ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 8 DE JULIOL
DE 2010.- NÚMERO 7:

ASSISTÈNCIA:

Alcalde:

Sr. JOSEP IBARZ GILART

Regidors:

Sr. JOSEP GÒDIA VISA
Sra. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
Sr. JOSÉ ANTONIO CONTE GIRAL
Sr. JOSEP R. MASCARILLA ARNÓ
Sra. ROSA CARME BOSCH MAYENCH
Sra. MONTSE ARNÓ MORA
Sr. FRANCESC TORRES ARNÓ
Sr. XAVIER CORTÉS ESCANILLA
Sr. JAUME ALTISENT BERENGUER
Sra. TERESA OLMO VILÀ
Sr. JOSEP M. DOBLAS MANCERA
Sra. CAROL MANCHÓ LAGUNAS

Secretari Accidental:

Sr. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, essent les 21 hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
presidència de l’Alcalde i l'assistència dels regidors que s’assenyalen; 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.
Així doncs, per disposició de l’Alcaldia, s’entra directament al punt primer de
l’Ordre del Dia que disposa el següent:

1.- Aprovació de l’acta de Ple, de data 10 de juny de
2010
S’aproven pels reunits el contingut íntegre de l’acta. Els regidors d’IPA-EPM
volen que es faci constar la seva abstenció.

2.- Ratificació del conveni amb el COPCA, aprovat per
acord de Junta de Govern, de data 25 de maig de 2010

S’acorda la ratificació del següent acord:
“7.2.- Aprovació de conveni amb el Consorci de Promoció Comercial de
Catalunya (COPCA) per la realització del projecte de reforma del carrer de
la Mercè.
Vist el conveni de data 12 de maig de 2010, entre el Comitè Executiu del
Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA), i l’Ajuntament
d’Almacelles.
Atès que el conveni té per objecte la promoció de l’activitat econòmica del
municipi d’Almacelles mitjançant la realització del projecte d’Urbanització de la
Plaça de la Vila, carrer Major i carrer de la Mercè, fet que suposaria una millora
en les condicions per a la mobilitat dels vianants, destinant-hi una major
superfície a l’espai públic i millorant-ne l’accessibilitat i la seguretat per a la
realització de desplaçaments a peu.
S’acorda:
Primer: aprovar el model de conveni esmentat.
Segon: delegar en el Sr. Alcalde per a la seva signatura.
Tercer: ratificar-ho al proper Ple de la Corporació”.

3.- Reducció de les retribucions del personal de
l’Ajuntament i dels membres de la Corporació, en
aplicació del Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, pel
qual s’adopten mesures extraordinàries per a la
reducció del dèficit públic
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès el Reial Decret-Llei 8/2010 de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures
extraordinàries per a la reducció del dèficit públic, que suposen la reducció del
la quantia global de les retribucions per a destinar-la a l’amortització dels
prèstec existents.
Atès que les mesures acodades pel reial decret són d’aplicació obligatòria,
sense necessitat de cap més acord, pel que fa a funcionaris i personal laboral
de la Corporació.

Atès que en relació amb els membres de la Corporació, per acord del Ple, de
data 8 de novembre de 2010 i de data 12 de juliol ded 2007, al constituir-se la
Corporació, es va resoldre que el Sr. Alcalde percebés una retribució, per
dedicació parcial i que, respecte als membres de l’Equip de Govern, es van
fixar unes indemnitzacions pels perjudicis en l’exercici del càrrec, tant pels
tinents d’alcalde com pels regidors amb delegació de l’Alcaldia.
Atès que en el ple de data 12 de juliol de 2007 es va acordar també el
pagament d’indemnitzacions per a assistències a les sessions.
Atès que, des de 2007 no hi ha hagut cap increment, fora dels fixats per la Llei
de Pressupostos de l’Estat, en les retribucions i en les indemnitzacions dels
membres de la Corporació, ni respecte a les assistències als plens.
Vista la necessitat que la Corporació, en solidaritat amb les reducccions dels
salaris del personal, prescrites pel Reial Decret 8/2010, faci un esforç per reduir
les retribucions i indemnitzacions dels membres corporatius, per tal de
contribuir a la contenció de la despesa pública i a la disminució de
l’endeutament.
Ateses les recomanacions de la FEMP sobre la reducció de retribucions,
segons acord de la Comissió Executiva, de data 25 de maig de 2010.
És per això que es proposa:
Primer: Aprovar la reducció del sous dels funcionaris i del personal laboral en
un 5% linial respecte a les pecebudes en el mes de maig de 2010, seguint les
normes del Decret de referència.
Segon: Fixar una retribució per dedicació parcial de l'Alcaldia a partir del mes
de juny amb una reducció del 5% sobre la retribució del mes de maig de 2010.
Tercer: Reduir les indemnitzacions pels regidors de l’equip de govern pels
perjudicis en l’exerci del càrrec, tant pels tinents d’alcalde, com pels regidors
amb delegacions, en un 5% anual.
Quart: Establir una reducció de les indemnitzacions per l’assistència a plens,
fixada en el ple de 12 de juliol de 2007, que a partir d’ara serà de 40 €.
Cinquè: Fixar les indemnitzacions per als portaveus del grup de la oposició en
89 euros mensuals, com a indemnització per les seves funcions, donat el baix
rendiment. El portaveu de CiU percebrà una idemnització de 132 € mensuals.
L’assistència a les Juntes de Govern d’Urbanisme es reduiran en un 50%.

