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Assisteix el quòrum legal de membres per a la vàlida constitució de la sessió.

Maria Angels Alimbau Castells
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14/12/2018 Secretària

A Almacelles, essent les 20 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 municipal Sr. Lluís Bordes Capdevila, s’inicia la sessió plenària
municipal a l’Auditori del Centre Cultural d’Almacelles, com a seu provisional,
d’acord a l’ordre de les propostes que es detallaran.
Com a qüestió prèvia i abans del debat i votació dels punts de l’ordre del dia el
senyor Alcalde dóna la paraula la portaveu del grup CIU, Sra. Olivart qui pren la
paraula per fer la intervenció següent:
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Grup municipal:

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Regidors:

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

ASSISTÈNCIA:

Codi Segur de Validació

ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE
MUNICIPAL DEL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2018 .- NÚMERO 6

Url de validació

Expedient: 2018/1037 (01.03.00) –Ple
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ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 26 DE JULIOL DE 2018.
2.- DESPATX D’OFICI: DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I RATIFICAR
ELS QUE S’ESCAIGUI
3.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE 2017.
4.-MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL ERC A FAVOR DE DEMANAR
NOVAMENT LA CONSTRUCCIÓ DE LA SUBVARIANT D’ALMACELLES.
5.-ASSUMPTES D’URGÈNCIA
6.-PRECS I PREGUNTES.
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Acte seguit, i per disposició de l’Alcaldia, s’inicia el debat i votació dels punts
previstos a l’ordre del dia:

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Els Regidors i Regidores, un cop finalitzat el debat dels punts sotmesos a
votació, tenen la possibilitat d’efectuar precs i preguntes, que en cap cas se
sotmeten a votació i sempre que es mantingui l’ordre i la correcció que l’acte de
ple requereix. Tanmateix s’atendrà, com sempre, aquests precs i preguntes
d’acord amb les possibilitats del moment i segons allò que determina el
reglament d’organització i funcionament dels ens locals entre altres.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

L’alcaldia ha garantit el dret de paraula i debat, en les propostes subjectes a
votació, de les Regidores i dels Regidors i no s’ha sotmès cap acord a votació en
què els diferents grups no hagin pogut intervenir, d’acord amb el funcionament
establert pel mateix Ple.

Codi Segur de Validació

L’Alcalde, en la seva qualitat de President de la sessió és responsable que
aquesta es desenvolupi amb normalitat i dins de les seves facultats hi ha la
d’interrompre la sessió si cal per tal cridar a l’ordre a membres de la Corporació
o fins i tot als assistents del públic, per ordenar els debats, moderar el to de les
intervencions i inclús expulsar a qui alteri l’ordre de la sessió.

Url de validació

“Voldria fer constar, a rel de diferents consultes que s’han plantejat després de
la darrera sessió plenària el següent:

Se sotmet a votació l’aprovació de l’acta de la sessió del ple ordinari de 26 de
juliol de 2018 que queda APROVADA amb el següent règim de vots:
A FAVOR:
ABSTENCIONS:
EN CONTRA:

10 (CIU- PPC –PSC - ALL)
1 (PA)
2 (ERC)

2.- DESPATX D’OFICI: DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I RATIFICAR
ELS QUE S’ESCAIGUI

Maria Angels Alimbau Castells
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Es dóna compte dels següents Decrets d’Alcaldia:
124/18
125/18
126/18
127/18
128/18
129/18

Autoritzant accés a la documentació exp. llicència activitats 2/1993 a la Sra. CM.
Convocant Comissió Informativa i Ple ordinari de data 26 de juliol de 2018.
Nomenant per ocupar plaça aux. admva. Sra. LB i iniciant període pràctiques.
Remetent exp. al Jutjat contenciós interposat pel Sr. VM i designa advocats Aj.
Autoritzant increment retributiu d’1,5% segons preveu la LPGE 2018 i un 0,25% addicional.
Desestimant recurs UGT contra l’OPO’18 i l’establiment d’una plaça policia per mobilitat

0995c566ef75417792744f65d18a0aea001

El senyor Ibarz respon per afirmar que l’acta la fa la senyora Secretària i els
regidors no hi ha de posar ni treure res del que hi digui.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Segueix intervenint per dir que en la part final de l’acta consta que ell mateix li
va dir al senyor Alcalde “que sabia que era aficionat al tarot, però no a llegir la
ment ...” i considera que faltaria la resposta que li va donar el Sr. Ibarz “ a més
és veritat i em diu que vostè ho té molt negre” i es va aixecar la sessió.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

El senyor Comella, Grup ERC, posa de manifest una errada material o de
transcripció abans del punt 3er de l’acta, en el sentit que de allà on hi diu
Olivares hi ha de dir Olivart.

Codi Segur de Validació

El senyor Alcalde pregunta als assistents si han llegit l’esborrany de l’acta de la
sessió anterior que se’ls ha tramés i si la troben conforme.

