ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 29 DE
NOVEMBRE DE 2017.- NÚMERO 7:
ASSISTÈNCIA:
Regidors:

Grup municipal:

SR. JOSEP IBARZ GILART
SRA. PILAR MARTÍNEZ SAURA
SRA. VANESA OLIVART ROSICART
SRA. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
SRA. MONTSE ARNÓ MORA
SR. JOSÉ ANTONIO CONTE GIRAL
SRA. LLUÏSA GRANERO MURGADES
SR. IGNASI COMELLA CLAVERO
SR. JAUME NIUBÓ PERA
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. JOSEP MARIA DOBLAS MANCERA
SRA. LAIA MARTÍ CACHO
SR. CARLOS NICOLÀS ARFELIS

CIU
CIU
CIU
CIU
CIU
CIU
CIU
ERC
ERC
PSC
Poblem Almacelles
Almacelles lliure
PP

Secretària:

SRA. MARIA ÀNGELS ALIMBAU CASTELLS

Assisteix el quòrum legal de membres per a la vàlida constitució de la sessió.
A Almacelles, essent les 20:03 hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
presidència de l’Alcalde, i l'assistència dels regidors que s’assenyalen, la del
vicesecretari Sr. Ramon M. Cornellana, i la de l’interventor, en Lluís Bordes
Capdevila. S’ha convidat també com a membre assessor del ple el Sr. Xavier
Guerra, que fa tasques com a Arquitecte Superior per l’Ajuntament d’Almacelles,
per si és requerida la seva intervenció. 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’inicia el debat i votació dels punts
previstos a l’Ordre del dia:
1.

APROVACIÓ DE LES ACTES DE PLE, DE DATA 4 I 24 D’OCTUBRE DE
2017.

2.

DESPATX D’OFICI PER TAL DE DONAR COMPTE DELS DECRETS
D’ALCALDIA.

3.

PROPOSTA PER A LA DESIGNACIÓ DEL JUTGE DE PAU TITULAR I
SUBSTITUT.

4.

DESIGNACIÓ DE LA REGIDORA SRA LLUISA GRANERO MURGADES
QUE FORMARÀ PART DELS OOAA D’AVIS I D’ESPORTS.

5.

PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA TRAMA
CONSOLIDADA (TUC) DEL MUNICIPI D’ALMACELLES.

6.

SEGONA APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL DE L’ANTIC
ESCORXADOR MUNICIPAL, SITUAT AL POLÍGON 4 I PARCEL·LA 183
DEL TERME MUNICIPAL D’ALMACELLES, DESPRÉS D’ALLARGAR-NE
L’EXPOSICIÓ PÚBLICA.

7.

SEGONA APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
DEL POUM (DONANT RESPOSTA A UNA AL·LEGACIÓ I COMPLETANT
LA PUBLICITAT ALS DIARIS).

8.

APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DEL POUM EN EL
SECTOR SUD-10.

9.

INICI D’EXPEDIENT PER A LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE
TRESORERIA I DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIA EN LA JUNTA DE
GOVERN.
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10. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST PER SUPLEMENT DE
CRÈDIT.
11. ASSUMPTES D’URGÈNCIA.
12. PRECS I PREGUNTES
13. SORTEIG DE MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS, ELECCIONS
AL PARLAMENT DE 21 DE DESEMBRE.
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE PLE, DE DATA 4 I 24 D’OCTUBRE
DE 2017.
El senyor Alcalde pregunta als assistents si han llegit els esborranys de les
actes de les sessions anteriors que se’ls han tramés i si les troben conformes.
Cap regidor fa cap observació i les actes corresponents a les sessions del ple
ordinari de 4 d’octubre de 2017 i extraordinari urgent de 24 d’octubre de 2017
queden aprovades per ASSENTIMENT.
En aquest punt l’Alcalde proposa un canvi en l’ordre dels punts a debatre per
tal que primer es debatin aquells que poden requerir l’assistència tècnica del
l’Arquitecte i posteriorment pugui abandonar la sessió. Proposa passar a
debat primer els punts 5, 6, 7 i 8 de l’ordre del dia de forma conjunta, per
tal que els regidors facin la seva exposició o plantegin els seus dubtes

que l’Arquitecte mirarà de resoldre. Posteriorment es farà l’aprovació punt per
punt.
Els assistents no manifesten oposició i s’accedeix al canvi en l’ordre de debat
dels punts.

Els assistents fan les següents aportacions als punts 5 a 8:
El portaveu del Partit Popular, Sr. Nicolás, manifesta:
-Pel que fa al punt 6, és un punt que s’ha demanat i l’ha pogut comentar amb
el Sr. Vicesecretari, no hi veu problema.
-En relació a l’Escorxador (punt 6) també considera que és un punt de tràmit.
-En relació al punt 7, segons aprovació provisional de la modificació puntual
del POUM, pensa que és un tema amb molta importància i que no han
disposat del temps suficient per saber si s’adequa a la legalitat i per tant el
seu vot serà d’abstenció per manca d’informació.
El senyor Alcalde manifesta que aquest punt ja s’ha sotmès a debat en un ple
anterior, en que ja hi havia l’arquitecte també i que han disposat de les
propostes d’acord fa més de tres dies i que, per tant hagués pogut venir abans
de la comissió informativa per instruir-se’n. Entén la dificultat de l’expedient,
però ha passat a debat diverses vegades i ara només es fan inclusions petites
que ens ha demanat urbanisme.
El portaveu del PSC, Sr. Torres, exposa el següent:
-En relació al punt 5, com que es tracta del tràmit d’aprovació inicial avança
que s’abstindran i que, en tot cas, demanaran hora per poder consultar-ho i
estudiar-ho
-En relació al punt 6, manifesta que el seu grup ja va votar favorablement a
la proposta en l’anterior ple i mantindran el sentit del seu vot.
-Pel que fa als punts 7 i 8 avança que s’abstindran.
Pel grup municipal ERC, el seu portaveu, Sr. Comella, manifesta:
-Pel que fa al punt 5, diu que l’han revisat, no comptaven que el tècnic hi fos
fins dijous pel que no han pogut preguntar alguns dubtes que tenien. Veuen
que hi ha un únic informe breu del tècnic i no entenen les zones tramades,
per què ho estan, del sector 6 per exemple, més un racó separat i no saben
per què només està assenyalat en la trama aquell tros d’un sector. Si és
possible demanaran hora amb el tècnic per tal que els ho pugui explicar
detalladament.
-Pel que fa a la resta de punts mantindran el criteri que ja van manifestar en
les sessions anteriors.

Manifesta també que, respecte l’Escorxador, els agradaria que el seu
desenvolupament fos participat, entre tots els sectors del poble, no sol xarxes
socials.
En el tema del POUM dir que ja van canviar la votació la darrera vegada
respecte sessions anteriors, per alguns detalls que no trobaven adients, tot i
que hi ha coses que estan bé.
Pel que fa al sector SUD-10 avança que s’abstindran.
El representant del grup Poblem Almacelles, Sr. Josep Maria Doblas, explica
que en relació al punt 5 s’abstindran. Respecte el punt que afecta
l’Escorxador ja van votar favorablement en ocasions passades. Pel que fa als
punts 7 i 8 el sentit del seu vot serà negatiu.
La representant del grup Almacelles Lliure, Sra. Laia Martí, exposa:
-Sobre el tema de la trama urbana consolidada s’abstindran, perquè com ja
s’ha dit, a l’expedient hi ha uns plànols però tenen dubtes del per s’han
delimitat aquelles zones i no altres, ja decidiran quan ho sàpiguen, no obstant
s’alegren que l’Ajuntament compleixi amb aquesta obligació que es recull en
la normativa de comerç des del 2009.
-Referent al tema de l’Escorxador manifesta que en l’anterior ple ja van votar
a favor i no hi ha cap canvi.
-Respecte la modificació del Text Refós del POUM, ja van votar en contra en
l’anterior proposta al ple del juliol per diferents temes com ara que el POUM
és un dels documents més importants d’un ajuntament, perquè marca com
volem que sigui el poble i que ha de satisfer necessitats de tot el poble, tot i
que tenir content tothom és impossible però creuen que és preocupant la
nul·la intervenció de l’oposició en la confecció d’aquest document, que
representa la meitat del poble. Creuen que en reunions amb Urbanisme o
altres reunions en què es tracten temes del POUM hi haurien de ser tots els
regidors. En no tenir major informació i no coincidir en la forma de distribució
votaran en contra. Insisteix en demanar major participació de tots els regidors
com a representants de la població d’Almacelles.
També posa de manifest un error de transcripció en el document tècnic, com
ja havia passat en alguna vegada anterior.
-Pel que fa al Sector SUD-10, opina que el POUM ha de ser en benefici de
tothom i en aquesta proposta els sembla veure com en determinats casos
quan hi ha major interès de l’equip de govern hi ha qüestions controvertides
que s’arreglen. Està bé arribar a acords, que es pugui permutar, com en
aquest cas però sempre en el benentès que el tema de l’Estació d’Autobusos
no el troben tan primordial i necessari com altres en aquest moment
(esmenta la biblioteca, la llar d’infants...). Repeteix que el POUM s’ha de fer

