ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 24 DE
NOVEMBRE DE 2015.- NÚMERO 8:
ASSISTÈNCIA:
Regidors:
SR. JOSEP IBARZ GILART
SR. JOSEP GÒDIA VISA
SRA. VANESA OLIVART ROSICART
SRA. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
SRA. MONTSE ARNÓ MORA
SRA. MARIA LLUÏSA GRANERO MURGADES
SR. JOSÉ ANTONIO CONTE GIRAL
SR. IGNASI COMELLA CLAVERO
SR. JAUME NIUBÓ PERA
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. JOSEP MARIA DOBLAS MANCERA
SRA. LAIA MARTÍ CACHO
SR. CARLOS NICOLÀS ARFELIS

Secretari Accidental: Sr. Ramon M. Cornellana Puigarnau
A Almacelles, essent les 20,30 hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
presidència de l’Alcalde i l'assistència dels regidors que s’assenyalen i la de
l’interventor interí, en Lluís Bordes Capdevila; s’inicia, doncs, la sessió plenària
a l’Auditori del Centre Cultural com a seu provisional, d’acord a l’ordre de les
propostes que es detallaran.
Acte seguit, i per disposició de l’Alcaldia, s’entra directament al punt primer de
l’Ordre del Dia que disposa el següent:

1.- Aprovació de l’acta de Ple de data 27 d’octubre de
2015
Per part de la regidora i portaveu d’Almacelles Lliure-Entesa, Sra. Laia Martí, es
fa constar que, tot i que el Sr. Secretari no pugui fer constar tot el que es diu en
una acta, entén que algunes faltes de respecte realitzades per l’Alcaldia

haurien de constar-hi. Així, demana que es rectifiqui el redactat per tal de fer
constar el que es dirà a continuació. El Sr. Secretari fa constar que el
Reglament d’Organització i Funcionament de les Corporacions Locals estableix
que el secretari ha de recollir en l’acta de manera sintètica les opinions
produïdes en la fase de deliberació. Per tant, en una sessió com la passada, en
la què es va parlar i discutir d’altres qüestions que no feien referència als punts
concrets sobre els què es deliberava, s’han omés molts comentaris.
Assenyala, acte seguit, la regidora que es facin les següents esmenes:
.- Que en el punt 6, l’Alcaldia la va acusar d’insultar i demana que s’acrediti si
es troba algun insult. Afegeix que l’alcalde li va dir que no tenia ni idea i que
estava mancada de nivell intel·lectual.
.- En el punt 13 li va dir que era una prepotent, que no tenia respecte i que era
una manipuladora de la informació.
Que consti que ella també va dir que per part de l’Alcaldia se li va negar l’accés
a la planta primera i que el Sr. Alcalde li va dir que s’havia d’esperar allí on se li
digués.
Per part de l’Alcaldia es considera que no és necessari replicar i que se sotmet
a votació l’aprovació de l’acta. Els reunits aproven l’acta anterior tal i com està
redactada pel secretari, excepte el vot en contra de la regidora d’Almacelles
Lliure-Entesa.

2.- Compte dels Decrets de l’Alcaldia
Es dóna compte dels decrets de l’alcaldia per al coneixement dels reunits:
181/15
182/15
183/15
184/15
185/15
186/15
187/15
188/15
189/15
190/15
191/15

Concedint tarja d’aparcament indiv. persones amb disminució no conductor Sr. Ramon Ferrer.
Concedint tarja d’aparcament indiv. persones amb disminució conductor Sr. Jaume Aiguadé.
Concedint tarja d’aparcament indiv. persones amb disminució no conductor Sr. José M. Prim.
Convocant Ple extraordinari per al dia 21 d’octubre.
Convocant Comissió Informativa del Ple extraordinari per al dia 21 d’octubre.
Nova convocatòria per al Ple extraordinari traslladant-lo al dia 27 d’octubre.
Nova convocatòria per a la Comissió Informativa del Ple extraordinari traslladat al dia 27 d’oct.
Autoritzant gual permanent per al garatge de l’Av. de la Diputació, 29, porta 4.
Autoritzant gual permanent per al garatge del C/ del Carme, s/n.
Autoritzant treballadora Sra. Begoña Andrés a gaudir dies lactància, vacances i treball tardes.
Autoritzant vacances treballadora Sra. Anna Maria Rodríguez Otin.

192/15
193/15
194/15
195/15
196/15
197/15
198/15
199/15
200/15

Iniciant exp. protecció legalitat urbanística i restauració alterada sobre finca Miquel Campistó.
Iniciant exp. Protecció legalitat urbanística i restauració alterada sobre finca Xavier Vidal Turmo.
Aprovant exp. modificació crèdit núm. 05/15 del Pressupost vigent.
Concedint tarja d’aparcament indiv. persones amb disminució no conductor Montse Martínez.
Concedint tarja d’aparc. indiv. persones amb disminució no conductor Sr. Josep M. Vilamajó.
Incoant expedient de ruïna edifici Pl. de la Vila, 2.
Concedint tarja d’aparcament indiv. persones amb disminució conductor Mari C. Rebollo.
Sol·licitant oferta per concertar pòlissa de Tresoreria a les diferents entitats bancàries.
Ratificant ordre d’execució propietari edifici Pl. 2 de Març, 1 per modificar alçada xemeneia.