Url de validació

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 26 DE JULIOL DE 2018

Maria Angels Alimbau Castells
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Atès el dictamen favorable de la Comissió Especial de Comptes, de data 13 de
juliol de 2018.
Vist que, en la fase d’exposició pública, publicada en el BOP núm. 142 de 23 de
juliol de 2018, no s’ha presentat cap reclamació ni al·legació, i segons el que
disposa l’article 208 i següents de la Llei d’Hisendes Locals aprovada pel Reial
Decret 2/2004 de 5 de març, es proposa al Ple:
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Vist l’informe favorable emès per Intervenció, de data 21 de juny de 2018.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Vist el Compte General de l’Ajuntament d’Almacelles i de llurs OOAA (Patronat
d’esports, Patronat d’Avis) corresponent a l’exercici 2017 elaborat i tramitat
segons disposen els articles 208 a 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
la instrucció de comptabilitat per l’administració Local i altres disposicions
concordants.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

3.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE 2017.

Codi Segur de Validació

141/18
142/18
143/18

horitz.
Remetent exp. al Jutjat contenciós interposat pel Sr. XC i designa advocats Aj.
Nomenant per urgència i de manera interina al Sr. SP com a agent Policia Local.
Aprovant les bases per a proveir una plaça de policia per mobilitat horitzontal.
Autoritzar vacances Sr. RMC i gestionar la seva jubilació i liquidació d’havers.
Delegant en la primera Tinent d’Alcalde M. Lluïsa Granero atribucions d’Alcaldia per absència.
Notificant Sr. CH retirada vehicle de la via pública per tenir signes d’abandó.
Desestimant vacances Sr. MB per trobar-se en període de pràctiques.
Autoritzant baixa temporal amb reserva de plaça Llar nena C.E. per motius mèdics.
Autoritzant entrada Piscines dia 30 d’agost grup nombrós, establint preus especials.
Deixant de percebre compl. Prod. al Sr. OL per deixar les funcions recaptació Mercat.
Ampliar el termini de presentació sol·licituds policies per mobilitat horitz. en vint dies nat.
més.
Concedint l’explotació de la barra de les Festes de la Mercè al Sr. Josep Domènech.(dia 1)
Concedint l’explotació de la barra de les Festes de la Mercè al Sr. Josep Domènech.(dia 2)
Convocant Comissió Informativa i Ple ordinari el 27 de setembre de 2018.

Url de validació

130/18
131/18
132/18
133/18
134/18
135/18
136/18
137/18
138/18
139/18
140/18
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Es dóna la paraula a la Sra. Martí, Grup Almacelles Lliure, i comenta que va
entrar a registre 36 preguntes (ja que manifesta que el Vicesecretari en la C.E.C.
no volia prendre nota de les mateixes), i creu que les despeses sobre les que es
preguntava estaven prou especificades. Demanaven conceptes ben especificats
i posa com a exemple les referides a “Treballs realitzats per altres empreses”
“Atencions protocol·làries” i fins i tot comenta que la partida “Serveis de
Telecomunicacions als òrgans de Govern” l’han sol·licitat diverses vegades, que
excedeixen els 6.000,00€. La relació de preguntes que van fer estava paginada i

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

L’Alcalde dóna la paraula al Sr. Interventor, qui manifesta que com a pas previ a
donar la paraula als diferents grups recorda als Regidors que la Comissió de
Comptes va ser convocada el 21 de juny per a ser celebrada el 13 de juliol, es
van formular una sèrie de preguntes que no es van poder atendre en el moment
i posteriorment, el 27 de juliol, el grup municipal Almacelles Lliure va fer una
instància amb preguntes en relació al Compte General, algunes ja respostes en
la Comissió de Comptes, d’altres que excedeixen el que és pròpiament la funció
de fiscalització de la Comissió Especial de Comptes i altres que demanaven
aclariments al detall que no s’han pogut atendre o que demanaven dades de
justificació de despesa amb indicació de la classificació econòmica, no la
funcional i era complicat de localitzar. En tot cas qualsevol justificació de
despesa es fa mitjançant l’aportació de factures de serveis i la intervenció
fiscalitza totes aquestes factures i la seva correcció i no s’ha emès cap
reparament en aquest sentit. Tot això unit al període vacacional, ha fet difícil
atendre la petició d’informació i la intervenció ha decidit posar a disposició de la
Regidora, per tal que passi a consultar-la a l’Ajuntament, una relació de 235 folis
on hi ha les 2.575 factures rebudes a l’Ajuntament a l’any 2017, totes elles
fiscalitzades i amb indicació dels conceptes, partides pressupostàries i altra
informació, més encara de la sol·licitada i demana que consti en acta.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Intervencions:

Codi Segur de Validació

Segon: Trametre l’expedient a la Sindicatura de Comptes i organismes de
control que corresponguin.

Url de validació

Primer: L’aprovació del Compte General de l’Ajuntament d’Almacelles i de llurs
OOAA (Patronat d’esports, Patronat d’Avis) corresponent a l’exercici 2017.

14/12/2018 Secretària
Maria Angels Alimbau Castells

Signatura 1 de 1

Intervè la Regidora d’Economia i Finances, Sra. Granero per precisar que en la
C.E.C si que es van anotar els requeriments d’informació del Grup A.LL.
precisament a instància seva i de l’Interventor.