en interès del municipi i no per interessos particulars, que ha de satisfer les
necessitats del poble i que pensa que s’utilitza per satisfer altres interessos
particulars deixant de banda necessitats del poble. Avança que votaran en
contra de la proposta, tal com ho van fer en el ple del 16 de maig.
El senyor Alcalde considera que potser no era necessària la presència del
tècnic municipal atès que diferents grups ja han manifestat que tenen clar el
que votaran, però tot i això agraeix la seva presència i manifesta que serà
interessant per tal que tinguin més informació els ciutadans presents i els qui
vegin la gravació del Ple.
Segueix parlant de l’obligatorietat del document de definició de la trama
urbana consolidada i esmenta exemples de diversos municipis grans de
Catalunya que recentment l’han aprovada (2016/2017, entre ells: Vilanova de
Meià, Sant Boi, Tarragona, Sabadell...). Considera que el que la fa obligatòria
és la consulta o petició d’implantació de nous comerços de unes dimensions
determinades. Entén que no ha de formar part del planejament urbanístic. I
parlem de ciutats grans, poblacions importants.
Continua adreçant-se a la portaveu d’Almacelles Lliure per recordar-li que en
aquest moment no s’aprova cap POUM, que ja hi ha un POUM aprovat, que
hi ha diferents documents tècnics que s’han aprovat i el que ara es fa, per
facilitar la tasca dels tècnics i la interpretació és refondre aquests documents
en un Text Refós. No es fa res nou, actualitzem dades, actualitzem els plans
parcials que s’han dut a terme durant els darrers anys.
Pel que fa al punt relatiu al Sector SUD-10, fa constar que no és un tema
impulsat per l’equip de govern. Aquesta operació es fa a iniciativa de la
cooperativa del camp Agroserveis d’Almacelles i això es pot fer en qualsevol
Sector del municipi. Si ho planteja algun altre Sector també ho hauran de
considerar, hi tenen dret també, es pot fer un pla parcial i qui ho ha d’aprovar
és l’Ajuntament. A més a més considera que facilitar l’activitat econòmica de
la pagesia d’Almacelles no és una qüestió particular, no ho relaciona amb un
tracte de favor. Si la Cooperativa té uns terrenys d’equipament dins del casc
urbà que poden ser útils i en aquest cas el Govern de la Generalitat té la
intenció i manté el seu compromís de fer una estació d’autobusos, prefereixen
tenir una estació d’autobusos feta pel govern de la Generalitat, que no té cap
cost per l’Ajuntament, abans que disposar d’una zona morta a la zona del
Camí d’Alguaire. Aquesta actuació es fa d’acord amb la llei i el procediment
administratiu en tots els seus aspectes.
Sol·licita la intervenció del Sr. Guerra, Arquitecte, per tal d’atendre els dubtes
que s’han posat de manifest.
El Sr. Guerra inicia la seva explicació dient que ha observat una pregunta o
dubte comú a diferents intervencions sobre la Trama Urbana Consolidada.

Comenta que el plànol proposta s’acompanya d’un informe que ve a
determinar els aspectes que requereix el Decret 1/2009 d’equipaments
comercials. Per tant considera que la TUC que es proposa és fidel als
paràmetres del Decret. S’agafa el sòl originàriament urbà i de ús
majoritàriament residencial i a més on la densitat de població és la que
defineix el mateix Decret. Per tant la TUC està reglada, no és arbitrària,
aquesta delimitació es fa en termes molt concrets que requereix el Decret i la
proposta el respecta. Ara estarà en exposició pública i podrà posar-se de
manifest qualsevol desviació de la normativa, però val a dir que la proposta
respecta tots els punts requerits pel Decret.
Segueix el Sr. Guerra per dir que s’ha dit que el Pla Especial de l’Escorxador
(del que s’han posat de manifest uns errors de transcripció) és un document
tècnic redactat pel Sr. Jordi Bosch, no per ell, i voldria que quedés clar. A més
és un document que ha passat ja tota la tramitació, que ha anat a la Comissió
Territorial d’Urbanisme, que és l’encarregada de fer el control de legalitat
urbanística i que si hi ha alguna errada material en la memòria és totalment
irrellevant. Els documents urbanístics tenen dues parts diferenciades, aquells
documents que són normatius i els que no ho són, per tant la memòria i
annexes complementaris no son normatius, no es publiquen en el Diari Oficial
i poden contenir alguna errada material que els serveis tècnics municipals i
fins i tot els serveis tècnics de la Comissió d’Urbanisme no hi donen
importància. El que és important és que no hi hagi cap errada en allò que és
normatiu.
Es dóna la paraula al portaveu del grup ERC qui afegeix, adreçant-se al
tècnic assistent, que ja veu que és com ell diu el tema de la TUC, però no ho
acaba de veure bé al plànol i si de cas ho preguntarà. També posa de
manifest que no han pogut escoltar a l’arquitecte en les seves explicacions
abans de parlar, ja que se’ls ha donat la paraula a ells primer.
Afegeix també que a l’informe de Secretaria en l’expedient de la TUC es
destaca que hi ha hagut tràmits de Comerç que ho han requerit abans i que
no se’n disposava. Que hauria pogut fer-se abans.
El Sr. Guerra li respon que el Decret de Comerç estableix que l’ús comercial
es pot permetre fins a una determinada superfície allà on el planejament
permet l’ús comercial. A partir d’una determinada superfície dels equipaments
comercials és necessari tenir delimitada la trama urbana consolidada, per tant
fins ara no s’ha tingut la necessitat.
La portaveu d’Almacelles Lliure intervé adreçant-se al Sr. Alcalde manifestant
que la resposta a les seves intervencions no han de ser les faltes de respecte
i també manifesta que, en relació al fet que el Sr. Ibars ha esmentat que han
pres el sentit del vot abans d’escoltar al tècnic, creu que és lamentable que
els representants del poble hagin de fer les preguntes i se’ls hagin de resoldre

al ple. Pensa que prèvia la celebració del ple haurien de poder reunir-se amb
el tècnic i fer-li les preguntes que creguessin, per votar amb coneixement del
tema. En relació al POUM, posa de manifest que ja sap que tenen un POUM
vigent però que els punts que passen a aprovació tenen relació amb el
POUM.
El senyor Alcalde entre altres fets recorda als regidors que han tingut els
expedients a disposició des de la convocatòria i que han pogut fer les
consultes que estimessin oportunes a la Secretària, el Vicesecretari i
l’Interventor que també estan instruïts en la legalitat d’aquests expedients i el
seu contingut. No és usual que els tècnics participin en els plens però és aquí
per poder contestar a les seves inquietuds. Comenta, adreçant-se a la Sra.
Martí, que no estan modificant el POUM en el sentit que esmentava sinó que
es tracta d’una única petita modificació del Sector 4 que comenta.
Es passen a votació les propostes d’acord tractades:
5. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DE LA TRAMA
CONSOLIDADA (TUC) DEL MUNICIPI D’ALMACELLES
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Atès que el Decret Llei 1/2009, de data 22 de desembre, d’ordenació dels
equipaments comercials (publicat en el DOGC de data 28 de desembre de 2009
número 5534), té com a objectiu principal l’establiment del marc jurídic al que
s’han d’adequar els establiments comercials dels municipis de Catalunya, amb
la finalitat de regular l’ordenació dels equipaments comercials a Catalunya, així
com la simplificació dels procediments d’acord amb la Directiva 2006/123/CE del
Parlament Europeu i del Consell de data 12 de desembre de 2006, relativa als
serveis en el mercat interior.
Segons l’article 8 de l’esmentada norma, els municipis amb població superior a
5.000 habitants han de tenir delimitada gràficament el perímetre corresponent a
la seva Trama urbana Consolidada, TUC. Els establiments comercials únicament
es poden implantar en les àrees on s'admet l'ús comercial per la categoria
corresponent.
Per atendre aquest requeriment legal s’ha procedit a la redacció del document
tècnic adient per que sigui sotmès al ple.
Es per això que es proposa al ple el següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment la Delimitació de la Trama Urbana Consolida del
Municipi d’Almacelles continguda en l’informe de data 10 d’octubre de 2017 i
en el plànol d’octubre 2017 elaborat per l’arquitecte en Xavier Guerra Lopez.