3.- Mocions
3.1.- Moció que presenta el grup municipal
d’Almacelles Lliure - Entesa per rebutjar l’acord
comercial del Tractat Trasatlàntic de Comerç i Inversió
entre la UE i els Estats Units
“La Unió Europea (UE) i els Estats Units d'Amèrica (EUA) estan negociant,
d'esquena a la ciutadania i als seus representants polítics (parlaments
nacionals i europeu) un ampli acord de liberalització de comerç i inversions,
que representa un seriós perill per a la democràcia i la deguda protecció dels
drets laborals, mediambientals i de salut, anteposant l'interès comercial dels
inversors i empreses transnacionals a l'interès general.
L'Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP per les seves sigles en
anglès), en perseguir la liberalització total dels serveis públics i l'obertura de
prestació dels mateixos a les empreses transnacionals, així com a les compres
i licitacions de béns i serveis de les Administracions Públiques, posa en perill
tots els serveis públics i les compres públiques, en tots els nivells de poder, i
compromet l'habilitat dels representants elegits per administrar lliurement les
seves comunitats locals i promocionar la indústria, l’ocupació i les iniciatives
locals.
El TTIP entre la Unió Europea i els Estats Units, va molt més allà del comerç ja
que l'acord tindrà un impacte ampli i irreversible en molts aspectes de la nostra
vida quotidiana. Especialment en la salut, l'alimentació, el treball, la seguretat
dels productes, el medi ambient, els drets laborals i les polítiques de privadesa.
Fins i tot podria canviar profundament la manera en què usem les institucions
democràtiques per establir regulacions en tots aquests camps, assaltant, per
tant, els drets de la ciutadania.

D'aquesta manera, les lleis del comerç prevalen sobre qualsevol altra
consideració social, i ignoren qualsevol legislació continental, nacional, regional
o local. Les comunitats locals es troben, elles mateixes, dominades per
ajustaments estructurals restrictius deguts als acords i les polítiques de lliure
comerç i de protecció de l'inversor.
Aquesta lògica desmantella els serveis públics i suprimeix la llibertat dels
poders locals per subministrar els serveis públics i satisfer les necessitats
socials de les seves poblacions, atenent a polítiques i plans de
desenvolupament industrial i de foment de la indústria i l’ocupació locals.
Atès la falta de transparència que estan caracteritzat les negociacions del TTIP,
és una vulneració en el dret de tot ciutadà a saber el que s'està negociant en el
seu nom. El mandat de negociació que el Consell de la UE va donar a la
Comissió encara està classificat com un document secret. Fins i tot als
membres del Parlament Europeu que exerceix un paper important en les
relacions comercials d'Europa, ja que pot vetar els acords comercials (com va
fer amb l'Acord Comercial Anti-falsificació, ACTA), només se'ls permet l'accés
limitat als textos de negociació. O la petició de grups parlamentaris al Congrés
que també ha estat rebutjada, en el mateix sentit de conèixer les propostes dels
acords.
Atès que un dels punts més preocupants és la inclusió del mecanisme de
solució de controvèrsies inversora-estat que permetria als inversors estrangers
eludir als tribunals nacionals i presentar les seves queixes directament als
tribunals internacionals d'arbitratge. Això limitaria la llibertat democràtica per
legislar sobre assumptes ambientals, de salut i financers, entre altres. Aquest
tipus de mecanismes ja existeixen en altres acords comercials i els resultats
han estat desastrosos.
Atès el debilitament del poder legislatiu democràtic per regular una àmplia
varietat de sectors, es veuria encara més afectades per l'establiment d'un
Consell de Cooperació Regulatòria (CCR) entre els EUA i la UE. El concepte
bàsic que persegueix aquest organisme és simple: abans d'elaborar la nova
legislació (en alguna de les matèries afectades pel TTIP, com la matèria
ambiental o de consum, drets laborals o preocupacions agrícoles, etc) un
organisme bilateral dels governs dels EUA i la UE i de representants
d'empreses, tindran l'oportunitat d’analitzar prèviament possibles impactes
d'aquesta legislació en els interessos dels seus negocis. Els lobbies
empresarials, per tant, podran coordinar estratègies per bloquejar els esforços
legislatius, fins i tot abans que s'engeguin.