0995c566ef75417792744f65d18a0aea001

El Sr. Bordes precisa quin és l’abast de la funció interventora i demana més
respecte pels tècnics i que no se’ls barregi en política.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

La Sra. Martí té torn de rèplica i afegeix que és la seva obligació facilitar les
dades sol·licitades perquè son factures que parlen de diners públics i han de ser
posades a l’abast de tothom.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

També explica com es fa la classificació de les partides al pressupost i que, tal
com es formula la petició del Grup A.LL. les despeses no estan correctament
identificades per tal de facilitar el poder donar la informació que es demana.
Reitera que en la relació de factures les trobarà totes les despeses. També
precisa que hi ha preguntes que no li correspon a ell com a interventor
contestar i que n’hi ha d’altres que li ho impedeix la normativa de protecció de
dades.

Codi Segur de Validació

Per al·lusions el Sr. Bordes demana la paraula i precisa les seves paraules
anteriors en el sentit que ell no ha dit que hi hagués excès de fiscalització d’una
regidora, sinó que el que es va demanar excedeix la fiscalització que ha de fer la
Comissió Especial de Comptes a l’hora d’aprovar el Compte General.

Url de validació

numerada. Amb el tema econòmic li sembla que no hi ha intenció de donar
informació. Farà ús de l’opció que se li dóna d’acudir a consultar les factures
però agraïria que es contestéssin preguntes concretes que poden contestar-se
fàcilment i posa alguns exemples de les que es van formular. Tal i com ja va dir a
la Comissió Especial de Comptes, l’oposició no té informació d’on i com es
gasten els diners de l’Ajuntament, tenen manca d’informació i és evident que no
poden votar a favor de l’aprovació del Compte General. Comenta que ensenyar
la relació de factures no és un exercici de transparència i reitera que el seu grup
votarà en contra.

“MOCIÓ REITERANT LA PETICIÓ DE CONSTRUCCIÓ DE LA SUBVARIANT NORD
D’ALMACELLES
Atès que l’any 1999, un cop executada la variant nord de la Ctra. N-240 al seu
pas per Almacelles, van quedar pendents les millores en la xarxa de camins
afectats per aquesta variant.
Atès que en el Ple de 29 de desembre de 2006, es va aprovar una primera moció
sol·licitant a la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya en la seva seu a
Lleida i a la Subdelegació del Govern espanyol a Lleida què es fessin les gestions
necessàries per desbloquejar la situació, i demanar que es procedís a la licitació
del projecte de subvariant d’Almacelles.

Maria Angels Alimbau Castells
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14/12/2018 Secretària

Atès que en el Ple de 29 d’octubre de 2013, es va aprovar una segona moció
reiterant la petició d’agilitzar el procés de construcció de la subvariant nord
d’Almacelles.
Atès que aquesta subvariant resseguiria pel sud l’actual variant d’Almacelles,
comunicant tots els camins que passen per aquest sector i que aniria des de
l’actual camí d’ Alguaire fins al camí de Sant Joan amb una longitud propera als
1,2 Km. Aquest fet permetria la millor comunicació entre el terme situat al
“Fondo” (zona més propera a l’Aragó) i el “Pla”, la zona més alta del terme i

0995c566ef75417792744f65d18a0aea001

4.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUP MUNICIPALS D’ERC I CIU A FAVOR DE
DEMANAR NOVAMENT LA CONSTRUCCIÓ DE LA SUBVARIANT NORD
D’ALMACELLES

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

7 (CIU)
4 (PSC - PPC - ERC)
2 (PA -ALL)

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

A FAVOR:
ABSTENCIONS:
EN CONTRA:

Codi Segur de Validació

Sotmesa la proposta a votació és APROVADA amb el següent règim de vots:

Url de validació

L’Alcalde crida a l’ordre la Sra. Martí per interrupcions i seguidament li recorda
que disposa de totes les actes de les juntes de govern on s’aproven totes
aquestes factures i considera donada ara aquesta informació.

Segon: Demanar el suport de la Diputació de Lleida i del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a aquesta petició i fer
trasllat d’aquesta moció a tots els representants dels diferents partits polítics
del Senat i del Congres de Diputats.

Maria Angels Alimbau Castells
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Tercer: Comunicar aquest acord a l’empresa AGROSERVEIS D’ALMACELLES,
SCCL, comunitats de regants, associació de veïns de la Saira i a qualsevol de les
entitats i empreses que es puguin veure afectades per la construcció d’aquesta
subvariant.”
El Portaveu del grup ERC, Sr. Comella, defensa la proposta i manifesta que la
seva intenció al presentar aquesta proposta és intentar arreglar els problemes
que tenen els pagesos amb els camí que va a la cooperativa, sobre tot els de la
part de baix del poble i els que venen d’Altorricó, que han de travessar el poble i
l’únic camí accessible per anar a la cooperativa és el camí de Covetes, en què
s’hi ha fet algunes millores per la Diputació però es troba en mal estat. La
variant es va fer ja fa 19 anys però això encara no està arreglat.

