixar de banda també l’aposta dels pressupostos per generar
activitat econòmica i crear llocs de treball, que han d’ajudar a impulsar la
reactivació econòmica. Hi ha una aposta per la recerca i la innovació, amplien
l’oferta de places de formació professional i impulsen les polítiques
d’ocupabilitat.
No s’aprecien en els pressupostos noves retallades. Desprès de quatre anys
d’ajustos en reducció de la despesa, ja no es possible continuar reduint-la
sense posar en perill l’estat del benestar. Per tant, per arribar a l’estabilitat
pressupostaria caldrà fer-ho per la via dels ingressos. Cal remarcar que l’estat
central imposa un objectiu de dèficit injust de l’1%, quan es reserva per a ell un
índex molt superior, centrifugant així el dèficit. Per tant, caldrà buscar noves
vies d’ingressos i, en els pressupostos es contemplen la venda d’actius, les
concessions i taxes i tributs propis.
Es significativa, també, la reducció d’organismes i càrrecs directius. Així, des de
l’any 2011 s’han eliminat 57 entitats públiques, que representa una reducció del
23,2% en només tres anys, així com prop d’un 30% de reducció d’alts càrrecs,
personal eventual i personal directiu de l’administració, que ha passat de 711
càrrecs a 512 de de l’any 2010 fins al 2014.
No podem oblidar dos fets prou importants que ens afecten, i molt, en els
pressupostos: estem, encara, suportant el dèficit heretat dels governs presidits
pel PSC, molt superior al que es va dir, i que suposa un llast important. I, per
altra banda, l’estat central segueix sense complir els seus compromisos, sense
pagar el que s’havia compromès.
Ara bé, un cop analitzat el pressupost, i convençuts que no podrien fer-se d’una
altra manera, l’equip de govern, en l’exercici de la seva responsabilitat en la
defensa dels interessos d’Almacelles, proposa al Ple de l’Ajuntament
d’Almacelles, l’adopció dels següents acords:
1.- L’Ajuntament d’Almacelles manifesta el suport als pressupostos de la
Generalitat en tant en quant la situació de deute heretat dels governs anteriors
presidits pel PSC i els incompliments de l’estat no permetent fer-ne uns altres.
2.- L’ajuntament d’Almacelles insta el govern de la Generalitat a que destini
fons a les següents obres:
- Carretera Almacelles-Alguaire-Rosselló
- Parc industrial de suport aeroportuari
- Ampliació de les aportacions a la Llar d’infants municipal
- Ampliació d’horaris al CAP d’Almacelles
- Concertació de noves places a la Residència d’Avis municipal
- Estació d’autobusos

3.- L’Ajuntament d’Almacelles donarà compte d’aquests acords al Parlament
de Catalunya i als Grups Parlamentaris”.
En la fase de deliberaració, el portaveu i regidor del PPC Sr. Francisco
González, fa constar que li sembla que estem davant un telenotícies de TV3.
El portaveu i regidor del PPC, Sr. Francisco González, afegeix que li crida
l’atenció el plantejament independentista i en el què destaca l’absència de
responsabilitat del Govern català malgrat les competències de què disposa, tot
el qual fa que sigui una proposta poc creïble. Tampoc veu clar que emmig
d’una crisi com l’actual, es prevegui una partida important per organitzar un
plebiscit.
Considera, a més, el regidor del PPC, que la forma en què està redactada la
proposta és enganyosa, ja que si es vota en contra i, a la vista del contingut
final, es podria fer servir per part de l’Alcaldia per dir que no s’està d’acord en
que es facin les obres que es descriuen en ella. Així doncs, es pot donar suport
a que es tirin endavant amb aquestes obres però sense barrejar-ho amb els
presssupostos. Per aquest motiu, fa constar que el seu grup votarà en contra.
Afegeix, per acabar, que caldria anar a allò positiu i no provocar enfrontaments
que no porten enlloc.
El Sr. Alcalde considera que, tal com es diu a la Bíblia “pel seus fets els
coneixereu”. Respecte a l’independentisme, creu el Sr. Alcalde que cadascú ha
de poder defensar el que cregui adient. En definitiva, el Sr. Alcalde conclou en
què no hi veu res incorrecte en la proposta.
El regidor i portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, considera que cal
votar en contra ja que és una moció “pomposa” i poc presentable. D’una banda,
es diu que es demanarà a la Generalitat que faci un seguit d’aportacions en
obres quan, en realitat, el que està fent és reduir horaris, fent retallades, posant
en lloguer tots els terrenys propers a l’aeroport per tornar a destinar-los a usos
agrícoles. Considera, en definitiva, que es tracta d’una proposta gratuïta i
inoportuna.
El Sr. Alcalde considera que la moció reconeix les mancances, si bé creu que
entra dins de les funcions d’un alcalde pressionar per tal de poder aconseguir
que aquestes obres s’arribin a fer, i que s’ampliïn els serveis que es prestin a
Almacelles. El que sí vol destacar és que els pressupostos de la Generalitat
són el que són, entre d’altres coses, perquè han heretat el deute dels governs
anteriors; molt especialment l’ACA i l’INCASÒL.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, proposa que ara es llegeixi
la seva moció sobre el mateix tema en contrapartida.