Segon.- Sotmetre el projecte a informació pública per un període d'un mes,
mitjançant la publicació de l'anunci corresponent al Butlletí Oficial de la Província,
a un dels diaris de premsa periòdica de divulgació municipal o supramunicipal,
al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i web municipal.
Així mateix, es notificarà a la Direcció General de Comerç, a fi que pugui
examinar l'expedient, i formular les al·legacions que considerin convenient sobre
la mateixa.
Tercer.- Disposar que una vegada resoltes les al·legacions, si n’hi hagués,
mitjançant una aprovació provisional, es procedeixi a fer-ne tramesa a la
Direcció General d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva. En el cas
contrari restarà aprovat definitivament si es certifica la inexistència
d’al·legacions.
Sotmesa la proposta a votació és APROVADA amb el següent règim de
vots:
A FAVOR:
ABSTENCIONS:
EN CONTRA:

8 (CIU-PP)
5 (PSC-ALL-ERC-PA)
0

6. SEGONA APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL DE L’ANTIC
ESCORXADOR MUNICIPAL, SITUAT AL POLÍGON 4 I PARCEL·LA 183 DEL
TERME MUNICIPAL D’ALMACELLES, DESPRÉS D’ALLARGAR-NE
L’EXPOSICIÓ PÚBLICA
El Ple de data 24 d’agost de 2017 va aprovar per unanimitat el següent :
“Primer.- Aprovar provisionalment el text Refós definitiu del Pla Especial de
l’Antic Escorxador municipal situat al Polígon 4 i parcel.la 183 del terme municipal
d’Almacelles segons nou document tècnic, de data 26 de juliol de 2017, redactat
per l’arquitecte en Jordi Bosch que inclou la correcció de les errades del
document anterior.
Segon.- Trametre l’expedient als Serveis Territorials d’ Urbanisme als efectes
de procedir a la seva aprovació definitiva i publicació. “
Atès que a instància dels Serveis territorials d’Urbanisme i en aplicació de la
disposició addicional 10ª del TRLUC s’ha procedit a l’allargament, en un altre
mes, del període de informació publica , per haver coincidit el període inicial amb
part del mes d’agost, concretant aquesta exposició publica per edicte en el Bop
de data 13 d’octubre núm 198, en el tauler, en la Web municipal i per edicte en
el Diari La Mañana de data 12 d’octubre de 2017 sense que s’hagin realitzat
al·legacions.

Es per això que, un cop finalitzada de forma correcta aquesta exposició pública,
es proposa:
Primer .- Ratificar els acords precedents, del ple data 24 d’agost, a la vista de
la manca d’al·legacions i trametre l’expedient als Serveis Territorials d’urbanisme
per a la seva aprovació definitiva.
Sotmesa la proposta a votació és APROVADA per UNANIMITAT dels
presents.

7. SEGONA APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
DEL POUM (DONANT RESPOSTA A UNA AL·LEGACIÓ I COMPLETANT LA
PUBLICITAT ALS DIARIS)
El ple de de 24 de juliol de 2017 es va aprovar per majoria absoluta els següents
acords:
“PRIMER. Aprovar provisionalment, sent necessària majoria absoluta del
nombre legal de membres de la corporació, la modificació puntual del POUM
d’Almacelles, Refós de planejament, segons document tècnic de data 13 de juliol
de 2017, redactat per l’arquitecte en Xavier Guerra, que inclou les variacions no
substancials demanades perl informes sectorials incorporats a l’expedient.
SEGON. Un cop aprovat provisionalment es trametr l’acord de modificació del
POUM als serveis Terrorials d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva i
publicació. “
Atès que, a requeriment dels serveis territorials d’urbanisme, s’ha procedit a
complertar la publicació per edicte, en el diari la Mañana de data 8 de setembre
de 2017, sense que s’hagi presentat cap al.legació.
Atès que a requeriment dels esmentats serveis s’ha de fer constar en el ple que
l’arquitecte redactor ha informat l’al·legació de la Sra. Anna Giribet Rius,
estimant-la, cosa que ha generat la modificació de l’article 250 del Poum fixant
el gàlib màxim edificable en les granges en 7 metres, mesurat en el ràfeg i en
magatzem en 10 metres i atès que igualment s’ha de fer constar en el ple que
s’ha informat, per l’arquitecte redactor l’al.legació realitzada per en Jordi giribet
el qual ha considerat que s’ha de desestimar, donat que l’alineació del Carrer
Major , en els àmbits del sectors Ai B respon a la voluntat de donar continuïtat a
les alineacions en sol urbà definides en el Poum.
Vist que en aquesta data s’ha pogut incorporar l’informe del Servei d’Afers
Religiosos que va ser requerit pels serveis territorials d’urbanisme.

Es per això que, acomplerts els tràmits precedents, es proposa:
PRIMER. Aprovar provisionalment, sent necessària majoria absoluta del nombre
legal de membres de la corporació, la modificació puntual del POUM
d’Almacelles, Refós de planejament, segons proposta, redactat per l’arquitecte
en Xavier Guerra.
SEGON. Trametre l’acord de modificació del POUM als serveis Territorials
d’Urbanisme per a la seva aprovació definitiva i publicació.
Sotmesa la proposta a votació és APROVADA amb el següent règim de
vots:
A FAVOR:
ABSTENCIONS:
EN CONTRA:

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

8. APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DEL POUM EN EL
SECTOR SUD10.
Primer.- En data 24 d’octubre de 2017, la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Lleida, va acordar l’aprovació definitiva de la present Modificació puntual del
POUM d’Almacelles en l’àmbit del sector Sud 10, supeditant-ne la publicació al
DOGC i consegüent efectivitat, a la presentació d’un Text refós, verificat per
l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient, i degudament
diligenciat, que incorpori determinades prescripcions.
Atès que en data 23 de novembre de 2017, el redactor del document urbanístic,
ha presentat un Text refós que incorpora l’esmena de les prescripcions
dictaminades per la CTULL.
Atès que l’arquitecte, al servei de l’ajuntament, en Xavier Guerra Lopez, en data
23 de novembre de 2017, ha informat el nou document fent constar les següents
apreciacions:
 Pel que fa a la normativa urbanística, no s’ha suprimit l’articulat propi, ja
que el tècnic redactor considera que és necessari per articular les normes
reguladores de la modificació. No obstant això, s’ha estructurat aquest
articulat en dos títols; el primer, de disposicions generals, i el segon de
modificació de la normativa urbanística del POUM.
 També s’han afegit la disposició derogatòria i addicional a què fan
referencia l’acord de la CTULL.
 Revisat el document presentat, el tècnic que subscriu considera correctes
les esmenes de les prescripcions dictaminades per la CTULL.

 Per tot allò exposat, el tècnic que subscriu informa favorablement el text
refós de la Modificació puntual del POUM en l’àmbit de la Cooperativa del
Camp d’Almacelles,(SUD 10) de manera que es pot procedir a la seva
aprovació.
És per això que es proposa al ple el següent:
Primer.- Aprovar el text Refós de la Modificació Puntual del POUM d’Almacelles
en l’àmbit del SUD 10, segons document tècnic de data Novembre de 2017,
redactat per l’arquitecte en Jordi Bosch Novell que compleix amb les
determinacions exigides pels serveis Territorials d’Urbanisme.
Segon.- Trametre l’expedient als Serveis Territorial d’Urbanisme per a la seva
aprovació definitiva.
Sotmesa la proposta a votació és APROVADA amb el següent règim de
vots:
A FAVOR:
ABSTENCIONS:
EN CONTRA:

9 (CIU-PA-PP)
3 (ERC-PSC)
1 (ALL)

Debatudes i sotmeses a votació les propostes avançades 5 a 8 es reprèn l’ordre
del dia inicialment proposat i el senyor Guerra abandona la sessió.

2.- DESPATX D’OFICI PER DONAR COMPTE DELS DECRETS
D’ALCALDIA.
Es dóna compte dels decrets d’Alcaldia núm. 145 a 169 de 2017:
145/17
146/17
147/17
148/17
149/17
150/17
151/17
152/17
153/17
154/17
155/17
156/17
157/17
158/17
159/17
160/17

Concedint tarja aparc. indiv. persones amb disminució titular no conductor Sra. Rosa Arnó.
Convocant Com. Informativa i Ple dia 3 d’octubre de 2017.
Posposant al dia 4 d’octubre la convocatòria de la Com. Inf. i Ple per aturada general.
Deixant sense efecte convocatòria Junta de Govern dia 3 d’octubre i passar-la al dia 4.
Rectificant error material al decret d’aprovació relació def. d’aspirants admesos i exclosos Pol.
Nomenant noves tinències d’Alcaldia.
Nomenant nous membres de les Juntes de Govern.
Nomenant noves delegacions i reestructuració regidories per incorporació Sra. Pilar Martínez.
Aprovant execució forçosa Decret d’Alcaldia 155/16 a UNNIM mesures anticoloms edifici Rbla.
Aprovant modificació crèdit per incorporació romanent de crèdit.
Aprovant Oferta d’Ocupació Pública per al 2017.
Convocant Ple Municipal extraordinari i per urgència dia 24 d’octubre a les 19 hores.
Delegant en la segona tinent d’Alcalde atribucions d’Alcaldia per absència puntual Sr. Alcalde.
Advertint ENDESA d’obres de trasllat de línies d’alta tensió sense autorització pertinent.
Concedint tarja aparc. indiv. persones amb disminució titular conductor Sra. Ángeles Sabaté.
Sol·licitant certificat T-CAT a la nova secretària Sra. Maria Àngels Alimbau Castells.