0995c566ef75417792744f65d18a0aea001

Primer: Instar i reiterar-nos en la petició efectuada en moció del Ple de 29 de
desembre de 2006 i en moció del Ple de 29 d’octubre de 2013 , a la Demarcació
de Carreteres de l’Estat a Catalunya i al Ministeri de Foment, en el sentit que
facin les gestions necessàries per procedir a la licitació i actualització del
projecte de subvariant d’Almacelles.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

ACORDS

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

És per tot això que es proposa als reunits,

Codi Segur de Validació

Atès que desprès de 19 anys de la construcció la variant nord de la Ctra. N-240
al seu pas per Almacelles, encara estem pendents de la solució per al la viabilitat
del trànsit pesant i agrícola que vol accedir d’una banda a l’altra de la població.

Url de validació

propera a Lleida. Atès que aquesta situació col·lapsa diàriament el sector nord
de la població i perjudica tots els usuaris dels camins rurals que donen accés a
les explotacions agràries i ramaderes d’una gran part del terme municipal i dels
pobles veïns.

Maria Angels Alimbau Castells
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El Sr. Doblas, grup PA, avança que per coherència votarà en contra de la moció.
Considera que no soluciona la problemàtica existent, que empitjoraria el poder
prendre una mesura de solució més global, que és una “xapussa”.
La Sra. Martí, grup ALL, està d’acord a que es solucioni el problema però dóna
suport a la proposta del Sr. Torres en el sentit que es vagi a parlar amb els
tècnics del Govern a veure si aquesta és la solució més aconsellable o no, que la
solució que s’adopti ha de ser consensuada entre tots els grups/representants
d’Almacelles.

0995c566ef75417792744f65d18a0aea001

El Sr. Torres, grup PSC, manifesta un dubte sobre si va arribar a fer-se el projecte
d’aquesta Subvariant i per tant proposa concertar una reunió a la Delegació del
Govern a Lleida, Pl. la Pau, de tots els portaveus dels diferents grups i els tècnics
de Fomento per tal que clarifiquin aquest extrem i, per al cas que efectivament
hi hagi projecte, poder demanar que s’actualitzi. Demana el vot favorable als
pressupostos estatals un cop comprovat que s’hi ha incorporat aquest projecte.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

El Sr. Nicolás, grup PPC, diu que està d’acord amb la manifestació feta pel
representant del grup ERC en el sentit que és coherent i efectivament la
proposta anirà als pressupostos de l’Estat, i avança el seu vot favorable a la
moció.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Pren la paraula la Sra. Olivart i manifesta que estan d’acord en pactar aquesta
moció perquè és un tema important i repassa abastament la cronologia del que
ha anat passant i les actuacions que s’han anat fent.

Codi Segur de Validació

Fa lectura de la part dispositiva de la moció de la qual es proposa l’aprovació i
manifesta que el grup d’ERC pensa que és un bon moment per insistir en aquest
tema.

Url de validació

Segueix manifestant que es van revisar els antics acords del Ple i es van trobar
dues mocions (2006 i 2013)sobre un projecte del Ministeri, però diu que no hi
ha informació a l’abast de l’oposició per saber en quin punt es troba.

Maria Angels Alimbau Castells
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Sotmesa la proposta a votació és APROVADA amb el següent règim de vots:
A FAVOR:
ABSTENCIONS:
EN CONTRA:

10 (PPC- CIU - ERC)
1 (PSC)
2 (PA– ALL)

0995c566ef75417792744f65d18a0aea001

El Sr. Comella, finalitzada la intervenció del Sr. Ibarz demana la paraula, per
al·lusions. El Sr. Ibarz li nega i li demana que afegeixi el que calgui a precs i
preguntes. El Sr. Comella demana que consti en acta la seva petició.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

El Sr. Torres insisteix a demanar si s’acceptarà fer aquesta reunió amb els
tècnics o bé si es concreten les reunions que ha apuntat el Sr. Alcalde si es
convocarà la resta de grups polítics de l’oposició. Vol aclarir com és el projecte i
si és el més adequat avui per avui

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

El Sr. Ibarz intervé per comentar que de moment no ens podem comprometre a
aquesta reunió, ha demanat visita el responsable de carreteres de l’Estat a
Lleida i el representant del govern espanyol a Lleida i, per tant aquestes
reunions podrien fer-se aquí. Els polítics no hem de fer de tècnics, el projecte ell
el va tenir a les mans, sap que existeix. Fa un recordatori extens de les
vicissituds del projecte, de la construcció de la variant i altres fets que ens han
dut on som ara.

Codi Segur de Validació

Ha comentat el tema amb un representant del Parlament de Catalunya. Li
consta que aquesta partida de despesa s’inclourà al pressupost que haurà de ser
debatut al Congrés i al Senat, i demana –es refereix en concret al Sr. Nicolásque quan arribi la proposta al Senat el seu partit la defensi.

Url de validació

El Sr. Comella fa ús del segon torn de paraula que atorga el Reglament als
Regidors al ple i contesta la intervenció del Sr. Doblas remarcant que presenten
aquesta moció per arreglar el camí i el problema d’una vegada. Des que es va
aprovar el POUM ja han passat vint anys i no s’ha fet res, val més fer un nyap
que no fer res. També accepta el que diu el Sr. Torres de fer una reunió a
Fomento i si no és per tirar endavant aquest projecte que sigui per un altre però
que es faci alguna cosa.