El Sr. Alcalde considera que seria millor fer-ho després.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que la seva la
van presentar en primer lloc, i la de l’Equip de Govern no és més que una
reacció contra la presentació de la seva moció. Afegeix que és més fàcil fer
pagar les culpes als governs anteriors, si bé el mateix alcalde ha reconegut en
alguna ocasió que va rebre suport del conseller Nadal. Assenyala el mateix
regidor socialista que també en aquell govern anterior hi havia ERC i IPC-Els
Verds. Sigui com sigui, l’actual govern de la Generalitat ha augmentat el dèficit
respecte al que es va trobar.
El portaveu i regidor del PSC afegegeix que ha mirat altres esmenes de Lleida
de diferents partits, i no hi ha res de tot això. Proposa que les peticions de
finançar obres destinades a Almacelles fora millor fer-les com a esmenes i fer
una nova proposta conjunta aquesta setmana i signar-la per part de tots els
representants polítics municipals.
El Sr. Alcalde fa constar que, encara ara, vold agrair novament a qui fou
conseller, Sr. Quim Nadal, totes les seves intervencions a favor d’Almacelles.
Pel que fa als dèficits que s’ha trobat dels governs anteriors, el Sr. Alcalde
considera que són reals com és el referent al tema de l’habitatge, competència
que gestionava Iniciativa per Catalunya. Finalment, estima que un pressupost
sempre és modificable i que espera que el proper 2015 sigui millor. El Sr.
Alcalde també proposa retirar aquestes dues mocions i fer-ne una de nova més
neutra, demanant que es facin les obres quan hi hagi disponibilitat
pressupostària.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, accepta la proposta i espera
que se’ls convoqui el més aviat possible per poder fer-la arribar al seu grup.
El regidor i portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, s’alegra que se
suprimeixin les propostes, i espera que no es repeteixi el fet de presentar
mocions que al poble d’Almacelles ni li va ni li ve. El que és necessari és
preocupar-se i vetllar pels veritables interessos del municipi.
El regidor i portaveu del PPC, Sr. Francisco González, manifesta que hi donarà
suport, ja que també considera oportú centrar-se en la vila d’Almacelles i no en
el que facin o deixin de fer els governs de l’Estat i de la Generalitat.
El Sr. Alcalde vol manifestar que les administracions estatals, europees i
autonòmiques estan vinculades amb les locals, com així ho demostren les
subvencions que s’han rebut fins a la data.

Sotmesa la proposta a votació, s’acorda per unanimitat retirar ambdues
propostes, la de l’Equip de Govern i la del PSC, per tal de fer-ne una de
conjunta.

7.- Moció del PSC en el que declara el seu rebuig al
Projecte de Llei de Pressupost de la Generalitat per al
2014
Moció que presenta el grup municipal del PSC i que diu així:
“Francesc Torres i Arnó, com a portaveu del grup municipal del PSC a
l’Ajuntament d’Almacelles a l’emparament del disposat a l’art. 97.3 en relació al
91.4 del Real Decret 2568/86 de 28 de novembre, Reglament d’Organització i
Funcionament de Règim Jurídic de les Entitats Locals, sotmet a la consideració
del Ple de l’Ajuntament d’Almacelles la següent
MOCIÓ
Analitzat el pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2014, una
aclaparadora conclusió plana per damunt de tot, hem retrocedit una dècada en
despesa social per càpita, fins a nivells de 2004. La despesa en Salut,
Ensenyament, Benestar, PIRMI i ajuts socials a l’habitatge ha caigut de
2.763M€ des del 2010.
Tot i que el Govern de la Generalitat afirma que aquest és el pressupost més
social de la historia, les dades ho desmenteixen. Els usuaris de la sanitat, de
les escoles públiques o dels serveis socials veuen reduïts fins a la precarietat
els serveis que, no sense gran esforç en aquests temps, sufraguen amb els
seus impostos. Aquestes àrees surten més perjudicades que la mitja, atès que
baixa la despesa social en termes reals. Per tant, amb aquestes xifres, el
Govern ha decidit no prioritzar la despesa ni en sanitat ni en educació.
D’altra banda, en el capítol d’ingressos, el 10% d’aquests, 2.318 M€,
s’obtindran mitjançant unes privatitzacions i alienacions de patrimoni que no es
concreten. Això, a més de suposar una temeritat, si tenim en compte recents
experiències tant en privatitzacions com en alienacions de patrimoni, deixa
entreveure una agenda oculta de privatitzacions massives i una altra ronda de
retallades.
Altrament, apareixen de noves taxes als usuaris de serveis administratius que
traslladen a la ciutadania uns “repagaments” injustos i arbitraris. Augmenten els
cànons de l’aigua i de residus que comportaran conflictivitat social, i s’inventen
nous conceptes de gravamen de protecció civil (aeronaus, línies d’alta tensió)

que suposaran conflictivitat amb les empreses afectades i que no tenen
garantia de cobrament.
Aquest pressupost no ens projecta cap al futur. Menys del 5% de la despesa és
en inversió pública (1.196,4M€). Aquesta xifra és inferior a la inversió que és va
realitzar al 1998 (1.297,8M€).
Les premisses macroeconòmiques del Govern són imprudents. Preveuen que
creixi el PIB un 0,9% quan la Comissió Europea ha previst avui que serà d’un
0,5%. Això implica que tampoc al 2014 es crearan llocs de treball a Catalunya.
En l’àmbit territorial, ja en els darrers pressupostos, la nostra demarcació
va patir una important davallada en inversions, i ara la retallada és
superior al 40%. Si comparem les inversions que es van fer al nostre
territori al 2010 amb els previstes per l’any vinent, la inversió a la
demarcació cau un 65%. Després d’un any sense pressupostos, cosa que
ha agreujat encara més la crisi, ara ens trobem amb uns comptes que en
bona part es limiten a amortitzar les obres ja executades.
A les nostres comarques, les inversions cauen a l’Urgell un 76%, un 69% a la
Segarra, el 55% a l’Alt Urgell. En un territori com el nostre, ve a ser el mateix
que abandonar els ciutadans i la seva economia a la seva sort.
Aquests pressupost doncs, no milloren el desastre de la despesa del 2013, no
suposa més que minsos avenços en la atenció dels més necessitats, i no
contribueix a millorar les expectatives de la nostra economia i de la creació de
llocs de treball.
Es per això que el Grup Municipal del PSC proposa al Ple de l’Ajuntament
d’Almacelles, l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- L’Ajuntament d’Almacelles manifesta el seu total rebuig al Projecte de
Llei de Pressupost de la Generalitat de Catalunya per al 2014, en el qual les
Terres de Lleida, Pirineu i Aran no veuen reflectida la mínima inversió
necessària per a poder solucionar les greus mancances en infraestructures.
Segon.- L’Ajuntament d’Almacelles insta al Govern de la Generalitat de
Catalunya a que rectifiqui aquest Projecte de Llei de Pressupost posant
especial èmfasi en aquelles infraestructures que les comarques de Lleida, el
Pirineu i l’Aran necessiten i que poden ajudar de forma més clara a la
recuperació econòmica.