161/17
162/17
163/17
164/17
165/17
166/17
167/17
168/17
169/17

Sol·licitant certificat T-CAT a la nova regidora incorporada Sra. Maria Pilar Martínez Saura.
Concedint tarja aparc. indiv. persones amb disminució titular no conductor Sra. Pilar Reñé.
Delegant en la primera Tinent d’Alcalde atribucions d’Alcaldia per absència puntual Sr. Alcalde.
Denegant compensació de jornada per no disposar de crèdit d’hores autoritzades del 2016.
Concedint a Gas Natural SDG autorització ocupació via pública i llicència per escomesa gas.
Denegant dia personal a treballador Sr. Luis J. M. segons informe del superior jeràrquic.
Contractació del Sr. I. Diallo de manera interina per substituir baixa d’IT d’un peó.
Desestimant recurs de reposició Sr. Josep M. Martínez contra sanció imposada en Decret d’Alc.
Aprovant inicialment correcció projecte modific. Pla Parcial Sector SUD-6 “Els Olivars”.

I es dóna compte especialment dels decrets de variació de Delegacions de
l’alcaldia ja existents i de nomenaments de membres de la Junta de Govern i
dels Tinents d’Alcaldia, als quals s’ha donat la publicitat legal oportuna i el text
dels quals es transcriu literalment per a millor coneixement del Ple:
DECRET 150/2017
Expedient: 2017/1201 (01.02.00) –
JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament de la vila d’Almacelles, d’acord amb les
facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent Decret
d’Alcaldia:
Ateses les eleccions locals del dia 24 de maig de 2015 i havent-se constituït la corporació
vaig dictar el Decret 137/2015 fent els nomenaments de les tinències d’alcaldia.
Atès que amb data 24 d’agost de 2017 el Ple va donar-se per assabentat de la renúncia
al càrrec de regidor d’en Josep Gòdia Visa.
Atès que en el Ple, de data 4 d’octubre de 2017, ha pres possessió la Sra. Maria Pilar
Martinez Saura per ocupar la regidoria vacant i per tant cal procedir a reestructurar les
Tinences d’Alcaldia.
De conformitat amb el que disposa l’article 23.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril; l’article 22
del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d’abril i l’article 46 del Reial Decret 2568/86,
de 28 de novembre, i 53 de la llei 8/1987 de 15 d’abril Municipal i de Règim Local de
Catalunya
RESOLC,
PRIMER: Nomenar com a titulars de les Tinències d’Alcaldia els següents regidors:
1a. Tinència d’Alcaldia SRA. MARIA LLUÏSA GRANERO MURGADES
2a. Tinència d’Alcaldia SRA. VANESA OLIVART ROSICART
3a. Tinència d’Alcaldia SRA. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
4a. Tinència d’Alcaldia SRA. MONTSE ARNÓ MORA
SEGON: Notificar aquesta resolució a la 1a. Tinència d’Alcaldia per tal que efectuï
l’acceptació del càrrec esmentat, si fa el cas.

TERCER: Remetre anunci dels nomenaments indicats perquè siguin inserits en el
Butlletí Oficial de la Província i també fer-los públics en el tauler d’anuncis municipal.
QUART: Donar compte d’aquesta resolució al Ple en la primera sessió que celebri.
CINQUÈ: El nomenament efectuat serà efectiu des del dia següent de la data d’aquesta.

DECRET 151/2017
Expedient: 2017/1205 (01.02.00) –
JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament de la vila d’Almacelles, d’acord amb les
facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent Decret
d’Alcaldia:
SOBRE NOMENAMENT MEMBRES JUNTES DE GOVERN
Ateses les eleccions locals del dia 24 de maig de 2015 i havent-se constituït la corporació
vaig dictar el Decret 140/2015 nomenant els membres de la Junta de Govern.
Atès que amb data 24 d’agost de 2017 el Ple va donar-se per assabentat de la renúncia
al càrrec de regidor d’en Josep Gòdia Visa.
Atès que en el ple, de data 4 d’octubre de 2017, ha pres possessió la Sra. Maria Pilar
Martinez Saura per ocupar la regidoria vacant i per tant cal procedir a reestructurar els
membres de la Junta de Govern.
De conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23.1 de la Llei 7/85, de 2 d’abril;
i 35.2.d) del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre,i 52 de la llei 8/1987, de 15 d’abril
Municipal i de Règim Local de Catalunya
RESOLC,
PRIMER: Nomenar membres de la Junta de Govern els següents regidors:
Sra. MARIA LLUÏSA GRANERO MURGADES
Sra. VANESA OLIVART ROSICART
Sra. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
Sra. MONTSE ARNÓ MORA
SEGON: Correspondrà a la Junta de Govern, així integrada, i sota la presidència de
l’Alcaldia, l’assistència permanent a aquesta en l’exercici de les seves atribucions, i
també les que li delegui qualsevol òrgan municipal o expressament li atribueixin les lleis.
TERCER: Notificar aquesta resolució a les persones designades per tal que efectuïn
l’acceptació dels càrrecs esmentats, si fa el cas.
QUART: Remetre anunci dels nomenaments indicats perquè siguin inserits, en el Butlletí
Oficial de la Província i també fer-los públics en el tauler d’anuncis municipal.

CINQUÈ: Donar compte d’aquesta resolució al Ple en la primera sessió que se celebri.
SISÈ: Els nomenaments efectuats seran efectius des del dia següent de la data
d’aquesta resolució.
DECRET 152/2017
Expedient: 2017/1200 (01.02.00)
JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament de la vila d’Almacelles, d’acord amb les
facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent Decret
d’Alcaldia:
Ateses les eleccions locals del dia 24 de maig de 2015 i havent-se constituït la corporació
vaig dictar el Decret 132/2015 fent les delegacions adients en favor dels regidors.
Atès que amb data 24 d’agost de 2017 el Ple va donar-se per assabentat de la renúncia
al càrrec de regidor d’en Josep Gòdia Visa.
Atès que en el Ple, de data 4 d’octubre de 2017, ha pres possessió la Sra. Maria Pilar
Martinez Saura per ocupar la regidoria vacant i, per tant, cal procedir a reestructurar les
regidories, rectificant el Decret esmentat tal com després es dirà.
De conformitat amb allò disposat en l’art. 21.3 de la llei 7/85 , de 2 d’abril i 43, 44 i 45
del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, 54 de la llei 8/1987 de 15 d’abril Municipal
i de Règim Local de Catalunya RESOLC,
PRIMER.- Serveis i delegacions que no varien:
Regidora Delegada: Sra. Montse Noró Montraveta
Servei Municipal:
ESPORTS, NOVES TECNOLOGIES I MITJANS DE COMUNICACIÓ, URBANISME,
EDUCACIÓ I LA SAIRA ESPORTS:
. Patronat Municipal d’Esports
. Instal·lacions esportives de tot tipus, camps de futbol, poliesportiu, informació
relacionada amb les diferents entitats esportives
. Concursos, premis i altres celebracions en matèria d’esports.
. Qualsevol altre assumpte relacionat amb aquesta àrea.
NOVES TECNOLOGIES:
. Foment de noves tecnologies en tots els estaments de la població
. Facilitar la instal·lació i incorporació de nous instruments que facilitin la posada en
marxa d’aquestes noves tecnologies
. Familiaritzar i facilitar l’accés a Internet de tots els almacellencs
. Posar al dia la pàgina d’Internet local
. Ràdio, revista Lo Vilot i publicacions de tot tipus
. Qualsevol altre assumpte relacionat amb aquesta àrea