“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PPC PER LA INSTAL·LACIÓ DE
PUNTS DE RECÀRREGA RÀPIDA DE VEHICLES ELÈCTRICS.
Actualment els vehicles que funcionen amb dièsel estan considerats perjudicials
per la medi ambient i, segons la ministra de Transició Ecològica, tenen els dies
comptats pel greu impacte que causen en la qualitat de l’aire.

Maria Angels Alimbau Castells
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A més, el preu en altres temps més econòmic en comparació a la gasolina, ha
estat superat a l’igualar-se pràcticament el preu, continuant a l’alça amb les
constants amenaces de nous impostos.
Ciutats com Barcelona i Madrid estan vetant o reduint la circulació d’aquests
tipus de vehicles, especialment els matriculats amb anterioritat a 2006 si
funcionen amb dièsel i al 2000 si funcionen amb gasolina.
Tots aquests fets apunten a la necessitat de la població de plantejar-se un canvi
de vehicle.
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Seguidament el portaveu del PPC en fa lectura i defensa la proposta d’aprovació
de la següent moció:

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Sotmesa la urgència de la proposta a votació és APROVADA per assentiment
de tots els assistents.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

La Sra. Martí, grup ALL, manifesta que en ocasions similars anteriors se’ls havia
pogut fer arribar el text abans de la sessió plenària, tot i no haver assistit a la
comissió informativa, per correu electrònic o similar i demanaria que en el futur
es torni a fer així.

Codi Segur de Validació

L’Alcaldia sotmet a votació la urgència d’introduir una moció proposada pel
grup municipal PPC sobre la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles
elèctrics. Aquesta moció s’ha sotmès a dictàmen de la comissió informativa però
hi ha grups que no hi han pogut assistir i no en coneixen el contingut.

Url de validació

5.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA:

Primer.- L’ajuntament d’Almacelles estudiarà la viabilitat de la instal·lació de
punts de recàrrega per a vehicles elèctrics en alguna de les zones d’aparcament
del municipi.
Segon.- L’ajuntament d’Almacelles revisarà l’impost de circulació per aplicar els
beneficis als vehicles elèctrics, així com establirà un preu reduït de recàrrega per
als vehicles censats al municipi.”
Intervencions:
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El Sr. Doblas, grup PA, demana si no hi havia ja un avantprojecte de punt de
recàrrega al Parc de l’Aigua.
El Sr. Comella, grup ERC, proposa que s’incorpori un termini de realització de
l’obra. A resposta de la qüestió plantejada pel grup PA manifesta haver vist
fotos i comentaris a les xarxes socials al respecte. Comenta també que li sembla
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Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

L’administració pública, i més concretament els ajuntaments, haurien de
procurar l’existència de punts de recàrrega públics suficients pel parc de
vehicles municipal i que al mateix temps fossin accessibles pels visitants o a
aquells que estan de pas, regulant el preu de recàrrega en cada cas.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

En poc temps es farà obligatori instal·lar punts de recàrrega en els edificis de
nova construcció, però no tothom podrà accedir al ser de caràcter privat.

Codi Segur de Validació

El gran avantatge del vehicle elèctric és la nul·la contaminació de l’aire i la nul·la
contaminació acústica. La part negativa és el reduït nombre de punts de
recàrrega d’alt rendiment.

Url de validació

Una alternativa podria ser el vehicle híbrid o l’elèctric, ambdós amb amplis
avantatges encara que la seva implantació no és àmpliament seguida.
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El Sr. Ibarz comenta que podriem tenir la preinatal·lació feta però que fent
números per sobre caldria fer una inversió de 60.000,00€ i seria un punt de
càrrega ràpida (de 1h 30’ a 2h), donat que l’utilitzaria gent de pas. Per altra
banda som l’únic Ajuntament a tenir cotxe elèctric de la policia i vam ser els
primers a tenir un cotxe de la policia híbrid. Ja es fomenta a l’Ajuntament, hi
creiem, però sembla que encara no hi ha prou demanda aquí. Avança el vot
favorable del seu grup no obstant.
Sotmesa la proposta a votació és APROVADA per UNANIMITAT de tots els
assistents.
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La Sra. Olivart respon que a Torrefarrera, amb l’espai de polígon que té i demés
sol té un punt de recàrrega. És justament al mig Almacelles.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

El Sr. Nicolàs opina que no pot ser un tema excessivament difícil si ho han fet
localitats com Lleida, Torrefarrera, Binèfar, Monsó... Som en un punt cèntric
entre aquests municipis i no tenim punt de recàrrega.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

La portaveu del grup CIU, Sra. Olivart, avança el vot favorable del seu grup si bé
vol precisar que ja des del 2008 es bonifica el 75% de l’IVTM per als vehicles que
ho admeten que és el màxim que permet la Llei d’hisendes locals i igualment
s’han fet diversos estudis de viabilitat i s’han estudiat els requeriments legals
per poder fer aquestes actuacions l’Ajuntament(ha de comprar el punt i ha de
fer l’alta de l’activitat econòmica...etc) i sembla complicat atesa l’escassetat de
vehicles elèctrics al municipi. Una altra alternativa és subhastar l’espai públic a
empreses que s’hi dediquen, però no s’ha copçat massa interès per part del
sector.