Tercer.- L’Ajuntament d’Almacelles demana a tots els parlamentaris que
representen la circumscripció de Lleida que recolzin les esmenes del nostre
territori que es puguin presentar en el tràmit parlamentari.
Quart.- L’Ajuntament d’Almacelles donarà compte d’aquests acords al
Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris.
Almacelles, 10 de Desembre de 2013”
Aquesta proposta, tal com s’ha debatut en el punt anterior, es va retirar
conjuntament amb la presentada per l’Equip de Govern, per tal de poder-ne fer
una de sola de forma consensuada.

8.- Assumptes d’urgència
Acte seguit, el Sr. Alcalde proposa tractar com a assumptes d’urgència en un
primer bloc els següents:
U.1.- Modificació del Pressupost de la Corporació 07/2013, referent a la
modificació de crèdit del pressupost de despeses mitjançant suplement de
crèdit.
U.2.- Proposta de l’Equip de Govern per sol·licitar una revisió cadastral a la
baixa dels bens immobles de la vila d’Almacelles, amb l’objecte d’adaptar-los a
la situació real i per sol·licitar que el Govern Central no apliqui increments en
els tipus de gravamen de l’Impost sobre Bens Immobles (IBI).
U.3.- Moció que presenta el grup municipal del PPC en relació a l’adequació del
valor cadastral dels immobles a la reducció del valor real o de mercat.
U.4.- Moció que presenta el grup municipal del PPC per tal de millorar la
seguretat en les zones rurals i d’horta d’Almacelles.
Els reunits aproven la inclusió per urgència per unanimitat.
El Sr. Alcalde manifesta que proposarà posteriorment que es tracti també per
urgència, en un segon bloc, el següent tema:
U.5.- Dipòsit de la fiança judicial en les diligències prèvies núm. 3753/2009,
davant el Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Lleida.
Quan es tracti aquest darrer punt, el Sr. Alcalde fa constar que participarà en la
deliberació i s’abstindrà en la votació en ser part interessada. En aquell precís

moment, serà la primer Tinent d’Alcalde, Sra. Montserrat Torres, qui presidirà
l’acte.

U.1.- Modificació del Pressupost de la Corporació
07/2013, referent a la modificació de crèdit del
pressupost de despeses mitjançant suplement de
crèdit
Es dóna lectura a la següent proposta de l’Alcaldia, confeccionada i presentada
per urgència per l’Interventor interí:
“Atès que per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a
les quals la consignació és insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari
actual, cal tramitar l’expedient de suplement de crèdit que s’ha de finançar
mitjançant anul·lacions i baixes d'altres partides no compromeses del
pressupost vigent, amb subjecció a les disposicions vigents.
Despeses a finançar
1) Suplements de crèdit:
Partida

Nom

Proposta
d’increment

01100-30000

INTERESSOS DE DIPOSITS

15500-16000

SEGURETAT SOCIAL

49100-22799

TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES

4.000,00

91200-23301

INDEMNITZACIONS PER RAÓ DE SERVEI

2.000,00

92000-22799

TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES

5.000,00

92000-63600

EQUIPS PER A PROCESOS INFORMACIÓ

3.630,00

Total altes crèdits :

1.500,00
53.000,00

69.130,00

Finançament que es proposa:
1)

Anul·lacions i baixes de crèdits de despeses d'altres partides no
compromeses del pressupost vigent

Partida

Nom

Import

15100-61904 URB. ANSELM CLAVÉ I SANT JAUME

35.519,23

32100-12000 PERSONAL FUNCIONARI

2.135,80

32100-12006 TRIENNIS

1.004,09

32100-12100 COMPLEMENT DE DESTÍ

3.524,49

32100-12101 COMPLEMENT ESPECÍFIC

3.940,24

32100-16000 SEGURETAT SOCIAL

19.000,00

91200-10000 ÒRGANS DE GOVERN

2.986,35

91200-16000 SEGURETAT SOCIAL

1.019,80

Total anul·lacions i baixes de crèdits de despeses:

69.130,00

FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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, i als articles 34 a 38 del Reial decret
500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en
el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no
ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de suplement de
crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb
nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres
partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals
s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es
competència del Ple de l’Ajuntament amb majoria simple.
4. De conformitat amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12
de desembre, general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del RDL

2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, les entitats locals ajustaran els seus pressupostos, en
l’àmbit de les seves competències, al compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària en els termes previstos a l’article 3.2 de la LGEP.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei estaran
obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o
liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla econòmic financer
corrector a mitjà termini.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— Els articles 169, 170, 172 i 177 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.
— Els articles 34 a 38 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, 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 Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la
seva Aplicació a les Entitats Locals.
— El Reglament de la Unió Europea nº 2223/96 relatiu al Sistema Europeu de Comptes
Nacionals i Regionals (SEC-95).
— L'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
— L'Ordre *EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura de
pressupostos de les entitats locals.
— Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció general de Coordinació Financera amb
les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per la qual es Dicten Mesures per al
Desenvolupament de l'Ordre *EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'Aprova
l'Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals.