URBANISME:
. Llicències d’obres
. Llicències d’obertura d’establiments
. Instruments d’ordenació urbanística
. Activitats industrials
. Vivenda
. Patrimoni
. Expropiació
. Permuta
. Venda de béns
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquesta àrea
EDUCACIÓ:
. Escoles Bressol municipals
. Centres i institucions d’ensenyament i els seus serveis complementaris
. Ajuts i foment de l’ensenyament
. Activitats relacionades amb aquesta àrea
NUCLI AGREGAT DE LA SAIRA:
. Tota mena d’estudis i propostes en relació al nucli agregat de la Saira, per tal d’atendre
els interessos i serveis dels seus vilatans en aquesta porció del territori.
Regidor Delegat: Sr. José Antonio Conte Giral
Servei Municipal:
OBRES PÚBLIQUES, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT I FESTES OBRES
PÚBLIQUES ORDINÀRIES
. Fer-se càrrec de la direcció i gestió de la Brigada Municipal d’obres i serveis.
. Obres públiques ordinàries excepte manteniment d’equipaments.
. Execució d’obres a la via pública, excepte serveis
. Qualsevol altre assumpte relacionat amb aquesta àrea
CONSERVACIÓ I MANTENIMENT i FESTES
. Activitats culturals, recreatives, música, agrupacions artístiques
. Festes locals, concursos i exposicions, premis literaris, trofeus i altres activitats similars
. Qualsevol altre assumpte relacionat amb aquesta àrea
SEGON: Serveis i delegacions que es modifiquen:
Regidora delegada: Sra. Vanesa Olivart Rosicart
Servei Municipal:
- PORTAVEU GRUP CIU
- RECURSOS HUMANS, SEGURETAT CIUTADANA, BOMBERS i POLICIA:
. Contractació personal laboral de l’Ajuntament
. Creació noves places laborals a l’Ajuntament
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquestes àrea

Regidora Delegada: Sra. Maria Lluïsa Granero Murgades
Servei Municipal:
- COORDINADORA GENERAL DELS SERVEIS MUNICIPALS
La delegació efectuada abastarà les facultats de direcció, organització interna i gestió
dels corresponents serveis, amb exclusió de la facultat de resoldre mitjançant actes
administratius que afecten a tercers.
- HISENDA, COMERÇ I CULTURA I HISENDA:
. Pressupost i execució de crèdits
. Modificacions de crèdits
. Subvencions
. Inversions
. Recaptació
. Liquidació pressupost
COMERÇ:
. Foment de l’associacionisme comercial
. Foment d’activitats, actes i mesures que fortifiquin el teixit comercial de la vila
. Qualsevol altre assumpte relacionat amb aquesta àrea
CULTURA:
. Activitats culturals, recreatives, música, agrupacions artístiques
. Gestió de les activitats del Centre Cultural d’Almacelles “El Casal”.
Regidora delegada: Sra. Montserrat Arnó Mora
Servei Municipal:
BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA, PARTICIPACIÓ CIUTADANA, BANC D’ALIMENTS,
JOVENTUT I SANITAT I BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA:
. Assistència Social
. 3a. edat
. Serveis Socials
. Informació i relacions socials
. Patronat Municipal d’Avis
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquesta àrea
PARTICIPACIÓ CIUTADANA:
. Relació i treballs amb totes les entitats del poble
. Qualsevol assumpte vinculat amb aquesta àrea
BANC D’ALIMENTS:
. Gestió del Banc d’Aliments i relacions amb altres entitats
JOVENTUT:
. Centre Cívic Casa Clara
. Informació i coordinació amb els diferents grups juvenils

. Concursos, premis, conferències, cursos i altres celebracions en matèria de joventut
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquestes àrea
SANITAT:
. Salut Pública
. Relació amb el personal sanitari del CAP i amb la seva activitat
. Seguiment i control de la qualitat de l’aigua potable
. Higiene pública
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb els hàbits saludables.
Regidora Delegada: Maria Pilar Martinez Saura
Servei Municipal:
- GESTIÓ ENERGÈTICA DESENVOLUPAMENT I SOSTENIBILITAT:
. Gestió escombraries clavegueram
. Gestió de les aigües
. Medi ambient
. Deixalleria
. Neteja viaria
. Campanyes periòdiques de desratització i desinfecció.
SEGON: Les delegacions efectuades abastaran les facultats de direcció, organització
interna i gestió dels corresponents serveis, amb exclusió de la facultat de resoldre
mitjançant actes administratius que afecten a tercers.
TERCER: Notificar la present resolució a les persones designades amb la finalitat que
efectuïn, si fa el cas, l’acceptació dels esmentats càrrecs.
QUART: Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que es celebri.
CINQUÈ: Les delegacions conferides seran efectives des del dia següent a la data de
la present resolució.

3. PROPOSTA PER A LA DESIGNACIÓ DEL JUTGE DE PAU TITULAR I
SUBSTITUT.
Ha finalitzat el mandat legal de quatre anys, del càrrec de Jutge de Pau titular i
el Jutge de Pau substitut i s’ha emès en temps i forma la convocatòria per a la
presentació de sol·licituds.
S’han presentat dos candidats a la plaça que, per ordre de presentació de les
sol·licituds, són els següents:
1.- Sr. Ramon Molins Miralbés
2.- Sra. Anna Maria Ambau Pascual

Atès que els candidats declaren en els seus escrits que no concorren en cap
causa d’incapacitat i d’incompatibilitat i es considera que tenen capacitat per a
exercir el càrrec i considerades les circumstàncies personals concurrents en els
candidats i els mèrits al·legats.
Vist el que disposa l’article 4 i següents, sobre el Reglament 3/95, de data 7 de
juny, ES PROPOSA:
Primer: Proposar el nomenament de Jutge de Pau titular del municipi
d’Almacelles, per un període de 4 anys, al Sr. Ramon Molins Miralbés, amb DNI
núm. 40792427-F, domiciliat en el carrer Major 94, 4t. 1a. d’Almacelles, qui
disposa del títol d’Estudis Primaris, i de professió policia local jubilat.
Segon: Proposar el nomenament de Jutgessa de Pau substituta del municipi
d’Almacelles, per un període de 4 anys, a la Sra. Anna Maria Ambau Pascual,
amb DNI núm. 40897085-A, domiciliada en el carrer Sant Josep, 9 d’Almacelles,
qui disposa del títol de Formació de Segon Grau d’Administratiu, i de professió
comerciant.
Tercer: Fer tramesa d’aquest acord al Jutjat de 1a. Instància i Instrucció de
Lleida, qui ho elevarà a la Sala de Govern (article 101.3 de la Llei Orgànica
6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial i article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de
juny, dels Jutges de Pau).
Sotmesa la proposta a votació és APROVADA per UNANIMITAT dels
presents.

4. DESIGNACIÓ DE LA REGIDORA SRA LLUISA GRANERO MURGADES
QUE FORMARÀ PART DELS OOAA D’AVIS I D’ESPORTS
En data 24 d’agost de 2017 el Ple va donar-se per assabentat de la renúncia al
càrrec de regidor d’en Josep Gòdia Visa.
El Sr. Gòdia va ser designat pel Ple de la Corporació en sessió de data 12 de
febrer de 2016 per tal d’integrar la Comissió de Govern del OOAA Residència
d’Avis Mn. Alexandre Pedra i la Junta de govern de l’OOAA Patronat Municipal
d’Esports.
Un cop formalitzada la renúncia al càrrec de Regidor del Sr. Gòdia, correspon
acordar la seva substitució com a membre dels òrgans de govern dels OOAA
esmentats.
Per tot el què ES PROPOSA:

PRIMER.- Nomenar la Sra. Maria Pilar Martínez Saura per integrar la Junta de
Govern de l’OOAA Residència d’Avis Mn. Alexandre Pedra, en substitució del Sr.
Gòdia.
SEGON.- Nomenar la Sra. Maria Lluïsa Granero Murgades per integrar la Junta
de Govern de l’OOAA Patronat Municipal d’Esports, en substitució del Sr. Gòdia.
TERCER.- Comunicar els anteriors nomenaments als OOAA respectius als seus
efectes.
En el torn d’intervencions el portaveu del grup municipal ERC avança que
votaran en contra perquè considera poc representats els grups de l’oposició en
aquests organismes, sense tenir res en contra respecte de les persones
nomenades.
En resposta a aquesta intervenció el Sr. Alcalde recorda que aquesta és la
primera legislatura en què s’ha incorporat els grups municipals de l’oposició als
organismes autònoms (esmenta PP i Poblem Almacelles). Ell confia plenament
en el saber fer de totes les persones que estan als patronats.
El representant d’ERC vol fer una rectificació en el sentit que no és que no confiï
en el personal dels patronats sinó que ell sol diu que considera que hi haurien
d’estar representats tots els grups polítics municipals. Ell només està en
desacord amb el funcionament i els estatuts dels ens, com ja es va parlar en un
ple anterior. Voldria que es rectifiqués el comentari anterior del Sr. Alcalde en el
sentit que ell no ha dit que no confiï amb la gent dels patronats.
El senyor Alcalde considera que no s’escau fer aquesta rectificació atès que si el
representant d’ERC no confia en el funcionament dels patronats ell interpreta
que no confia en la gent dels patronats.
El representant d’ERC sol·licita de nou la paraula i en no atorgar-li dret de
repregunta el Sr. Alcalde el Sr. Comella sol·licita que consti en acta aquesta
denegació.
Sotmesa la proposta a votació és APROVADA amb el següent règim de
vots:
A FAVOR:
ABSTENCIONS:
EN CONTRA:

8 (CIU-PA)
3 (PP-PSC-ALL)
2 (ERC)

9. INICI D’EXPEDIENT PER A LA CONCERTACIÓ D’UNA OPERACIÓ DE
TRESORERIA I DELEGACIÓ D’ADJUDICACIÓ EN LA JUNTA DE GOVERN
Atès el venciment de la pòlissa de crèdit subscrita amb el Banc de Santander el
2 de desembre de 2017, i vista la necessitat de coordinar la desperiodificació que
es pugui produir entre els ingressos dels propers dotze mesos i les despeses
que caldrà abonar del mateix període, així com el compliment dels períodes
legals de pagament.
Es proposa iniciar el procediment per a la concertació d’una pòlissa de tresoreria,
d’acord amb les possibilitats que estableix l’article 49 i concordants de la Llei
d’Hisendes Locals, i a la vista de l'ordenat en l'article 48 bis del text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s'estableix que totes les operacions financeres
que subscriguin les Corporacions Locals estan subjectes al principi de prudència
financera, amb les següents bases:
Quantia: 400.000€
Termini: 12 mesos
Interès: Euribor +(....)
Revisió: trimestral
Liquidació interessos: trimestral
Comissions: segons Resolució de 6 de novembre de 2017 de la Dirección
General del Tesoro, de prudència financera.
Intervenció: Secretària de l’Ajuntament
En atenció a les dates en què venç l’actual operació de tresoreria i les necessitats
de tresoreria de l’Ajuntament, es proposa sol·licitar oferta a les principals entitats
de la localitat: Banco de Santander, BBVA, La Caixa, Banc de Sabadell, Ibercaja
amb les bases esmentades, donant la possibilitat de fer oferta per quantitat
inferior a la sol·licitada. En cas que cap oferta cobreixi el total sol·licitat, es podrà
adjudicar prorratejant les ofertes més avantatjoses presentades.
Les proposicions per prendre part en la negociació es presentaran en sobre
tancat al Registre de l’ajuntament, signat pel candidat i amb indicació del domicili
a l'efecte de notificacions, en el qual es farà constar la llegenda “Proposició per
licitar la contractació d'una pòlissa de crèdit a curt termini”.
Les ofertes rebudes dins del termini seran valorades per l´Interventor municipal
d’acord amb els següents criteris:
El cost del capital ofert pels licitadors, es a dir, l´oferta més avantatjosa
des del punt de vista econòmic, complint els criteris de la Resolució de 6 de
novembre de 2017 de la Dirección General del Tesoro, de prudència financera
(8 punts)

El menor marge de comissió de no disponibilitat, regulat en la referida
resolució de prudència financera (2 punts)
En cas d´empat es resoldrà per sorteig.
En el cas que la Secretaria General del Tresor i Política Financera aprovi abans
de la presentació de les ofertes una nova Resolució que estableixi nous principis
de prudència financera, seran d´aplicació en l´oferta que es presenti.
Vistos els articles 51 i 52 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
locals, correspon al ple la concertació d’aquesta pòlissa de crèdit.
Per qüestions d’agilització i atès que les ofertes han de complir amb les
condicions de prudència financera el que no deixa lloc a la discrecionalitat, es
proposa que el ple delegi en la junta de govern l’adjudicació de la referida pòlissa
de crèdit.
Per tot el que ES PROPOSA:
PRIMER.- Iniciar l’expedient de concertació d’una pòlissa de tresoreria per import
màxim de 400.000,00€, d’acord amb les prescripcions de la Secretaria General
del Tresor i Política Financera, al respecte i demés normativa aplicable.
SEGON.- Sol·licitar ofertes a les entitats bancàries esmentades en la part
expositiva, d’acord amb l’informe i condicions emès per la Intervenció municipal.
TERCER.- Delegar la contractació/adjudicació de l’esmentada pòlissa de
tresoreria en la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Almacelles.
El portaveu del grup PSC manifesta dubtes en entendre que és una decisió
tècnica de la intervenció que proposa a l' equip de govern i que, no obstant, es
demana ara al Ple que cedeixi la contractació de nou en l’equip de govern.
Preferiria que fos el ple qui adjudiqués el contracte comparant les ofertes.
El portaveu del grup ERC diu que no saben per què ha de ser l’import proposat i
no un altre, han de suposar que estarà bé. I demana al habilitats nacionals la
vigència de l’anterior pòlissa atès que el darrer any no va passar pel ple. La
Secretària respon que la vigència era anual.
La representant d’Almacelles Lliure, posa de manifest el que considera que son
traves a obtenir informació a nivell econòmic atès que la proposta de pòlissa de
tresoreria no precisa en què es gastaran els diners ni són coneixedors del destí
de la pòlissa de l’anualitat anterior. Manifesta manca d’informació econòmica i
de transparència.
El senyor Alcalde explica que l’operació de tresoreria no es destina a inversions,
es ve a compensar el decalatge entre els cobraments i els pagaments, que no

es produeixen de forma acompassada. I en relació al retret de manca
d’informació i transparència que li feia la representant d’Almacelles Lliure
manifesta que li sembla que es reuneix la comissió de comptes on es lliura tota
la informació, a més les despeses s’aproven a les Juntes de Govern que es
trameten a tots els regidors.
Dóna la paraula al Sr. Interventor qui precisa que no s’està proposant la
concertació d’un préstec, sinó d’una pòlissa, que atorga facultat de disposar
diners fins a un import màxim i que té una càrrega financera molt baixa. Les
pòlisses son totes anuals i no es renoven. Se sol·licita ara la delegació al Ple,
unes setmanes abans del seu venciment, per tal que hi hagi temps suficient de
demanar les ofertes i valorar-les i acordar la nova operació de forma que no quedi
un temps en blanc fins al proper ple, sense pòlissa. La necessitat de concertarla ve donada per la desperiodificació entre el moment en que es realitzen els
ingressos i el moment en que cal atendre les despeses per mantenir els límits
legals de pagament a proveïdors. I concreta també que es destina a pagament
de despesa ordinària (subministraments, sous...etc) no inversions. Indica també
que no se sap, a priori, quin import es disposarà, que és fluctuant, vas ingressant
i pagant segons el ritme d’execució de despesa-ingrés, i només pagues en
relació a allò que disposes. També respon al representant d’ERC per què
l’anualitat anterior no va passar pel Ple, explicant quin és l’òrgan competent en
funció del percentatge que suposa sobre els recursos ordinaris liquidats.
El senyor Alcalde sotmet el punt a votació recordant que aquesta explicació
tècnica s’ha fet ja a la Comissió Informativa.

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

7 (CIU)
6 (PP-PSC- ERC-ALL-PA)

10. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST PER SUPLEMENT DE
CRÈDIT
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
majors ingressos recaptats dels inicialment pressupostats, amb subjecció a les
disposicions vigents.

Despeses a finançar
Suplements de crèdit:
Partida

Nom

Proposta
d’increment

01100-30000

Interessos de Dipòsits

15320-60906

Construcció Mur Escollera al Parc del Vilot

15320-61909

Millora Accessos al CEIP ANTÒNIA SIMÓ I ARNÓ

13.610,75 €

33800-22609

Festes Populars

28.000,00 €

34200-61907

Reforma Vestidors i Nucli de Serveis Camp de Futbol

718,08 €
5.100,80 €

7.365,97 €

Total altes crèdits :

54.795,60 €

Finançament que es proposa:
1) Majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent:
Partida

Nom
11500 Impost Vehicles Tracció Mecànica

Import
12.000,00 €

31300 Taxa Prestació Serveis Piscines

3.800,00 €

33100 Taxa per entrada vehicles i guals

5.000,00 €

39902 Aportacions Festes

5.000,00 €

42000 Participació Tributs de l’Estat
Total Majors Ingressos:

28.995,60 €
54.795,60 €

FONAMENTS DE DRET
1. 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.
Per tot el què PROPOSO al Ple l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 05/2017 per
import de 54.795,60 €, que cal finançar mitjançant amb majors ingressos
recaptats sobre els inicialment previstos al pressupost.
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.
El representant del grup municipal PP comenta que troben en falta més
informació en relació a les despeses que originen la necessitat de modificació
pressupostària.
El portaveu del grup PSC demana informació sobre la despesa de la reforma
dels vestidors, vol saber si han pujat més del que es preveia.