Atès que els EUA no tenen ratificades sis de les vuit normes fonamentals del
treball de l'Organització Internacional del Treball (OIT), inclosa la Convenció
sobre la llibertat sindical i el dret de negociació col·lectiva. L'agenda de
negociació del TTIP mostra que no hi ha cap ambició d'avançar en major
protecció dels drets laborals.
Atès que el TTIP significarà una reducció de les normes de la UE a partir de
l'aplicació de conceptes com el "reconeixement mutu" dels estàndards i altres
estratègies, poden tenir indirectament el mateix efecte, encara que sense
canviar formalment cap reglament de la UE. Sobre la base del "reconeixement
mutu", les empreses transnacionals podrien utilitzar les seves empreses
subsidiàries en l'altre continent per aprofitar els avantatges de les diferències
en la regulació. A la pràctica, s'anul·laria de manera efectiva el dret de regular i
es fomentaria un dúmping des regulador sense precedents.
Atès que un dels efectes del TTIP seria el debilitament de les normes europees
establertes per als serveis d'interès públic. Per exemple, facilitaria la
privatització dels serveis d'aigua, o limitaria fortament les opcions per a
l'adjudicació de les licitacions públiques en funció de criteris ecològics o socials.
Creiem que és un atac inacceptable a les clàusules socials i ambientals en la
contractació pública, la protecció de determinats sectors econòmics que són
essencials i la defensa de béns públics.
Atès que la protecció de l'excepció cultural ha fet que la indústria audiovisual
sigui un pilar de la identitat europea. No obstant això, el fet que no s'inclogui
l'excepció cultural en els esborranys TTIP, podria perjudicar seriosament a la
indústria del cinema i a la cultura en general, referents del nostre patrimoni i la
nostra identitat.
Atès que les negociacions comercials recentment concloses del Tractat de
Lliure Comerç Canadà-UE (ZETA), el TTIP promouria la carrera mundial
d'acords comercials bilaterals de profund abast, dels quals la UE ha estat una
força impulsora des de l'any 2005, soscavant el multilateralisme comercial. De
la mateixa manera, EUA evita el multilateralisme allà on hagi estat desafiat i ara
vol formar un club exclusiu amb la UE.
En el mig termini, això podria fins i tot afeblir la posició de la UE al món. Podria
suposar la formació de blocs econòmics rivals, sotmetent als països més febles
i més pobres a normes en les quals no han tingut cap manera d'influir,
amenaçant a la cooperació mundial i afeblint les iniciatives de reforma del
sistema de comerç global per enfrontar millor els desafiaments globals comuns,
especialment el canvi climàtic i la protecció del medi ambient.

Atès que la firma d’aquest tractat pot esdevenir una desregulació per la porta
del darrera que afectaria directament a matèries tant sensible, com la salut, el
medi ambient o els serveis públics, entre ells els serveis que presta el món
local, amb una clara voluntat de privatitzar i laminar competències i capacitats a
les institucions públiques.
Atès que aquests acords, pel que respecta a les administracions locals:
comportaran l’eliminació programada i progressiva dels serveis públics i
suposa, aquest fet, un debilitament de la cohesió social i la garantia de drets al
conjunt de la ciutadania i una pèrdua del control públic que preserva i garanteix
l’accés als béns comuns i a la creació de nous serveis públics, al mateix que
afavoreix la indústria de proximitat i l’ocupació local.
Atès que les administracions locals estan obligades a resoldre els reptes
socials, econòmics i mediambientals i, conseqüentment, a defensar la
universalitat dels serveis públics i la protecció de la ciutadania.
Per tots aquests motius exposats, el grup d’ALMACELLES LLIURE ENTESA
de L’Ajuntament d’Almacelles proposa els següents acords
ACORDS
Primer.- Manifestar el rebuig de l’Ajuntament d’Almacelles al TTIP. Instar al
Govern de l’Estat espanyol a mostrar formalment davant la Comissió Europea i
el Consell el seu rebuig a l'actual text de proposta d'Associació Transatlàntica
per al Comerç i la Inversió (TTIP) entre la Unió Europea i Estats Units i
suspendre les negociacions del TTIP.
Segon.- Instar al Govern a enviar als grups parlamentaris els diferents
esborranys negociats en cada ronda i a celebrar un ple monogràfic sobre el
contingut de l'Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió i l'estat de
les negociacions.
Tercer.- Sol·licitar del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques del
Govern de l’Estat espanyol el seu recolzament a totes les iniciatives dirigides a
mantenir el caràcter públic dels anomenats serveis socialment útils.
Quart.- Traslladar aquests acords al Govern de l’Estat espanyol, al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques i al Ministeri d’Economia i Competitivitat,
a la Comissió Europea, així com als grups parlamentaris del Parlament
europeu, del Congrés i el Senat de l’Estat espanyol.
Almacelles, 27 d’octubre de 2015”