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació
establerta en la Legislació aplicable, procedint la seva aprovació inicial pel Ple,
de conformitat amb el que es disposa en l'article 177.2 del Reial decret 2/2004,
de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, i en l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local.
Per això, de conformitat amb l'establert en 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, el que subscriu eleva la
següent proposta de resolució:

Per tant, PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer: Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 07/2013 per import
de 69.130,00€, que cal finançar mitjançant anul·lacions i baixes de crèdits de
despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent.
Segon: Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial
de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En
cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i ERC, 4 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA-FPM
i 2 abstencions dels regidors del PPC.

U.2.- Proposta de l’Equip de Govern per sol·licitar una
revisió cadastral a la baixa dels bens immobles de la
vila d’Almacelles, amb l’objecte d’adaptar-los a la
situació real i per sol·licitar que el Govern Central no
apliqui increments en els tipus de gravamen de
l’Impost sobre Bens Immobles (IBI)
Es dóna lectura a la següent proposta presentada per l’Equip de Govern:
“Atès que en data 8 de febrer se li va remetre al Ministeri d’Economia i Hisenda
la petició de revisió dels valors cadastrals dels immobles de la vila
d’Almacelles, ja que en el moment de la revisió a finals de l’any 2007 va
coincidir amb un augment desproporcionat i irreal del valor del sòl, fet que va
condicionar negativament en el pagament de determinats impostos, entre ells
l’Impost sobre Bens Immobles (IBI) en un context de crisi generalitzada i un
descens del valor dels immobles.
Atès que la resposta a aquesta petició va ésser desestimada pel Ministeri
d’Economia i Hisenda i per la Gerència Provincial del Cadastre.
Atès que el Govern de l’Estat, dirigit pel Partit Popular va establir en el Reial
Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre un increment en el tipus de gravamen
de l’Impost sobre els Bens Immobles (IBI) que en el cas d’Almacelles és del
4%, fet que afegit a l’increment del 10% de l’actualització cadastral va suposar
una càrrega impositiva extremadament dura.

Atès que la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Almacelles, de data 10 de
setembre, va acordar demanar al Ministeri d’Economia i Hisenda, novament,
una revisió dels valors cadastrals dels béns immobles d’Almacelles per a
adaptar-los a la situació econòmica actual, petició que es va trametre en data
27 de setembre de 2013.
Atès que la resposta a aquesta nova petició va ésser també desestimada pel
Ministeri d’Economia i Hisenda i per la Gerència Provincial del Cadastre,
resposta de la qual es va donar coneixement i es va informar als regidors de
l’ajuntament d’Almacelles en el Ple municipal de data 29 d’octubre de 2013.
Es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Sol·licitar, un cop més, al Ministeri d’Economia i Hisenda, la revisió
urgent dels valors cadastrals dels béns immobles de la vila d’Almacelles per a
ajustar-los a la realitat del moment.
Segon.- Sol·licitar al govern del Partit Popular que no afegeixi cap increment
més en els tipus de gravamen que el que provoquen és una pressió fiscal
excessiva en els ciutadans.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord al Ministeri d’Economia i Hisenda i a la
Direcció General del Cadastre”.
El regidor i portaveu del PPC, Sr. Francisco González, fa constar que han
presentat una moció semblant. El Sr. Alcalde contesta que es poden debatre
per separat. El portaveu del PPC contesta que la present moció no la coneix ja
que l’ha rebuda cinc minuts abans d’iniciar-se la Comissió Informativa.
El Sr. Alcalde proposa, donada la similitud, que se’n debati una de sola:
aquesta; ja que és una proposta feta pels grups de CiU i ERC.
El regidor i portaveu del PPC, considera que entre els membres de la
Corporació caldria cercar el consens enlloc dels enfrontaments.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que s’afegeix a la
proposta consensuada sempre que l’Ajuntament no incrementi el tipus per a
l’any 2014.
El Sr. Alcalde considera que ja s’ha rebaixat dues vegades el tipus i, per tant,
es parlarà en el seu moment del que calgui fer, segons vagin les inversions.
Detalla, posteriorment, que tots tenim un plantejament diferent sobre una
mateixa qüestió com, per exemple, el PSC, que ha votat en contra de
l’aportació de 18.000 euros per al Museu i, en canvi, durant aquests mesos ja

han passat a visitar-lo prop de 3.000 persones, fet que suposa indubtablement
un benefici per a la vila.
El regidor i portaveu del PPC, Sr. Francisco González, proposa –en definitivaque es votin les dues propostes a favor, ja que es complementen.
Sotmesa la proposta de l’Equip de Govern a votació, aquesta és aprovada per
unanimitat.

U.3.- Moció que presenta el grup municipal del PPC en
relació a l’adequació del valor cadastral dels immobles
a la reducció del valor real o de mercat
Es dóna lectura a la següent moció presentada pel grup municipal del PPC:
“Atès la davallada dels valors dels immobles situats al municipi d’Almacelles
des de 2008 fins a l’actualitat.
Atès que aquests valors tenen relació directa en l’aplicació de tributs com
l’Impost de Béns Immobles o el de Plusvàlua, on la base imposable d'aquests
impostos està constituïda pel valor cadastral dels béns.
Atès que aquests valors van ser determinats l’any 2007, moment en que els
preus dels immobles es trobaven situats en els seus valors més alts.
Atès que esdevé necessari actualitzar aquests valors i adaptar-los al context
actual evitant d’aquesta forma que una valoració inadequada tingui un impacte
tributari fictici i perjudicial per al ciutadà.
Atès que la llei 16/2012 de 27 de desembre que modifica determinats preceptes
de la llei del cadastre, i entre ells el seu article 32.2 que disposa que quan es
posin de manifest diferències substancials entre els valors de mercat que van
servir de base per a la determinació dels valors cadastrals vigents, sempre que
afectin de manera homogènia al conjunt d'usos, polígons, àrees o zones
existents en el municipi i hagin transcorregut almenys cinc anys des de
l'entrada en vigor dels valors cadastrals derivats de l'anterior procediment de
valoració col·lectiva de caràcter general, els Ajuntaments podran sol·licitar
l’actualització dels valors cadastrals dels immobles urbans d'un mateix municipi
per aplicació de coeficients, en funció de l'any d'entrada en vigor de la
corresponent ponència de valors del municipi.