El portaveu del grup ERC també planteja dubtes respecte de les despeses per a
les quals es sol·licita el suplement de crèdit i vol saber si ja s’han executat
aquestes actuacions.
La portaveu d’Almacelles Lliure diu que els és insuficient la informació que
obtenen en la Comissió Especial de Comptes i que és sol un cop l’any. Hi ha
demandes d’informació que no se’ls han resolt. Voldria saber per què han pujat
més les despeses previstes inicialment i també voldria tenir una explicació més
detallada sobre els majors ingressos recaptats que consten, atès que si hi ha
d’haver un superàvit després d’haver aprovat les pujades d’alguns impostos
(com l’IVTM) pensa que cal estalviar-ho i aplicar-ho en altres anualitats a millores
pel poble (bonificacions, millora del manteniment de piscines...etc). Anuncia el
seu vot negatiu a la proposta.
Es dóna la paraula al Sr. Interventor que precisa que no es tracta en cap cas
d’un superàvit del servei i que quan es fa el pressupost no es disposa de les
dades de recaptació de l’anualitat anterior i manca comptar altes, baixes o altres
modificacions succeïdes. En liquidar definitivament els impostos es coneix el
volum d’ingressos definitius. Passa en tots els serveis (esmenta piscines) que
quan es pressuposta no es pot conèixer quanta gent en farà ús, per exemple. Si
en finalitzar l’anualitat s’ha recaptat més del que es podia preveure al
pressupostar no és un superàvit, és només un major ingrés del que es va
pressupostar però la despesa pot haver estat superior. En relació a la major
despesa, no es tracta pas de partides impagades, s’han pogut tramitar aquestes
despeses mercè a les bosses de vinculació de les partides del pressupost. I
aquestes extrems estan degudament informats, d’acord amb el que preveu la
Llei Reguladora d’Hisendes Locals.
La representant d’Almacelles reprèn la seva intervenció per insistir a sol·licitar
que es millori la informació del per què han costat més les obres que consten a
la proposta d’acord.
El representant del grup PSC demana concreció en la resposta a la seva
pregunta de si a la reforma dels vestidors l’increment de despesa que es
consigna és per pagar despesa que ja s’ha fet o bé es la previsió d’una despesa
que vindrà.
El Sr. Interventor manifesta que no ho pot precisar en aquest moment.
El Sr. Alcalde remarca que la documentació dels expedients ha estat a disposició
tres dies de tots els grups i que podia haver-se atès qualsevol consulta per part
dels tècnics en aquest sentit, igualment remarca que la Comissió Informativa es
fa també per tal que els grups puguin plantejar les seves preguntes. A tall
d’exemple explica l’increment de despesa produït en l’actuació del pavelló i
remarca de nou que tot això ho haurien d’haver demanat en el període
d’exposició dels expedients i plantejar els seus dubtes en la Comissió

informativa. També fa una breu explicació del que ha motivat una diferència de
despesa en la construcció del mur de l’escollera i del pavelló i com s’han finançat
les diferències.
El representant del grup PSC indica que la Comissió Informativa es fa el mateix
dia del ple, que aniria bé que es fes un parell de dies abans al menys i que ara
se’ls retreu que preguntin a darrera hora a l’interventor quan abans no s’ha trobat
bé que no preguntessin al tècnic. Insisteix a demanar que la informativa es faci
abans.
El senyor Alcalde recorda que tradicionalment les Comissions Informatives es
feien una hora abans del ple i que aquest extrem ja es va modificar, que s’està
actuant d’acord amb la normativa d’aplicació i que efectivament els regidors
tenen l’opció de venir a veure la documentació en els dies abans. Si en algun
moment la Secretària o l’interventor no saben alguna consulta que es faci podran
preguntar als tècnics i podran donar resposta abans del Ple.

Sotmesa la proposta a votació és APROVADA amb el següent règim de
vots:
A FAVOR:
7 (CIU)
ABSTENCIONS:
6 (PP-PSC- ERC-PA)
EN CONTRA:
1 (ALL)
Tot i que encara resta la resolució d’un punt amb contingut que ha estat inclòs a
l’ordre del dia, com és la realització del sorteig de membres de les meses
electorals a les eleccions del Parlament de Catalunya previstes per al
21/12/2017, atès que aquest sorteig es realitzarà a les dependències de
l’Ajuntament on es convoca a tots els regidors, l’Alcalde dóna pas al punt de
precs i preguntes:
11. ASSUMPTES D’URGÈNCIA
No se’n plantegen.
12.- PRECS I PREGUNTES
El portaveu del grup municipal PP demana informació sobre una moció que es
va presentar temps enrere en relació als desfibril·ladors.
Igualment demana qui és el regidor responsable del tema de manteniment de
camins, atès que els preocupa l’estat d’alguns camins. Demana quan s’iniciarà
l’execució del pla de camins.
El senyor Alcalde li precisa que per tractar el tema dels camins pot adreçar-se a
ell mateix i manifesta no compartir la diagnosi que fa el regidor sobre l’estat

d’alguns camins. En els darrers dies, segueix, s’ha fet adjudicació per la millora
d’alguns camins i ara s’estan redactant documents tècnics per acabar de millorar
els que ho necessiten. Igualment s’està treballant per obtenir el finançament
necessari en alguns casos i també cal considerar que les solucions tècniques en
alguns casos son complicades (casos d’expropiacions, per exemple) i a banda,
hi ha moments de l’any més adients per aquestes intervencions, tradicionalment
no s’havia fet mai a la tardor l’arranjament de camins i aquest any s’ha fet.
Repassa l’estat d’alguns caminis i a més avança quins son els camins en què es
vol intervenir primer i motiva el per què.
El representant del grup PSC planteja el següent prec: demana poder examinar
les relacions de factures/despeses aprovades per la Junta de Govern del 1er i
2n semestre de 2017 i vol saber les que estan efectivament pagades.
El portaveu del grup municipal ERC vol plantejar tres precs:
-Al Sr. Conte li recorda que al carrer de l’Estació hi ha un mur que s’està
esfondrant.
-A la regidora Sra. Martínez si es poden tenir contenidors d’orgànica a totes les
illes.
-A la Sra. Noró li comenta que acullen la proposta del grup socialista de millorar
alguns passos de vianants i voldrien que es creés una comissió d’estudi sobre
els camins escolar segurs.
Pel que fa a l’apartat de preguntes manifesta que se’l va nomenar fa un any
enrere membre del Museu i que no se l’ha convocat.
També pregunta qui va representar a la vila d’Almacelles a “Ciutats il·lustrades”
a Cartagena al 27 d’octubre.
Igualment demana com està el tema de les multes coercitives que han vist que
s’han imposat per Decret en relació a l’arranjament d’algunes façanes.
També demana si la intervenció que s’ha fet al C. Binefa on s’ha ampliat la zona
d’aparcament aquesta intervenció s’ha fet amb acord dels veïns.
La portaveu del grup Almacelles Lliure planteja els següents precs i preguntes:
-Davant l’actual crisi de sequera l’Ajuntament ha previst alguna mesura per la
reducció del consum d’aigua? Esmenta alguna actuació que ella considera
malbaratament de l’aigua.
-En relació al Decret 169/2017, d’aprovació inicial de la correcció al projecte
modificat del Pla Parcial Sector SUD-6 “Els Olivars” opina que a poc temps abans