La regidora proposant, considera que el tema es porta amb un secretisme que
no es pot acceptar, que afectarà al sector de l’alimentació i a l’entrada de
productes transgènics. A més, hi haurà un tribunal que actuaria per sobre dels
governs. Cal afegir que aquest tractat afavoreix la tècnica del fràcking, la
privatització dels serveis públics i que ha estat aprovat per molts ajuntaments
que donen ple suport a aquest tema, especialment ajuntaments de CiU, del PP,
Ciutadans i una part dels governats pel PSC.
El regidor i portaveu del PP, Sr. Carlos Nicolàs, considera que el plantejament
del tema s’ha fet en un escenari equivocat, ja que són qüestions de caire
parlamentari i no municipals. Afegeix que li sorprèn que es parli de secretisme
quan sembla ser que la regidora ho sap tot sobre aquest assumpte. Al seu
entendre, els tractats com aquest duen més llibertat, fent que els nostres
productes tinguin un mercat més ampli. Per tots aquests motius, el seu vot serà
contrari a la moció presentada.
Sotmesa la moció a votació, aquesta resta aprovada amb els 3 vots a favor
dels regidors d’Almacelles Lliure, PSC i Poblem; 1 vot en contra del regidor del
PP i 9 abstencions dels regidors de CiU i ERC.

4.- Urgències
No se’n presenten.

5.- Precs i preguntes
En primer lloc, pren la paraula el regidor i portaveu del grup municipal del PP,
Sr. Carlos Nicolàs, qui demana una explicació als darrers i constants talls de
llum que s’han produit en certs sectors de la població.
També pregunta en quina fase es troba la convocatòria dels policies locals
interins, tal com es va dir en el Ple de data 28 d’abril.
Demana que se li expliqui com es troba el tema del contenciós sobre les
pagues extres dels policies locals.
També pregunta quins mitjans d’autoprotecció tenen els policies locals si es
troben en un supòsit de risc.

Acte seguit, pren la paraula el regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres,
qui a la vista de l’acta de la Junta de Govern, de data 21 d’octubre, pregunta
sobre el contingut del contenciós del Sr. Martínez Diarte.
Pregunta com es farà l’anunciada dissolució de la Fundació del Museu
d’Arquitectura i Urbanisme Josep Mas Dordal respecte als treballadors, crèdits,
edifici adquirit per destinar-lo a hotel, etc.
Pregunta també per quin motiu s’ha dit a la premsa que el Compte General de
2014 encara no s’havia presentat.
Pregunta per saber si ja s’han donat els primers passos per ampliar els efectius
de la Policia Local i si ja es disposa de la preceptiva autorització.
Respecte al fet que s’ha procedit a aixecar les voreres del carrer de Sant
Jaume novament, pregunta qui pagarà aquesta despesa tot i que sigui per fer
passar les canonades del gas.
Demana també, que es procedeixi a l’arranjament del camí que connecta amb
la N-240 a la partida del Gramà i també demana que es netegi més la vorera on
hi ha l’Hostal Roca, ja que hi ha força excrements.
Finalment, el regidor del PSC, demana l’arranjament d’un banc situat en el
xamfrà del carrer de Sant Antoni amb el de la República Argentina, ja que es
troba en mal estat.
A continuació, intervé el regidor i portaveu d’ERC, Sr. Ignasi Comella, qui fa les
següents intervencions:
Fent referència al decret 197/15, pregunta si s’ha fet l’expedient de ruïna pels
immobles de la plaça de la Vila 3 i 4, tal com s’ha fet amb el del número 2, ja
que tots són igual de vells i pateixen les mateixes patologies.
Fent referència al punt 6, de la Junta de Govern de data 22 de setembre de
2015, en la què es presenta un pressupost de la instal·lació de l’aigua en el
carrer del Carme i altres, per un import de 20.000 euros i es fa constar que hi
ha una subvenció de 27.000 euros. En aquest sentit, assenyala que hi ha una
resolució del secretari sobre el tema del projecte tot i que el Sr. Alcalde fa
constar que no cal, i considera que deu ser perquè estem en una obra que no
supera els 30.000 euros que destableix el decret de 1995, article 34. Pregunta,
doncs, si en el pressupost d’Aqualia hi ha inclosa l’obra civil i si és així què hi fa
el personal de la brigada treballant en aquesta obra.