Atès que segons dades oficials de la Generalitat de Catalunya, entre 2007 i
2012 el preu dels pisos usats ha baixat un 37,6% i un 18,7% els habitatges
nous.
Atès que aquesta actualització té com a finalitat donar compliment als principis
de generalitat i justícia tributària.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents A C O R D S
Primer: L’Ajuntament d’Almacelles instarà a la Direcció General del Cadastre i
al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques l’aplicació de l’actualització
dels valors cadastrals dels immobles urbans al municipi d’ Almacelles de
conformitat amb el previst a l’article 32.2 de Reial Decret Legislatiu 1/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la Ley del Catastro Inmobiliario, amb
l’objectiu d’adequar aquests valors al context actual i reduir l’impacte tributari de
l’Impost dels Béns Immobles.
Segon: Donar trasllat d’aquests acords al Ministre d’Hisenda i Administracions
Públiques i a la Direcció General del Cadastre.
Almacelles, 13 de desembre de 2013”.
Sotmesa a votació la present proposta presentada pel grup municipal del PPC,
aquesta és aprovada per unanimitat.

U.4.- Moció que presenta el grup municipal del PPC per
tal de millorar la seguretat en les zones rurals i d’horta
d’Almacelles
Es dóna lectura a la següent moció presentada pel grup municipal del PPC:
“Davant l’alarma social que s’ha produït pels reiterats robatoris i furts en masos
i magatzems agrícoles en aquest municipi, amb importants danys al patrimoni i
les inversions realitzades pels pagesos a les infraestructures agrícoles i
ramaderes d’un alt valor econòmic.
Atès la greu situació d’inseguretat que això comporta per als afectats, sense
que la vigilància policial sigui suficient per aturar aquestes fets.
Atès que un grup d’almacellencs i almacellenques s’han reunit recentment per
constituir un grup de vigilància nocturna que serveixi com a dissuasiu d’aquest
actes delictius.

Atès que aquestes persones no disposen de la preparació professional i física
adequada i necessària per poder integrar una patrulla ciutadana, la qual cosa
pot generar un risc per a ells mateixos, a banda que la seva activitat laboral és
una altra molt diferent.
Atesa la manca d’efectius dels Mossos d’Esquadra que puguin cobrir
abastament tot el territori.
Atès que a les terres de Lleida, a banda dels Mossos d’Esquadra, hi ha altres
cossos policials i de seguretat com la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, tot i
que som coneixedors de les limitacions en les seves competències.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents A C O R D S
Primer.- L’ajuntament d’Almacelles insta al Departament d’Interior de la
Generalitat de Catalunya per a que el Cos de Mossos d’Esquadra (policia
competent en seguretat ciutadana), en el marc del programa operatiu mon rural
aprovat el març del 2011, intensifiqui la vigilància i la investigació policial en les
zones rurals, especialment del municipi d’Almacelles, per evitar la proliferació
de furts i robatoris en les finques, masos, granges i magatzems agrícoles.
Segon.- L’ajuntament d’Almacelles insta al Departament d’Interior a que el Cos
de Mossos d’Esquadra coordini les actuacions amb la Policia Local d’aquest
municipi, així com que realitzi les gestions que siguin necessàries per
aconseguir unir esforços amb la participació de la Guàrdia Civil i la Policia
Nacional als efectes d’aconseguir una major implicació, una millor vigilància,
informació i localització dels responsables dels furts i robatoris.
Tercer.- Fer arribar als Departaments de Justícia i d’Interior del Govern de la
Generalitat, i als Ministeris de Justícia i Interior del Govern de l’Estat, la
preocupació per la proliferació i la reincidència de robatoris i furts en les zones
rústiques.
Quart.- Traslladar aquests acords a la Generalitat de Catalunya, a la mesa i als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al Govern de l’Estat i als
grups parlamentaris del Congrés i Senat.
Almacelles, 16 de desembre de 2013”.
El portaveu i regidor del PPC, Sr. Francisco González, considera que els
Mossos, en les seves funcions de coordinació, podrien fer alguna cosa més per
la seguretat tot col·laborant amb les policies locals, la Guàrdia Civil i la Policia
Nacional.

La regidora i portaveu d’ERC, Sra. Montserrat Torres, considera que la nostra
policia són els Mossos, i que són els que tenen les funcions de garantir la
seguretat. Assenyala, a més, que caldria intensificar la vigilància per part
d’aquest cos i el de la Policia Local, incrementant la plantilla si calgués.
El portaveu i regidor del PPC, Sr. Francisco González, contesta que si no
actuen també la resta de cossos policials i no ho fan de manera coordinada,
continuarem com fins a la data i potser algun dia passarà alguna cosa més
greu.
La regidora i portaveu d’ERC, Sra. Montserrat Torres, fa constar que encara es
pot treballar per incrementar els efectius i les plantilles.
El Sr. Alcalde considera que en la zona limítrof aragonesa es produeixen
igualment robatoris, tot i que allí els que actuen són els cossos de seguretat
estatals. Destaca el Sr. Alcalde, com el portaveu del PPC, no ha vist que en les
plantilles de personal que avui s’han aprovat hi ha dos llocs de treball creats de
Policia Local que es troben vacants.
El regidor i portaveu del PPC, Sr. Francisco González, considera que no pot
endevinar segons quines coses i menys si no se’ls dóna la informació suficient.
El Sr. Alcalde contesta que tota la documentació ha estat tres dies a la seva
disposició i els han atès tant els serveis de Secretaria com els d’Intervenció.
El regidor i portaveu del PPC, Sr. Francisco González, assenyala que amb tres
dies abans d’un ple, no es pot assolir tota la informació que es desprèn d’un
expedient com és el cas d’un pressupost anual. Cita, per exemple, el cas de
l’Ajuntament de Binèfar, en el què se’ls explica partida per partida tot el
pressupost a tots els regidors de la Corporació. En aquest sentit, el portaveu
del PPC considera que no se’ls dóna totes les facilitats als regidors de
l’oposició i que, darrerament, la Comissió Informativa s’enllesteix en 40 minuts.
El Sr. Alcalde considera que el pressupost consta de 4 pàgines i la plantilla de
personal si fa no fa també.
Finalment, el portaveu i regidor del PPC, Sr. Francisco González, manifesta que
es voti la proposta, tal com es fa acte seguit. El resultat és 2 vots a favor dels
regidors del PPC, 4 abstencions dels regidors del PSC i d’IPA-FPM i 7 vots en
contra dels regidors de CiU i d’ERC. La proposta, doncs, queda desestimada.
El Sr. Alcalde proposa ara que es tracti, també per urgència i en un segon bloc,
el següent assumpte:

U.5.- Dipòsit de la fiança judicial en les diligències prèvies núm. 3753/2009,
davant el Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Lleida.
En tractar-se d’aquest assumpte, el Sr. Alcalde fa constar que participarà en la
deliberació i s’bastindrà en la votació en ser part interessada. En aquell
moment, la sessió serà presidida per la primera Tinent d’Alcalde, la Sra.
Montserrat Torres Massot.
Admesa la urgència, els reunits donen compte de la següent proposta:

U.5.- Dipòsit de la fiança judicial en les diligències
prèvies núm. 3753/2009, davant el Jutjat d’Instrucció
núm. 2 de Lleida
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per requeriments del Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Lleida, de data 8
de novembre de 2013, en les diligències prèvies 3753/2009, sobre querella
criminal contra el Sr. Alcalde, en Josep Ibarz Gilart; l’agent de la policia local,
en Josep Ramon Arnó Bendicho, i el Secretari Accidental, en Ramon M.
Cornellana Puigarnau, per les seves actuacions en un expedient administratiu
sancionador de disciplina urbanística, es demana el dipòsit solidari de 40.000 €
com a fiança, per tal de garantir les possibles responsabilitat pecuniaries,
incluides les costes, que pugin resultar del judici pendent.
Atès que es considera que en les actuacions esmentades, els imputats varen
actuar correctament, com a personal de l’ajuntament i membres de la
Corporació respectivament, tal com es va fer constar pel lletrat en el ple
informatiu de data 30 de maig de 2013, sense que fins al moment hi hagi cap
sentència condenatòria, sinó solament pressumpcions.
Atès que la Llei 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado
Público, en el seu Artículo 14 disposa que “Los empleados públicos tienen los
siguientes derechos de carácter individual en correspondencia con la
naturaleza jurídica de su relación de servicio:
..//..f) A la defensa jurídica y protección de la Administración Pública en los
procedimientos que se sigan ante cualquier orden jurisdiccional como
consecuencia del ejercicio legítimo de sus funciones o cargos públicos”.
Atès que, segons l’article 24 del Codi penal el concepte de funcionari és més
ampli que el previst en l’ordenament administratiu, incloent també els càrrecs
electes, en dir que és funcionari «todo el que por disposición inmediata de la

Ley o por elección o por nombramiento de autoridad competente participe en el
ejercicio de funciones públicas”.
Atès que tot això fa que la defensa i protecció, que l’administració pública ha de
donar als seus empleats, pel procediments que se segueixi, davant dels òrgans
juridiccionals, en les seves actuacions exercint les seves funcions públiques,
hagi de cobrir les garanties exigides tant per als funcionaris pròpiament
esmentats com per al d’alcaldes o regidors.
És per tot això, que a la vista de l’informe de Secretaria, de la comunicació del
lletrat, de data 13 de desembre de 2013, i previ l’informe d’intervenció, es
proposa als reunits el següent:
Primer: Fer-se càrrec de l’esmentat dipòsit i, en el seu cas, demanar a l’entitat
bancària que es determini legalment, l’atorgament d’un aval bancari de 40.000
€, demanat als implicats amb caràcter solidari, de durada indefinida i per pagar
al primer requeriment, per garantir les possibles responsabilitats pecuniàries,
requerides per notificacions judicials de data 8 de novembre de 2013, als tres
implicats municipals: el Sr. Alcalde, en Josep Ibarz Gilart; l’agent de la policia
local, en Josep Ramon Arnó Bendicho i el Secretari Accidental, en Ramon M.
Cornellana Puigarnau, en la querella criminal de les diligències prèvies
3753/2009 del Jutjat d’Instrucció núm. 2 de Lleida, que es dipositarà en el jutjat
esmentat.
Segon: En el cas que hi hagués sentència comdemnatòria, declarant
resposabilitat civil per als implicats, l’ajuntament té al seu abast rescabalar dels
afectats la recuperació dels esmentats dipòsits per la via de la retenció de
nòmines.
S’annexa a l’acord per trametre a l’entitat bancària les tres notificacions
judicials, de data 8 de novembre de 2013 i l’auto declaratiu per a coneixement
de l’entitat bancària.
Tercer: Delegar en la Junta de Govern per a executar aquest acord”.
El portaveu i regidor del PPC, Sr. Francisco González, fa constar que lamenta
que la querella i la fiança afecti a dos funcionaris de la casa, i especialment, a
un policia local.
El portaveu i regidor d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, manifesta que el seu
grup votarà en contra, atès que té ferms dubtes que sigui l’Ajuntament qui
s’hagi de fer càrrec solidari del pagament de la fiança. Tot i que creu que cal
protecció, no veu lògic que ho hagi de ser a través de la responsabilitat
subsidiària.