Codi Segur de Validació

El Sr. Nicolás, grup PPC, diu que la data depèn directament dels Pressupostos
Generals de l’Estat en què s’han d’incorporar subvencions específiques per als
Ajuntaments per poder dur a terme aquestes actuacions. Plantegen la moció en
aquest sentit, per tal que l’Ajuntament es posi en disposició de poder implantar
aquest tema com més ràpid millor quan surtin les subvencions.

Url de validació

que la moció hagués pogut entrar perfectament al ple ja que es va trametre
amb temps al’Ajuntament.

2. Comenta que tenim una màquina de neteja obsoleta i que hi ha una empresa
externa que ha de fer aquest servei. Denana si no seira més conveneint invertir
en una màquina nova pròpia i fer-nos-ho nosaltres.
3. Admet que s’han aplicat partides importants a la millora de camins però
considera que se n’han deixat d’atendre alguns i demana que s’atenguin (Camí
de les Covetes, Bassa de la Gralla, Fondos...).
4.El 23/03/2012 es va aprovar una ordenança de convivència ciutadana i passa a
enumerar-ne alguns articles...

Maria Angels Alimbau Castells
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El Sr. Alcalde li demana per dos cops que concreti la pregunta o prec.
El Sr. Nicolás pregunta si s’ha imposat el règim sancionador de l’ordenança.
El Sr. Ibarz demana a què es refereix exactament i el Sr. Nicolàs aclareix que es
refereix als llaços grocs. El Sr. Ibarz respon que ell no ha identificat
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El senyor Ibarz respon que si encara els veu treballar és que no s’ha esgotat i el
Sr. Nicolás insta a que es contractin les dues places d’agents vacants
actualment.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

1. Fa un repàs de les darreres actuacions dutes a terme en relació a la policia
loca i pregunta si s’ha esgotat la partida pressupostària relativa al servei de
seguretat privada contractat al mes de maig.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Torn del Sr. Nicolás, PPC:

Codi Segur de Validació

Amb l’avís del senyor Alcalde que es tallarà les intervencions que excedexin del
que és fer preguntes o precs convidant al Regidor/a de torn a fer arribar per
escrit aquelles qüestions a l’Ajuntament s’inicia el torn amb les següents
intervencions:

Url de validació

6.- PRECS I PREGUNTES:

2.- Demana si durant el dia no hi ha servei de policia.
El Sr. Ibarz respon que si que n’hi ha, que s’han anat fent torns i que s’han anat
cobrint les necessitats que hi ha hagut.

Maria Angels Alimbau Castells

Signatura 1 de 1

14/12/2018 Secretària

3.- Vol saber si les negociacions amb els veïns per l’adquisició d’unes finques al
Carrer Bassa del Molí estan avançades.
El Sr. Ibarz precisa que no és una negociació, que hi ha unes valoracions
tècniques i que quan la part administrativa estigui prou avançada s’informarà
els propietaris. Si es port formalitzar la compra s’enderrocarà i es farà un
aparcament i nous accessos com es va anunciar.
Completa la pregunta el Sr. Torres demanant si els propietaris ja han rebut
l’oferta o valoració feta pels tècnics.
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La Sra. Olivart, portaveu del grup CIU i regidora de RRHH li explica que a la RLT
hi ha creades sis places de policia local, de les quals tres no estan en actiu ara,
un quart agent segueix actualment el curs de policia a l’acadèmia i les dues
restants es cobriran en breu.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

1.-Demana quina és la situació dels membres de la policia local.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Torn del Sr. Torres, PSC:

Codi Segur de Validació

El senyor Alcalde crida a l’ordre a la sala perquè se senten veus d’entre el públic.
Segueix explicant que avui els camins es troben com mai, que s’hi ha fet
inversions com mai s’havien fet i que s’ha fet actuacions a tots els camins per
valor d’uns 350.000,00€. Recorda al Sr. Nicolás que el seu grup no va donar
suport als pressupostos municipals en la seva aprovació.