Respecte als treballs per esporgar l’arbrat, pregunta quin protocol es fa servir
per avisar als propietaris dels cotxes aparcats a la vora dels arbres.
Sobre el carrer del Bisbe Irurita, fa constar que hi ha queixes sobre els canvis
de direcció del carrer i demana si es pugués tornar a deixar la direcció única en
aquest vial.
Pel que fa a les pistes de pàdel, fa constar que hi ha força activitat i que es fan
uns torneigs interessants, si bé cal assenyalar què es va dir en el Ple del
proppassat setembre: que no estaven connectades a l’enllumenat públic i ara
s’ha vist que sí ho estan, ja que el tall de llum del proppassat divendres va
afectar a l’enllumenat públic i també va marxar la llum de les pistes de pàdel.
Respecte a la confecció dels pressupostos, demana que se’ls passi informació
amb prou temps d’antel·lació, ja que si només es fa amb els dies que marca la
convocatòria d’un Ple, no es poden estudiar correctament.
A continuació, pren la paraula la regidora i portaveu del grup municipal
Almacelles Lliure-Entesa, que fa les següents preguntes:
1. Les classes de dansa s’estan fent al Punt Sanitari.
- Han arribat queixes, fins i tot persones que han esborrat a les nenes
- No hi ha locals al poble per fer-ho?
- Les quotes es facturen directament a l’Ajuntament, o encara es paguen en
mà?
2. Segueix el pàdel connectat a la llum pública?
- Han pagat alguna cosa, aquesta empresa de la llum consumida aquests
mesos?
- El passat cap de setmana es van apagar les llums de la meitat dels fanals
perquè va saltar l’automàtic amb el torneig que s’estava fent.
- Encara no tenen pensada des de l’Ajuntament la compensació que faran a
canvi a la gent del poble, tal i com va dir vostè, senyor alcalde, a la premsa?

3. Com porten la redacció del Pla de Prevenció?

- A Almacelles hi ha vàries empreses catalogades amb perill d’explosió o
químiques com:
- Poliesters Melcior: química, que ja va tenir un vessament a les clavegueres fa
uns anys i un incendi aquest estiu
- FERTIAGRO: va tenir fuga d’amoníac (van morir els gossos que tenien els
propietaris)
- PROMISOL: química al mig del poble
4. Departament d’Interior. Tal com veiem a la pàgina del Gencat, sobre els plans
d’emergències d’Almacelles:
- Pla PBEM (Any 2006) Emergències bàsiques  Caldria revisar
- Pla PAM INFOCAT (1998) Perill incendi  Caldria revisar
- Pla NEUCAT (Recomanat)
- Pla INUNCAT (Recomanat)
- Pla SISMICAT (Recomanat)
- Pla TRANSCAT (Obligat). Accident de matèries perilloses en carretera i
ferrocarril.
- Preguem que es revisin els dos primers i s’elabori el TRANSCAT.
5. Membres de les Meses electorals:
-

Davant les properes eleccions generals, no es podria fer des de l’Ajuntament
una trobada uns dies abans amb els membres elegits, per tal de poder-los-hi
explicar el funcionament de les meses, documents que hauran d’omplir, etc i
així facilitar-los-hi la tasca el dia de les eleccions?

6. Al DA 197/2015 que declara en ruïna l’edifici annex a l’Ajuntament, ubicat a la
plaça de la Vila, 2, manifesta:
-

Fa uns anys l’Ajuntament va fer una oferta de compra que els propietaris
van rebutjar perquè no volien marxar.

-

Ara, respecte al decret de ruïna notificat, procedirà a donar compte
resumidament de l’informe de Secretaria, posterior al decret, atès que
aquest se li ha presentat a Secretaria, signat, sense que hagi pogut
confeccionar l’expedient. Acte seguit, la regidora procedeix a detallar els
següents continguts de l’informe:

“Informe del Decret de l’Alcaldia 197/2015, de 10 de novembre:
Antecedents:

1. He rebut el decret, signat per l’alcaldia i numerat, que proposa l’inici de
l’expedient contradictori de ruïna, de la plaça de la Vila núm. 2.
2. ..//.. Ja s’ha donat, per part de l’auxiliar, el nombre d’ordre del llibre de Decrets,
sense que en tingui coneixement el Secretari i ho hagi disposat.
3. No hi ha confeccionat, per part de Secretaria, cap informe-proposta, de
funcionari, en l’expedient esmentat, cosa que és causa de la nul·litat de l’acord
(Decret), per prescindir del procediment.
4. Tampoc ha informant l’expedient l’arquitecte extern, que fa funcions de
municipal, en Xavier Guerra, que va demanar certificats de solidesa de
l’edificació, als propietaris afectats, cosa que caldrà obtenir.
5. La normativa ..//.. obliga a que siguin funcionaris els que, per la seva
imparcialitat, informin els expedients, no essent legal la tramitació per mitjà
d’advocats externs i d’arquitectes externs solament.
6. ..//.. Hi ha un e.mail del Sr. Rodríguez Ros Advocat, sense signatura, amb una
proposta de decret. No consta en el decret que el Sr. Alcalde s’empari en
proposta de Secretaria ni de cap tipus per resoldre.
Amb aquests antecedents, s’informa:
Que el Decret no ha seguit la tramitació necessària i obligada, amb les
corresponent propostes tècniques i administratives de funcionaris, que es
responsabilitzin de l’expedient i, per tant, està afectat de nul·litat.
Malgrat això, el Sr. Alcalde, amb el seu superior criteri, resoldrà el que consideri
adient.
Almacelles 11 de novembre de 2015; El Secretari accidental”.
Continua la regidora dient a l’Alcaldia que tot l’informe és contrari i que informa
de múltiples irregularitats en el procediment administratiu. Malgrat
això,l’Alcaldia segueix endavant amb l’expedient, la qual cosa comportaria un
delicte de prevaricació, ja que actuaria en contra de la llei.
Fa constar la regidora que, tot i que hauria de tornar en 48 hores la còpia de
l’informe, no ho farà atès que hi veu, en les actuacions de l’Alcaldia, indicis de
delicte de prevaricació i, per tant, procedirà a denunciar els fets davant el fiscal
si el Sr. Alcalde no retira el decret.