Sisè: Acordar que la despesa estalviada per la reducció de retribucions es
destini a l’amortització dels préstecs existents, en compliment del Reial Decret
8/2010”.
Pren la paraula el portaveu d’IPA-EPM, Sr. Josep Maria Doblas, fent constar
que no votaran a favor, tot considerant que la presentació de la proposta
suposa una actitud malintencionada i de menyspreu cap als grups de l’oposició,
especialment quan es diu que es redueixen les indemnitzacions pel seu baix
rendiment. Per contra, manifesta que tot just es redueixen en 132 euros la
indemnització del portaveu de CiU, i es pregunta si és per haver observat una
conducta estelar quan, en realitat, pràcticament no ha tingut cap intervenció en
els plens. Considera, en definitiva, que s’havia d’emprar un barem únic si
s’hagués volgut actuar democràticament i no de manera prepotent.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, manifesta que després
d’haver demanat per dues vegades la reducció de les retribucions, finalment és
ara quan s’han dut a terme. Al seu criteri, calia utilitzar un barem únic per a
tothom i li sorprèn que la reducció més alta sigui la del 35% per als grups de
l’oposició, considerant surrelalistes les raons emprades referents al seu baix
rendiment. Cal tenir en compte que, al seu parer, les facilitats que ha donat
l’Equip de Govern de cara a l’actuació de l’oposició són i han estat pràcticament
nul·les, per això considera que el que s’ha fet és castigar a l’oposició per altres
assumptes.
Finalment, fa constar que acceptaran aquest sacrifici i, tot i que haurien volgut
votar a favor, al final s’abstindran de votar pel tracte dominant cap a la oposició.
El Sr. Alcalde intervé fent constar que ha fet aquesta proposta pensant en què
el portaveu d’IPA-FPM votaria a favor, donat que és la mateixa proposta que
l’Equip de Govern del Consell Comarcal, del qual formen part tant els regidors
Sr. Josep Maria Doblas com el Sr. Francesc Torres, han aplicat; rebaixant un
5% als membres del Govern Comarcal i un 15% als de l’oposició i, per tant, no
aplicant un barem únic, que ara és el que es reclama aquí a Almacelles. També
explica que el portaveu de CIU està tot el dia treballant pel poble, mentre que
els portaveus de l’oposició no ho fan. Contestant el Sr. Alcalde al portaveu del
PSC, explica que la reducció s’aplica des del mes de juny i ha entrat en vigor
quan la llei així ho ha dit.
Mentre parla el Sr. Alcalde, el regidor Sr. Josep Maria Doblas -que no té l’ús de
la paraula- intervé en diferentes ocasions impedint que el Sr. Alcalde es pugui
expressar. El Sr. Alcalde, per dues vegades, li fa l’advertiment que no
l’interrompi, assenyalant que si segueix així haurà d’abandonar la sala. A la
vista que el regidor continua parlant, impedint novament que el Sr. Alcalde