Url de validació

personalment a ningú que els pengès per aplicar sancions. Segueix dient que
s’han retirat llaços grocs de diferents llocs però se’n desconeixen els autors. Si
ell pot identificar algunes persones en aquest sentit, s’aplicarà el règim
sancionador. De totes formes no és una prioritat i tot i això es va actuant i
arreglant espais que ho requereixen.
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El Sr. Torres matisa que els models de contenidors es van proposar al Consell
d’Alcaldes i aquest va ser qui va decidir els models a adquirir. En el tema de les
illes el Consell demanava a cada ajuntament quantes illes necessitava i ha fet a
la carta el que volia cada ajuntament.
El Sr. Ibarz respon que l’empresa contractada pel Consell Comarcal per a fer els
estudis deia que en en tocaven 34 i que si en volies més tocava pagar-los. La
proposta inicial la fa el mateix Consell. Nosaltres vam augmentar un 40%. És un
esforç que paguem entre tots.
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El senyor Ibarz comenta que com sap el Sr. Torres el Consell Comarcal va
proposar la ubicació de 36 illes, ho vam creure complicat i en vam demanar 52 i
ara n’hi ha 50. De les actuals només tenim desbordament continu en dos
contenidors de cartró i dos de plàstic, l’1 per cent del total. Si s’han de comprar
nous contenidors estarem de dos a tres mesos en tenir-los segons el Consell. El
model de recollida i contenidors es va proposar i aprovar pel Consell Comarcal,
com vostè sap en formar-ne part. És una implantació complexa. Tot i això
arribem al 50 % en la recollida de la selectiva, que és molt positiu i només tenim
problema en les dues illes que s’ha dit –Miquel Servei i Doctor Agustí- i hem
d’esperar a tenir nous contenidors si calen.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

La Sra. Olivart comenta que fins i tot el Consell Comarcal havia anunciat que
estava satisfet del nou sistema de recollida en illes i que el reciclatge havia
passat d’un 21 a un 48 per cent en poc temps.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

D’orgànica: de l’any passat un 5%, i ara 6,9%.
De Paper: tot l’any passat 71,98 tones i fins ara des que s’ha implantat 7,6.
D’envasos: tot l’any passat 52,14 i ara 5,8.
De vidre: l’any passat 81,38 i ara 8,64.

Codi Segur de Validació

La Regidora Sra. Pilar Martínez comenta que en tot l’any passat es van recollir
84,3 tones de RSU i ara portem en el que va d’any 82,2 tones.

Url de validació

4.- Quina valoració fa l’equip de govern de la nova ubicació de les illes de
contenidors per la recollida de la brossa.

Recorda a l’alcaldia que en el debat de la moció del punt 4 li ha comentat que
podria fer una intervenció sobre aquest punt, concreta que ell és coneixedor de
quin és el camí Covetes i comenta que efectivament els tractors hi han de
passar.

Maria Angels Alimbau Castells
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En relació a la intervenció del Sr. Torres conmina l’Alcaldia a acceptar la
proposta de reunió conjunta feta pel representant del PSC i comenta que és una
oportunitat de posar-nos d’acord.
Pel que fa al torn de preguntes, inicia el torn amb les que no va poder fer el ple
passat:
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Torn del Sr. Comella, ERC:

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Respecte el que es comentava abans el Sr. Ibarz explica que l’escombradora
funciona, està arreglada. I si trobem un vehicle de 2a mà ens plantejarem
adquirir-lo, però nou val uns 150.000,00€. Que hi hagi una empresa el cap de
setmana no té res a veure amb l’estat de la màquina, simplement s’ha de
distribuir el temps de treball de la brigada en la jornada setmanal i el cap de
setmana o no es neteja o s’ha d’encomanar a algú altre.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

El Sr. Ibarz diu que tenim diverses xarxes, està parlant d’un bloc concret i que la
comunitat de veïns també hi té la seva responsabilitat. Davant la situació que
presenta aquell bloc segons podem netegem. Almacelles té 30 km de carrers i si
concreta el seu prec només en un tram de 20 metres... l’Ajuntament hauria de
demanar responsabilitat als veïns.

Codi Segur de Validació

1.-Demanen que per part de l’àrea de medi ambient s’activi la neteja
d’excrements d’aus a les voreres de diversos carrers concrets i es posin mesures
per acabar amb les colònies de coloms del Carrer Joan Maragall i la rambla
Catalunya.

Url de validació

Pel que fa a precs el Sr. Torres fa els següents:
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1.- Que quan hi hagi una visita oficial d’un membre de govern a l’Ajuntament es
convidi a tots els membres de l’Ajuntament. Va venir el Conseller a Almacelles i
als membres de l’oposició no se’ns va dir res.
2.-Fa un prec a tot l’equip de govern i el fa extensiu a tots els membres del Ple,
tot i que, com que és una mica llarg i s’ha insistit a l’inici en la brevetat de les
intervencions, en fa entrega per escrit d’unes propostes. Demanen un consens
en relació al Sector Sud6 i es farien unes propostes d’actuació, com s’ha dit a
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Precs:

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

7.- Segons informacions rebudes a través de les xarxes hi ha hagut una reunió
amb l’ACA i s’insinua que el Sindicat de Regs està bloquejant el
desenvolupament del polígon del Pla, demana si pot explicar la situació actual
d’aquest tema? Aquesta és una obra de vital importància pel desenvolupament
d’Almacelles.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

6.- El bar del camp de futbol, d’acord amb l’adjudicació feta, s’hauria d’acabar
en breu. En quina situació està l’obra i quan està previst que s’acabi? També vol
saber en quina situació està el plec de condicions per a la concessió del bar del
camp de futbol?