Manifesta la regidora que mentre es produeix aquest expedient de ruïna amb
presses, sobre una casa on hi viuen, per fer-los fora i per coaccionar-los i
rebaixar-los el preu de compra, al carrer de l’Estació hi ha una casa que té una
ordre d’enderrocament emesa des del passat 22 d’agost de 2013 i que encara
està pendent de complir-la.
-

Tot i que aquesta casa ha produït importants desperfectes a les cases
veïnes de les quals vostè n’és coneixedor, segueix sense fer res.

-

Hi té alguna cosa a veure, que el propietari sigui treballador de la
Brigada?

-

És veritat que allà s’hi guarda o s’hi ha guardat material de la Brigada
d’obres?

7. A la passada Junta de Govern de 29 de setembre de 2015, es va aprovar una
quantitat de 446,33€ en concepte de desplaçaments d’alcaldia entre el dia 1 i el
16 del mateix més.
-

A què corresponen aquests desplaçaments?

-

Hi té alguna cosa a veure la diada de l’11 de setembre celebrada a
Barcelona?

8. Ha decidit renunciar al que cobra de l’Ajuntament? Fora adient que servís per
augmentar els sous dels policies locals que cobren menys que els
administratius.
-

Encara no ha vist ningú el full de renúncia dels regidors a una part del
que perceben per les Juntes de Govern

-

Repetim que en el BOP hi segueix apareixent que rebran els 550€ per
junta íntegres, per 10 minuts de sessió.

9. Interventor i complement productivitat:
-

Se’ns podria informar de quin és el complement de productivitat del
senyor interventor, fixat en el ple de 12 de juliol de 2012 i del qual no se
n’ha informat de la quantitat que és?

Tal i com diu el Decret 2/2003 de la Llei municipal Catalana sobre els
complements:

Artículo 298 Retribuciones
298.2 Las retribuciones complementarias tienen que respetar la estructura y el criterio de
valoración objetiva de las del resto de funcionarios públicos. La cuantía global tiene que ser
fijada por el pleno de la corporación dentro de los límites máximos y mínimos que señale el
Estado.
298.3 Las corporaciones locales tienen que reflejar anualmente en sus presupuestos la cuantía
de retribuciones de sus funcionarios en los términos establecidos por la legislación básica
sobre la función pública.

-

En el ple on es va aprovar, el portaveu del PSC va preguntar quina era
la quantitat i no se li va respondre, per la qual cosa, sembla que la
quantitat no va ser fixada pel ple, sinó per l’equip de govern.

10. Valoració risc del Mercat:
-

Hi ha algun pla d’emergència contemplat en el cas que un dia de mercat
hi hagués algun incendi, o l’ambulància hagués de passar pel Carrer
Major per atendre alguna urgència?

-

Perquè amb l’espai que hi queda, això no seria possible.

11. Llar Jubilats (ascensor):
-

Hi ha hagut algun problema en el disseny de la Llar de Jubilats, on als
ascensors no hi caben les lliteres, que s’han de baixar pel
muntacàrregues?

12. Sindicatura de Comptes:
- El passat 9 de novembre es va publicar al diari La Mañana que l’Ajuntament
no havia entregat la liquidació dels comptes del 2014 (comptes generals).
-

Al dia següent es desmenteix al·legant entrega el dia 4 de novembre

-

A la pàgina de la Sindicatura, a data d’avui, hi apareix com a “no retut”

-

Per què no s’ha entregat?

El portaveu i regidor de Poblem, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar que en el
tema de fer de membres a les meses electorals, hi ha gent que tindria interès
en poder fer-ho de forma voluntària, i proposa emprar les xarxes socials per
convocar-los.
El Sr. Secretari, per ordre de l’Alcaldia, exposa que es fa la designació per
sorteig públic per prescripció de la Llei Electoral i, prèviament, es classifiquen