que es resolgui la sentència del contenciós que es va plantejar es fan molts
canvis i modificacions.
-Pel que fa a les demandes d’informació, posa de manifest que de les resolucions
de la GAIP i del Síndic de Greuges, no s’ha donat compliment íntegre a totes
elles i que cal atendre totes les resolucions d’ambdues institucions, el que prega.
Demana major transparència a l’Ajuntament.
El senyor Alcalde inicia la seva intervenció responent primer al portaveu d’ERC
en relació a la pregunta que feia del Museu: l’òrgan rector del Museu es reuneix
un o dos cops l’any i que calcula que el convocaran en breu.
Igualment precisa que Almacelles forma part del grup de Ciutats de la Il·lustració
i que si ho considera oportú és l’Alcalde mateix qui assisteix a aquestes trobades,
que hi va assistir ell.
En relació al tema de les façanes de la Pl. de la Vila en mal estat comenta que
és un tema complex del que fins ara, no s’ha pogut fer grans avenços. Qualsevol
actuació en aquest àmbit ha d’emparar-se en informe tècnics i, pel que sembla,
hi ha temes de seguretat que cal atendre amb cura. Els propietaris estan més
que requerits i se’ls va donar el marge d’execució d’un projecte que van presentar
i que es van comprometre a fer. S’estan valorant les possibilitats d’execució
subsidiària per administració.
Respon en aquest punt la qüestió formulada sobre el C. Binefa i recorda que al
març de 1995 es va aprovar el Pla Parcial i que l’Ajuntament d’aquella època va
obrir el vial. Posteriorment a instància del grup PSC juntament amb el grup PP
es desvia la carretera de Sucs i s’asfalta el vial, amb finançament i intervenció
de diverses administracions, en tràmit d’ocupació directa que ja es recollia en el
Pla Parcial. Aquest Pla Parcial ja recollia una amplada de 14 metres pel C.
Binefa, que és l’actualment construït i el que es fa ara respecta aquesta previsió.
S’estan fent uns acondicionaments que beneficien tota la població d’Almacelles.
En resposta a la pregunta formulada sobre les mesures d’evitació de la sequera,
manifesta que no consta que hi hagi cap avís de pla d’emergència o d’aplicació
especial de mesures per part de la CHE, no estem en aquest moment nosaltres
en situació d’alarma de sequera.
Seguidament sol·licita a la representant d’Almacelles Lliure que en relació a la
pregunta o comentari que formula en relació al Sector SUD-6 no el lligui al
POUM, que son coses diferents. Ara sol es modifica un punt concret (Cobert del
Sardà).
També emet resposta en relació a l’esment que fa la Sra. Martí a l’emissió de
sentència en relació al Sector SUD-6. Estem tramitant l’aprovació d’un nou Pla
Parcial que no té res a veure amb el procés anterior que està pendent de

Sentència. Els costos de tot això els han de satisfer finalment els que es
beneficiïn de la reparcel·lació.
Respecte les demandes d’informació fetes pel grup Almacelles Lliure l’Alcalde
considera que s’ha respost al 70% de les peticions formulades, potser la regidora
no ha pogut disposar de tota la informació que voldria però considera que no pot
dir que no se li facilita res d’informació i que cal tenir en consideració temes com
ara la protecció de dades en poder o no poder facilitar informació.
Finalitza la intervenció de resposta al torn de precs i preguntes per part del Sr.
Alcalde i des del públic assistent a la sessió hi ha una intervenció per increpar el
Sr. Alcalde que es transcriu com “parla vostè de la protecció de dades?... mare
meva!” i el Sr. Alcalde identifica la persona que parla com a Sr. Diarte. I sol·licita
a la Secretària que consti en acta que el Sr. José Miguel Martínez Diarte ha
interromput el ple en el sentit que queda gravat.
El representant d’ERC sol·licita torn de rèplica i el Sr. Alcalde recorda que no hi
ha dret de repreguntes en els torns de precs i preguntes.
I seguidament es trasllada el ple a la seu de l’Ajuntament per realitzar el sorteig
públic telemàtic de membres de les meses electorals per a les eleccions al
Parlament de Catalunya de 21 de desembre de 2017.
(...)
13. SORTEIG DE MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS, ELECCIONS AL
PARLAMENT DE 21 DE DESEMBRE
Atesa la convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya, feta mitjançant el
Reial decret 946/2017, de 27 d'octubre, que se celebraran el proper 21 de
desembre de 2017, correspon efectuar el sorteig de membres de les Meses
Electorals, d’acord amb les prescripcions i ordres facilitades per la Junta electoral
corresponent i per poder fer-ho serà precís emprar els mitjans telemàtics
existents a partir del programa CONOCE que facilitat el Cens Electoral.
Es prossegueix la sessió plenària a la planta baixa de l’Ajuntament i la Secretària
que subscriu fa una petita explicació de com es realitzarà el sorteig i del
funcionament de la plataforma CONOCE facilitada per les autoritats electorals,
indicant que, a l’efecte de fer front a les possibles al·legacions i excuses dels
designats inicialment es sol·licita la relació d’un titular i fins a set suplents per
membre de cada mesa.
Es procedeix al sorteig per mitjans electrònics mitjançant l’aplicatiu amb el
resultat de titular i primer i segon suplent per membre que segueix:
DIST SECC MESA CÀRREC NIF
NOM
1
1 U
C1
78088456Y LAURA

COGNOM1
TORRES

COGNOM2
VENDRELL

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

U
U
U
U
U
U
U
U
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
U
U
U
U
U
U
U
U
U
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B

C1S1
C1S2
C2
C2S1
C2S2
C3
C3S1
C3S2
C1
C1S1
C1S2
C2
C2S1
C2S2
C3
C3S1
C3S2
C1
C1S1
C1S2
C2
C2S1
C2S2
C3
C3S1
C3S2
C1
C1S1
C1S2
C2
C2S1
C2S2
C3
C3S1
C3S2
C1
C1S1
C1S2
C2
C2S1
C2S2
C3
C3S1
C3S2
C1
C1S1
C1S2
C2
C2S1

47692389A
43700888Z
43742885J
78088556Z
40836148Q
17987353L
43707732G
78083437R
43707690P
43700572C
48058339T
43731104P
78075156T
73194526Q
47678175A
40834842K
43735306R
47900536T
43747087Y
78080756B
47902258C
43700050G
47688254P
40883575V
43704143A
43712492A
43704986H
78088509J
43701187Z
73198737H
47684905V
43740095Y
43712363N
43711099J
73198807L
40891064P
40863847T
47680509Z
47903012S
40859976Q
78058541Z
40833971R
40904879T
77099598X
47933561C
48052415X
47980126X
24255292K
47902972K

MARIA CARMEN
JUAN MANUEL
SONIA
NURIA
EDUARDO
ANA
SONIA
MONICA
JOSEFA
MONTSERRAT
MONTSE
MIRIAM
SANTIAGO
PALOMA
SALVADOR
ROSA MARIA
JOSE MANUEL
CLAUDIA
JORDI
OSCAR
ANTONIO
SANTIAGO
JULIA
MANUEL
MARIA DOLORES
JAUME
JOSEFA
JAUME
ESTHER
JAVIER
FERMIN
DANIEL
DOLORES
ISABEL
EVA
MARIA OLGA
RAMON
ALBA
ANNA
COSME MATIES
JOSEFINA CELIA
FRANCISCO
MANUEL RAMON
SALVADOR JOSE
PAULA
ESTHER
SERGI
MANUEL
JOSEP ORIOL

ALCOBE
RUEDA
RUEDA
MARTI
ESCUER
MONTER
PEIRAU
JORDAN
CARNER
BARROSO
FLORIDO
CALVET
FONT
GARCIA
GATIUS
BELLMUNT
EXPOSITO
OJER
MARTIN
LALANA
MORON
SUELVES
TORRUELLA
OSUNA
ROMERO
SAMPER
TOMAS
PELEGRI
CAMATS
BORGES
RODRIGUEZ
SOLANES
SUAREZ
CORTADELLAS
PLANA
GALLUS
BARBE
CAMATS
ALDAVERT
CALDERON
CEBOLLERO
CASTILLO
BARBERA
BOLET
MAZANA
RIVERA
PEREZ
PINTOR
PEREZ

JUSTRIBO
TOMAS
TOMAS
ARFELIS
ROYO
MAZAS
INSA
NUEZ
COMELLA
LAMELA
PLANA
MOLINERO
SANTACREU
LOPEZ
LOPEZ
ESCARTIN
BAQUEDANO
FERRER
RAMA
FOJ
MAZAS
POCIELLO
CANADELL
MORALES
ESPINAR
ALTISENT
ANASTASI
QUINTANA
CITOLER
GRAU
ARNO
MOLET
BORRAS
CLEMENTE
BARDAJI
ABAD
VILAMAJO
GALLO
PIQUERAS
MARSOL
LERIS
ZAPATA
FERRE
URPI
CASAÑE
GALLUS
JUSTRIBO
PEREZ
SETO

2
2
2
2

2
2
2
2

B
B
B
B

C2S2
C3
C3S1
C3S2

43726302J
40833739E
78075161M
40890058Z

JAVIER
FRANCISCO
MANUEL
ROSA MARIA
JOSE LUIS

TORRUELLA
QUEROL
RODA
MARTIN

ARNO
LLOBET
VELA
CRUZ DE LA

I així queden designats els membres titulars i suplents tot el què es comunicarà
a la Junta Electoral per a l’emissió del nomenament formal i la posterior
notificació d’aquest, i s’emet una còpia de la relació esmentada directament de
l’aplicatiu que s’ofereix als presents per signatura d’autenticació, essent signada
pel representant del grup PP Sr. Nicolàs i la que subscriu.
I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les
21:52 hores, de tot el qual estenc la present acta, donant fe del seu
contingut.
La Secretària

Vist i plau,
L’alcalde