El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que opina del
mateix parer que el regidor d’IPA-FPM, i pregunta com l’Ajuntament podria
recuperar la fiança dels funcionaris si es tarden anys en dictar sentència.
El Sr. Secretari contesta que, de moment, estan patint els efectes d’una
querella des de fa tres anys, i que no sap el que trigarà la Justícia en dictar
sentència, si bé sempre es pot acudir a la jurisdicció per part de l’Ajuntament, a
fi de rescabalar aquesta fiança si hi hagués finalment una sentència
condemnatòria.
El portaveu i regidor del PPC, Sr. Francisco González, pregunta si el fet
d’avalar vol dir treure diners de caixa. Contesta el Sr. Interventor que avalar té
un cost petit si es fa bancàriament, i que també hi cap un aval directe que faci
el mateix ajuntament.
La regidora i portaveu d’ERC, Sra. Montserrat Torres, considera que es tracta
d’una fiança dins l’expedient de la querella, que es demana sempre als afectats
a l’espera d’una sentència, per haver exercit les seves funcions públiques en la
tramitació d’un expedient sancionador municipal. Per tant, no es tracta de cap
activitat privada d’aquests sinó d’unes funcions de caire públic, les quals
mereixen protecció i suport municipal.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté 6 vots a favor dels regidors de CiU
i ERC, atès que el Sr. Alcalde s’absté de votar per ser part interessada; 6 vots
en contra dels regidors del PSC, PPC i IPA-FPM. Davant l’empat en la votació,
la regidora na Montserrat Torres, que presideix la sessió en aquest punt,
proposa una segona votació que obté el mateix resultat. Acte seguit, la
presidenta, fent ús legalment del vot de qualitat, dóna el seu vot a favor de la
proposta presentada que resulta, finalment, aprovada.

9.- Precs i preguntes
Precs del grup municipal del PPC formulats per escrit dels què se’n dóna
lectura:
Prec 1.- Des de fa temps, en aquest ajuntament es venen realitzant les
gravacions del ple, la qual cosa ens sembla correcta si ha de ser útil per a que
el secretari pugui realitzar les actes amb més facilitat i de forma fidedigna.
Fins i tot podem acceptar que aquestes gravacions siguin difoses en la pàgina
web municipal, sempre que sigui de forma íntegra, atès el caràcter públic de les
sessions plenàries i amb la finalitat que els veïns es puguin assabentar de tot el
succeït en el decurs del ple.

El que ja no podem acceptar ni tolerar, és que vostè, senyor alcalde, utilitzi de
forma particular, partidista i tergiversada, diferents talls d’aquestes gravacions
per ficar en ridícul i criticar els regidors i regidores de l’oposició de forma
pública i notòria mitjançant els seus espais privats a la xarxa social i en
especial a Facebook.
Atès que aquestes pràctiques poden ser constitutives de delicte contra la bona
imatge i la dignitat de les persones.
El Grup del Partit Popular li prega:
Primer: Que a partir del dia d’avui s’abstingui de reproduir en les xarxes
socials qualsevol part de les gravacions que es fan a les sessions plenàries
municipals.
Segon: Que en un termini màxim de 24 hores siguin retirades totes les parts
de gravacions difoses a les xarxes socials.
Tercer: Que en el cas de difondre aquestes gravacions a la pàgina web
municipal, sigui únicament en el cas que es pugui fer de la totalitat de la sessió
plenària, des de l’obertura fins a l’aixecament de l’acte, per tal d’evitar possibles
manipulacions.
El Sr. Alcalde fa constar que, com a norma general, els precs no seran
contestats de manera directa.
Pel que fa a la qüestió plantejada, el Sr. Alcalde diu que els plens es fan públics
íntegrament, mitjançant la seva emissió per Ràdio Almacelles, en un termini de
24 hores, fet pel qual qualsevol persona els pot escoltar, gravar i reproduir.
El regidor i portaveu del PPC, Sr. Francisco González, diu que el problema es
planteja quan s’empren fragments i un ús fraccionat d’algunes de les
intervencions del Ple, que després algú s’encarrega de penjar a la web
municipal.
El Sr. Alcalde adverteix al regidor que tingui en compte la normativa de
protecció de dades a l’hora de citar persones.
El regidor i portaveu del PPC fa constar que algú ha posat a la web municipal
un enllaç on es diu “Mireu el que diu el PP”, on en to de burla, es publica acte
seguit, la gravació d’un punt d’un Ple. Considera aquest regidor que aquest
algú està sentat ara mateix en aquest Ple i d’aquí ve que faci aquest prec.

El Sr. Alcalde considera que tothom pot escoltar la ràdio o penjar el contingut a
les xarxes socials, si bé el que no es pot fer es dir mentides o fer
manipulacions. Afegeix que se seguiran difonent per ràdio les sessions íntegres
dels plens.
El regidor i portaveu del PPC, Sr. Francisco González, diu que el que no es pot
admetre és penjar solament una part de les intervencions sense incloure les
contestes i deixant-les fora de context, amb la única finalitat de fer quedar
malament als regidors de l’oposició. Per acabar, el regidor demana que es
treballi més per evitar enfrontaments que no porten enlloc.
El Sr. Alcalde fa constar que té els seus dubtes sobre la forma en què es diu
que s’han fet aquestes publicacions de les què parla el regidor González.
Acte seguit, es dóna compte del següent prec, fet pel mateix regidor del PPC,
fet arribat mitjançant instància, amb registre d’entrada de data 16 de desembre
de 2013:
Prec 2.- En relació al judici que es segueix contra l’alcalde, el secretari i un
agent municipal per falsificació de documents i per prevaricació, per preservar
la imparcialitat, transparència i bon fer dels responsables d’aquest ajuntament, i
per tal que la ciutadania no perdi la confiança en les institucions:
Únic: Des d’aquest moment i fins que no sigui ferma la sentència judicial que
es dicti en aquest assumpte, el senyor alcalde hauria de cedir les seves
facultats i les seves potestats, de forma temporal, en un dels tinents d’alcalde
de l’ajuntament, passant l’actual alcalde a exercir les funcions de regidor
d’equip de govern, però sense atribucions específiques.
El portaveu i regidor del PPC, Sr. Francisco González, afegeix que li sembla
prou greu la situació plantejada amb la querella, i que considera que cal
atendre el prec presentat a fi de mantenir la dignitat de les institucions i per una
qüestió d’higíene política.
El Sr. Alcalde fa constar que aquest plantejament no està d’acord amb el bon
enteniment que el mateix regidor reclama que hi ha d’haver. Entén el Sr.
Alcalde, que igualment són funcions públiques per a la resta de vilatans les que
exerceix el Sr. Secretari o les d’un agent de Policia Local. Malgrat això, el
regidor solament demana la cessió de les funcions per a l’alcalde, cosa que fa
pensar que en els precs hi ha altres interessos diferents als de vetllar pel bé
dels vilatans.
Destaca seguidament el Sr. Alcalde que el 1998 es va interposar igualment una
querella criminal contra l’aleshores alcalde de la vila i el Secretari. En aquella
ocasió no es va demanar la cessió de les funcions de l’alcalde. Acte seguit, el