els electors en funció dels estudis i no es pot fer de cap altra manera. Esmenta
que hi ha hagut algun problema en les proppassades eleccions, en tant que
algun membre tenia dificultats en llegir, si bé es va cercar la solució entre tots,
tot i que es va fer retardar la votació en aquella mesa en concret.
El Sr. Alcalde fa constar que cal distingir entre el que és un prec o una
recomanació i una pregunta. Acte seguit, es disposa a contestar a les
preguntes.
Sobre l’expedient de ruïna esmentat, referent a l’edifici de la plaça de la Vila, 2;
considera que s’ha resolt, a la vista de l’informe de l’ACM i de la Diputació de
Lleida i que, per tant, la decisió està presa. També vol recordar a la regidora
d’Almacelles Lliure que, en aplicació de la normativa legal, no pot treure
documentació de l’Ajuntament i que, per tant, haurà de respondre de la seva
actuació ja que així ho ha fet, i aquest edifici en el què estem no és
l’Ajuntament.
Pel que fa a les pistes de pàdel i la connexió a l’enllumenat públic, considera el
Sr. Alcalde que després del que diuen és possible que estigui connectat, si bé
en el moment oportú es procedirà a la seva compensació, ja que hi deu d’haver
algun problema en fer arribar el subministre a aquesta instal·lació.
Pel que fa a les places de Policia Local que cal cobrir, fa constar que s’hi està
treballant en la seva elaboració, fent especial esment a que aquest cos ha estat
objecte d’importants millores en el seu local des de que es varen iniciar les
actuacions d’aquest Equip de Govern. La Policia va duplicar el nombre, va
armada i està en tràmit el fet que puguin disposar d’armilles antibales
d’autoprotecció. Pel que fa al contenciós per la reclamació de les seves
retribucions en hores extres hi ha hagut una resolució en la què se’ls hi
concedeix una quantia de 1.000 a 2.000 euros i no els 40.000 euros dels què
es parlava.
Pel que fa al Compte General, disposa que informi el Sr. Interventor qui diu:
.- Que en el diari La Mañana no es va dir res de la liquidació sinó del Compte
General, que no té res a veure.
.- Clarifica que agrairia que es tingués en compte que els seus informes són
asèptics i estrictament tècnics.
.- Que en el Ple de data 1 de setembre no es va aprovar cap liquidació com ha
dit la regidora.
.- Que la liquidació es va aprovar el 19 de maig per decret de l’Alcaldia.
.- Que el Compte General es va aprovar el 27 d’octubre definitivament i que
havia estat exposat al públic des del mes de juny sense que hagués cap
al·legació. Per tant, no hi ha hagut cap variació al respecte.

.- Que el Compte General està tramés fa dies a la Sindicatura de Comptes, des
de la seva aprovació i que, si bé calia enviar-ho en data 15 d’octubre, es va fer
més tard a l’espera de la celebració del Ple.
.- Que atès que les comunicacions a la Sindicatura i al Tribunal de Cuentas es
fan de manera telemàtica, aquesta es va rebre al Ministerio de
Administraciones Públicas a principis de novembre i que la tramesa està
signada amb recepció el dia 4 de novembre.
.- Malgrat haver vist publicat a la premsa que no havíem tramés el Compte
General, els hi vàrem fer arribar una comunicació i vàrem contestar-los que
aquesta dada s’havia produit perquè faltava l’enregistrament de la signatura de
l’alcalde, cosa que es va fer acte seguit, amb una sortida de la signatura
d’Alcaldia en data 23 de novembre, després de fer les comprovacions adients.
Per tant, en aquest tema, no hi ha hagut cap variació al respecte.
Acte seguit, procedeix el Sr. Alcalde, a contestar a les preguntes realitzades i
en concret, a les formulades en relació al tema de l’Escola de Dansa, fent
constar que va passar del poliesportiu al Casal i que, amb motiu de l’ampliació
de l’Escola de Música, es va parlar amb l’associació que porta aquesta activitat
i es va considerar que el lloc adient era la primera planta del’edifici del Punt de
Salut. Aquest lloc pot variar en funció de si s’està a l’hivern o a l’estiu, tal com
ho han estat estudiant les regidores i es pot situar l’activitat novament al pavelló
poliesportiu.
Adreçant-se al Sr. Torres, l’alcalde li fa avinent que la fundació del Museu, tal
com es va dir, està en fase de disolució i assenyala que, en canvi, avui mateix
a Guissona, s’ha parlat d’un cas contrari, com és passar de consorci a fundació
pel que fa a la gestió de la zona arqueològica.
Respecte al tema de l’obertura del carrer de Sant Jaume, esmenta que es va
convidar a l’empresa concessionària del gas a fi que fes passar una
canalització inicialment, fet que en aquell moment no ho va considerar
necessari. Ara, a petició d’un particular, s’ha autoritzat a que es pugui fer, fent
passar aquesta canalització per la vorera.
En relació amb la qüestió plantejada per part del portaveu d’ERC pel que fa a
l’immoble de la plaça de la Vila, 2; el Sr. Alcalde fa constar que ara mateix no hi
ha cap expedient de compra d’aquest, tot i que sí és cert que es va intentar fa
uns deu anys. El que cal dir, és que a data d’avui, s’han constatat en aquest
immoble danys estructurals molt greus, detectats fins i tots pels tècnics dels
seus propietaris, danys que fan que el moviment que es produeix al número 2
arrossegui als habitatges dels números 3 i 4 de la plaça de la Vila.
Pel que fa als habitatges de la plaça de la Vila, 3 i 4, no es considera que
pateixin el mateix tipus de patologies estructurals que afecten al número 2.