pugui explicar els seus arguments, el Sr. Alcalde demana al regidor Sr. Doblas
que abandoni la sala. Acte seguit, el Sr. Doblas es nega a abandonar la sala i
segueix parlant sense tenir l’ús de la paraula. El Sr. Alcalde disposa que se
suspengui la sessió fins que el Sr. Doblas abandoni la sala.
A continuació, abandonen la sala el Sr. Doblas i la resta de regidors d’IPA-FPM
i tots els regidors del PSC.
Una vegada fet el silenci a la sala, després d’uns breus moments, el Sr. Alcalde
continua la sessió exposant que amb els advertiments realitzats s’ha seguit el
Reglament de Funionament del Ple, sobre l’ús de la paraula, de tot el qual
estava assabentat el portaveu d’IPA-FPM, encara que hagi volgut fer el seu
“espectacle particular”.
Destaca el Sr. Alcalde que encara que s’hagi practicat una reducció del 30%
per les indemnitzacions dels regidors de l’oposició, l’assistència a les Juntes de
Govern d’Urbanisme en les que només hi assisteixen els membres de l’Equip
de Govern s’han reduït en un 50 %.
També fa constar que l’estalvi de retribucions cal aplicar-lo a l’amortització dels
prèstecs existents, generats pels governs anteriors del PSC i del PP,
especialment per la construcció del Centre Cultural.
En relació amb el motiu del baix rendiment al·legat per a la reducció de les
indemnitzacions dels regidors, considera que, el rendiment es refereix a la feina
que es fa a favor del poble d’Almacelles. En aquest sentit, destaca que els
regidors de l’oposició, que formen part del Govern del Consell Comarcal, han
vetat una subvenció per a la Fundació del Museu d’Almacelles de 9.000 €,
trencant el conveni existent entre les dues institucions, tot el qual comporta la
pèrdua de la subvenció anual de 3.000 € per la vila.
Sobre els problemes manifestats pel Sr. Torres, en la sessió anterior, entre
l’Ajuntament i la intervenció del Consell Comarcal, fa constar que l’Ajuntament
s’ha adreçat per segona vegada carta al Consell a fi que pugui expressar-los
per escrit, si realment existeixen. Fa constar, també, que s’ha fet còpia per
escrit al portaveu del PSC encara que no s’ha rebut resposta.
Finalment se sotmet a votació la proposta que és aprovada per unanimitat dels
7 assistents presents.

4.Declaració
institucional
de
l’Ajuntament
d’Almacelles en resposta a la sentència emesa pel
Tribunal Constitucional
Es dóna lectura a la següent proposta:
“El 18 de juny de 2006, el poble de Catalunya aprovava de manera majoritària,
per via de referèndum amb caràcter vinculant, el nou Estatut de Catalunya.
Amb la celebració d'aquest referèndum, acabava la tramitació de la reforma del
nou Estatut, que havia començat el 30 de setembre, quan el Parlament de
Catalunya aprovava per amplíssima majoria el projecte de nou Estatut per a
Catalunya. Un text que representava l'expressió unitària dels anhels
d'autogovern del poble de Catalunya.
Tot i els diversos posicionaments de les forces polítiques catalanes, en el
referèndum, la majoria de partits catalans varen acatar el seu resultat i es varen
comprometre a defensar amb fermesa i ambició el nou text estatutari.
La sentència emesa pel Tribunal Constitucional, el 28 de juny, en resposta als
recursos d'inconstitucionalitat presentats en contra de l'Estatut de Catalunya és
injusta i antidemocràtica en la mesura que modifica un text referendat pel poble
de Catalunya.
Amb aquesta sentència s'ha alterat el contingut de l'Estatut i, a més a més, i de
forma no menys important, s'ha trencat el pacte que significa l'Estatut, entès
com una eina de regulació de les relacions entre Catalunya i l'Estat espanyol.
Representa també un atac a la dignitat i la llibertat de tots i cadascun dels
ciutadans de Catalunya, vinguin d'on vinguin i parlin la llengua que parlin. Ens
cal, doncs, una resposta democràtica, unitària i coherent amb els valors que
ens han mantingut vius com a país al llarg de la història.
És per tot això que el ple de l’Ajuntament d’Almacelles aprova els següents
acords:
Primer: L’Ajuntament d’Almacelles mostra el seu rebuig a la sentència emesa
pel Tribunal Constitucional en contra de l'Estatut de Catalunya.
Segon: L’Ajuntament d’Almacelles dóna suport a la manifestació en defensa de
l'Estatut i de la voluntat del poble que sota el lema “Som una nació. Nosaltres
decidim” ha estat convocada per al proper dia 10 de juliol a Barcelona.

Tercer: L’Ajuntament d’Almacelles dóna suport a les resolucions que de
manera majoritària es prenguin al Parlament de Catalunya en la sessió
monogràfica que se celebrarà en els propers dies.
Quart: Fer arribar aquests acords a la mesa del Parlament de Catalunya, als
diferents grups amb representació a la cambra i a la totalitat dels ajuntaments
lleidatans, als consells comarcals de les terres de Lleida, a les Corts de l'Estat
espanyol i al Tribunal Constitucional”.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors de
CiU presents a la sala.