Sr. Alcalde assenyala altres actuacions actuals de polítics del PP, que també
s’han vist afectats per querelles criminals.
En definitiva, el Sr. Alcalde, manifesta que se sent recolzat per l’Equip de
Govern i que seguirà exercint les seves funcions com a alcalde, atès que en les
actuacions objecte de la querella va actuar de forma responsable, i sempre
seguint les propostes que li aportaren els tècnics.
Acte seguit, es dóna lectura a les preguntes que formula el portaveu i regidor
del PPC, Sr. Francisco González, fetes arribar segons document amb registre
d’entrada de data 16 de desembre de 2013:
En relació al judici que es segueix contra l’alcalde, el secretari i un agent
municipal per falsificació de documents i per prevaricació, ens interessa saber:
Primera: Per quin motiu han realitzat un canvi d’advocats per a que els
representin i defensin?
Contesta el Sr. Alcalde que el primer no era penalista, i lògicament, el canvi es
deu a que vol guanyar la sentència.
Segona: Les tres persones imputades en aquesta causa estan representades i
defensades pel mateix advocat?
El Sr. Alcalde diu que es vol reservar la contesta amb motiu de la protecció de
dades de caire personal.
Tercera: Qui o quins són els advocats de cada una de les persones
imputades?
El Sr. Alcalde diu que es vol reservar la contesta amb motiu de la protecció de
dades de caire personal.
Quarta: És cert que les despeses d’advocats i procuradors, fins a la data, les
han imputat o carregat a les finances de l’ajuntament?
El Sr. Alcalde contesta que les ha assumit l’Ajuntament.
Cinquena: Quina és la suma de diners que s’ha pagat fins al moment, per
aquesta causa judicial, a càrrec de les finances de l’ajuntament?
El Sr. Alcalde contesta que se sabrà tot quan s’acabi el procés judicial.

Acte seguit, i pel que fa a les preguntes sisena i setena que es transcriuen a
continuació, es consideren contestades mitjançant el punt de l’ordre del dia de
temes d’urgència en el què s’ha resolt fer-se càrrec de la fiança.
Les preguntes eren:
Sisena: És cert que la fiança de 40.000 euros imposada pel jutge per garantir
les responsabilitat pecuniàries, ha estat prestada a càrrec de les finances de
l’ajuntament o mitjançant aval d’aquest ajuntament?
Setena: En cas afirmatiu, en quina data s’ha autoritzat aquesta despesa i qui
l’ha autoritzat?
A continuació, el regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, vol formular
les següents preguntes:
1.- Atès que el Consell Comarcal del Segrià va aprovar la cessió de la
Deixalleria, pregunta quan es posarà en funcionament.
2.- Demana poder saber quin és l’import econòmic que han suposat aquestes
tres mil visites al Museu que s’han registrat durant l’any 2013.
3.- Voldria que se’ls facilités un llistat de les causes judicials pendents que té
ara mateix l’Ajuntament d’Almacelles, des de l’any 2011. Voldria, també, que
se’ls detallés l’advocats que defensa cadascuna d’elles, l’import de les minutes
i la resolució d’aquestes si ja tenen sentència.
Pel que fa als actes vandàlics que s’han produit aquests dies a la vila, el
portaveu del PSC, s’ofereix per acompanyar al Sr. Alcalde a denunciar-ho als
Mossos d’Esquadra.
El Sr. Alcalde contesta al regidor i portaveu del PSC, que pel que fa a les
causes judicials pendents, no hi ha cap problema en fer aquest llistat que
demana. Estima que, com ha passat en totes les legislatures, es presenten
denúncies i recursos que, evidentment, cal defensar.
Pel que fa a l’impacte econòmic de les visites realitzades al Museu durant el
que portem de 2013, el Sr. Alcalde vol fer constar que s’ha donat força
divulgació per les xarxes socials i que les entrades són barates, éssent aquest
un àmbit cultural que té força èxit i que ajuda als vilatans a que valorin la seva
història. Aprofita el Sr. Alcalde per convidar als membres de l’oposició a que
visitin el Museu el dia que vulguin.
Pel que fa a la Deixalleria, el Sr. Alcalde fa constar que l’Ajuntament està en
negociacions, si bé s’ha proposat per part del Consell Comarcal que cal

contractar una determinada empresa, cosa que no es veu que pugui encaixar
amb el que cal fer de manera legal. D’altra banda, no està solventat el tema del
personal que caldrà seguir assumint-lo, fet que farà incrementar el dèficit
pressupostari.
A més, a més, el Sr. Alcalde considera que hi ha una empresa local que presta
aquests serveis i, per tant, caldria avaluar la situació més idònia per cercar quin
ha de ser el procediment de contractació més adient.

I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a
les 23,45 hores, de tot el qual extenc la present acta, donant fe del seu
contingut.

Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari Accidental