Codi Segur de Validació

Fins aquí les preguntes del ple passat. En aquest punt increpa al Sr. Alcalde en
relació a l’ús del mòbil durant la sessió. Segueix amb les noves preguntes que es
formulen al ple:

Url de validació

1.- Demana quins son els casos judicials oberts el darrer any i quin és el cost en
advocats.
2.-Demana quin és el rati d’endeutament i el període mig de pagament del
darrer trimestre.
3.- Pregunta quina és la situació de les places concertades de la residència
d’avis.
4.-Pregunta quan s’acabaran les obres de la plaça Fortuny.
5.-Vol saber en quina situació està el litigi amb la casa de la cantonada de la
plaça Fortuny amb el carrer Enric Prat de la Riba.

El Sr. Alcalde li respòn que qualsevol ciutadà o indústria paga pel que genera de
brossa, per les tones i Sant Joan de Déu també ho hauria de fer.
Al Sr. Doblas li sembla excessiva la taxa a satisfer per aquesta entitat.
Torn de la Sra. Martí, representant del grup municipal ALL:
Formula els següents precs :

Maria Angels Alimbau Castells
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1.-El dia 4 de setembre va fer arribar una instància a l’Ajuntament en què
sol·licitava informe de secretaria en relació a la suspensió dels plens abans del
torn de precs i preguntes del seu grup. S’ha fet una intervenció prèvia de la
portaveu del grup CIU al respecte però voldria igualment obtenir resposta.
2.-Prega també resposta a una instància formulada en relació a una autorització
d’ús de Casa Clara per una assemblea de Catalunya en Comú, de la qual se li va
fer una notificació d’acord de Junta de Govern al juliol diferent del text recollit
en l’acta que finalment va rebre de la mateixa sessió de Junta. Se li ha comentat
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Vol fer un prec: Demama a l’equip de govern que sigui sensible amb l’obra
hospitalària de Sant Joan de Déu en relació al projecte Menas i que hi hagi una
solució acordada amb el tema de les escombraries. Planteja que una possible
solució seria que ells costegéssin la diferència en l’excès d’illes.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Torn del Sr. Doblas, PA:

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Segueix amb la lectura de les propostes del document i espera que s’accepti per
tots.

Codi Segur de Validació

El senyor Alcalde conclou que no és moment de presentar una moció o fer un
debat i diu que se li accepta el prec amb la proposta escrita que presenta per
estudi dels grups.

Url de validació

tots els membres del Ple, per crear un marc de treball comú i trobar solucions a
aquesta problemàtica i comença la lectura del document.

Maria Angels Alimbau Castells
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6.- Han vist en els plens diferents decrets atorgant complements de
productivitat per fer determinades tasques i en aquest ple també s’observa un
acord en el sentit contrari. La pregunta que formula és si tots els anys que
aquestes funcions les feia la policia local també se’ls pagava per fer-les tot i
estar fora de les seves funcions?
7.- Hi ha un Decret d’alcaldia en relació a la convocatòria de mobilitat
horitzontal d’una plaça de policia local i li sembla que ha quedat vacant i
formula la següent pregunta: per què la gent no vol venir a fer de policia local a
Almacelles?
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El senyor Alcalde recorda que ell ha de moderar els debats i vetllar pel to de les
intervencions i que les intervencions no s’allargaran més del necessari.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

5.- En relació a les escales del Carrer Orient, comenta que no es van respectgar
les rampes laterals per l’accés de persones amb mobilitat reduïda. Ara que
l’obra està gairebé acabada les rampes no s’han respectat i considera
vergonyant la resposta feta a la ciutadania que ha preguntat al respecte.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

4.- En xarxes socials han vist diversos cops publicada la notícia de la construcció
de la nova cafeteria de la residència d’avis, però hi ha un punt en una Junta de
govern del juliol en què se sol·licita un canvi de finançament a la Diputació per a
destinar els fons que havien de subvencionar aquella cafeteria a l’Escorxador.
Volen recordar que aquell bar es faria, ara com ara, en un lloc privat.
L’Ajuntament farà una construcció d’un equipament en un lloc privat? Es
contradictori el que es publicita amb el que s’ha acordat en Junta.

Codi Segur de Validació

3.-En la junta de Govern del 4 de juliol es va tractar el tema de 8 reclamacions al
cadastre per manca d’actualització de l’inventari de l’Ajuntament i demana si ja
s’ha iniciat aquesta actualització.

Url de validació

que s’ha fet una esmena de l’acta en la Junta de Govern de data 05/09/2018 i
per tant s’ha tardat dos mesos a fer l’esmena.

14/12/2018 Secretària
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Vist i plau,
L’Alcalde

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

La Secretària

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

I en aquest punt l’Alcalde aixeca la sessió essent les 21:56 hores, de tot el qual
estenc la present acta, donant fe del seu contingut.

Codi Segur de Validació

L’Alcalde respon que posa en boca seva coses que no ha dit, que no li ho
accepta, i recorda a la Sra. Martí i a la resta de Regidors i Regidores que poden
fer arribar les seves preguntes per escrit i que amb molt de gust les contestarà.

Url de validació

En aquest punt la Sra. Martí fa un retret al Sr. Alcalde en relació a diverses
manifestacions que li ha vist fer en les xarxes locals sobre els treballadors
municipals.