5.- Assumptes d’urgència
Acte seguit, el Sr. Alcalde proposa incloure els següents assumptes que es
diran a continuació i que els reunits aproven per unanimitat incloure’ls com a
assumptes d’urgència.

U.1.- Modificació del Pressupost número 04/10
mitjançant la generació de crèdit finançat amb nous
ingressos no tributaris
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per tal d’atendre les despeses necessàries que no poden demorar-se
fins a l’exercici següent, cal tramitar l’expedient de generació de crèdit a
finançar per mitjà de:
a) Per compromisos ferms d’aportació.
Nous ingressos no tributaris afectats a una finalitat, que requereixen el
reconeixement del dret o existència formal del compromís ferm d’aportació.
Partida

Nom

750.85 Generalitat de Catalunya, Subv. Departament Política Territorial i
Obres Públiques

Previsió
100.000,00 €

Totals majors ingressos:

100.000,00 €

Despeses a finançar amb nous ingressos:
Partida

Nom

15100-619.00 Urb. i Millora C/ Major, Merce i Plaça Vila

Proposta
d’increment
100.000,00€

Total despeses a finançar: ...........................................................................100.000,00 €

FONAMENTS DE DRET
1. D'acord amb l'article 181 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 l’article
43 del RD 500/90, poden generar crèdit en els estats de despeses dels
pressupostos, en la forma que reglamentàriament s'estableixi, els ingressos de
naturalesa no tributària derivats de les operacions següents:
a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o
jurídiques per finançar, juntament amb l'entitat local o amb algun dels seus
organismes autònoms, despeses
que per la seva naturalesa estiguin
compreses en els seus objectius
b) Alienacions de béns de l'entitat local o dels seus organismes autònoms
c) Prestació de serveis
d) Reemborsaments de préstecs
e) Reintegraments de pagaments indeguts a càrrec del pressupost actual, pel
que fa a la reposició del crèdit en la quantia corresponent
2. 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.
L’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat
pressupostària, determina que les entitats locals, en l’àmbit de les seves
competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària en els termes previstos a l’article 3.2 d’aquesta Llei.
Per tant,

PROPOSO l’adopció de l’acord següent :
Primer: Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 04/10 mitjançant
la generació de crèdit finançat amb nous ingressos no tributaris, per un import
de 100.000,00 €, segons es determina a l’apartat d’antecedents, i que es tramiti
d'acord amb les bases d'execució del pressupost.
Segon: Exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la
Província.
Tercer: En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es
generaran els crèdits de les partides que s’han indicat”.
Exposa el Sr. Alcalde que es tracta de pressupostar una nova subvenció de
100.000 € que es va negociar directectament amb el Conseller d’Obres
Públiques, que és la quantitat que mancava per a la obra d’urbanització del
carrer de la Mercè.
El Sr. Alcalde afegeix que quan es parla de rendiments i de treball s’ha de
posar en valor que l’Ajuntament haurà fet un obra d’1.250.000 € i ha aconseguit
1.325.000 € en subvencions. Afegeix que la diferència servirà per fer front al
desnivellament del pressupost, atès que s’han introduit millores per tal que el
Centre Històric pugui permetre tot tipus d’alternatives, bé sigui per al trànsit
peatonal o rodat. Per acabar manifesta que aquesta obra ha resultat gratuïta,
no solament per a l’Ajuntament sinó també per al veïns.
Malauradament, afegeix el Sr. Alcalde, que l’Ajuntament no ha pogut
aconseguir la subvenció de la Llei de Barris. Es tractaba d’un obra que pujava
uns 4.000.000 d’euros i en la què l’Ajuntament havia d’aportar un 25%, el qual
restava cobert amb l’actual obra del centre històric. En altres paraules,
considera que també hagués sortit totalment gratuïta aquesta gran inversió.
Fa constar el Sr. Alcalde que en aquest cas la Generalitat ha premiat als
ajuntaments lleidatans del tripartit, rebent l’ajuda dos municipis d’ERC i un del
PSC. Estima el Sr. Alcalde que així no es pot governar un país, ja que en els
pobles hi habiten persones de totes les tendències polítiques. Per acabar
manifesta que amb el nou Govern a la Generalitat, que espera hi hagi aquesta
propera tardor, les subvencions es donin més per qüestions tècniques que no
pas per les polítiques.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor del regidors de
CIU presents a la sala.

6.- Precs i preguntes
No se’n fa ús.
I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a
les 22,20 hores, de tot el qual extenc la present acta, donant fe del seu
contingut.

Vist-i-plau,
L’Alcalde

El Secretari Accidental