Per tant, arran dels informes tècnics, s’ha iniciat un expedient de ruïna
econòmica que vol dir que el cost de reparació de l’edifici és superior al cost de
l’enderroc d’aquest. Si bé això no vol dir que calgui enderrocar-lo. En aquest
sentit, l’alcalde manifesta que aquests informes i declaracions de ruïna no
tenen res a veure amb la intenció o la possibilitat de comprar-lo que algun
regidor planteja.
Pel que fa al carrer del Bisbe Irurita, fa constar que s’ha plantejat el tema de
mantenir les dues direccions, tenint en compte que està prohibit aparcar en
ambdós costats del vial. També fa constar el Sr. Alcalde que els veïns
demanen les dues direccions entre el carrer de Sant Jaume i el carrer de Sant
Roc. Conclou que aquest no és un tema polític, sinó més aviat tècnic que
caldrà estudiar.
En relació a la qüestió de l’import de la subvenció de l’obra del carrer del
Carme, en el què hi ha un pressupost de la canonada per part d’Aquàlia de
20.000 euros i una subvenció de 27.000 euros, es fa constar que la diferència
és pel material de l’obra civil, entenent que caldrà refer la vorera i que per a
aquesta actuació tan sols és necessari una memòria valorada.
Pel que fa al decret de 255.000 euros cal dir que es tracta de la recepció de la
subvenció del PUOSC, que serveix per a amortitzar el préstec-pont que es va
fer en el seu dia per poder finançar l’obra de la Residència d’Avis. Amb aquesta
subvenció en un any s’ha aconseguit amortitzar 600.000 euros i encara manca
que ens abonin la subvenció del carrer de Sant Jaume i la provinent del
Departament de Benestar Social.
Pel que fa als plans d’emergència, fa constar que existeixen i s’activen quan
convé. En aquest sentit, parla de l’activació darrerament en la zona del Camp
d’Esports quan va caldre tallar un arbre de grans dimensions o quan s’ha enviat
personal de la Brigada d’Obres a netejar carrers en els dies que hi ha hagut
inundacions amb motiu de les tempestes.
Pel que fa a les afirmacions de la portaveu d’Almacelles Lliure, en relació a les
opinions del què ha dit l’Ajuntament sobre les cases que cal enderrocar, prega
el Sr. Alcalde que se sigui més prudent en les afirmacions que es fan o que, en
tot cas, es provin per escrit.
Respecte a l’enderroc de l’habitatge del carrer de l’Estació, 27, el Sr. Alcalde fa
constar que voluntàriament l’Ajuntament, i per no haver d’esperar la resolució
judicial, ha assumit l’enderroc del què es rescabalarà quan surti la sentència, si
bé ho fa sense tenir cap obligació de fer-ho. Pel que fa a la casa veïna, entén
que si darrerament hi ha hagut alguna queixa, en una setmana han anat els

tècnics de l’Ajuntament per disposar del que calgui per evitar qualsevol
molèstia mentre es va enderrocant, cosa que cal fer a mesura que es va
disposant de temps per anar fent-ho.
Pel que fa a les dietes, el Sr. Alcalde fa constar que responen a les visites
oficials que ha fet. Per acabar, adreçant-se a la regidora portaveu d’Almacelles
Lliure, li fa avinent que com a alcalde percep les indemnitzacions fixades en Ple
per assistències a les Juntes de Govern; i si té una granja, una finca o
qualsevol altra activitat és una qüestió aliena a l’Ajuntament. Vol significar,
també, que hi ha hagut altres regidors d’aquest Ajuntament, que també han
estat diputats provincials- i han cobrat per les seves dedicacions o per la
dedicació al Consell Comarcal. Entén que la mateixa regidora d’Almacelles
Lliure és una alliberada sindical i per tant, cobra sense assistir al seu lloc de
treball, fet que també l’hem de suportar.
Acte seguit, el Sr. Alcalde convida als regidors a traslladar-se als baixos de la
Casa Consistorial per participar en el sorteig dels membres de les meses
electorals.

7.- Sorteig públic per a la designació de les meses
electorals de les Eleccions Generals de 2015
Essent tres quarts de 10 del vespre, com a continuació del Ple, i traslladats a la
planta baixa de la Casa-Ajuntament, amb la presidència del Sr. Alcalde,
continua el Ple amb el sorteig mitjançant el Programa CONOCE tramés per
l’Oficina del Cens Electoral que, de forma telemàtica, fa el sorteig.
Per part del Sr. Secretari, públicament es procedeix a fer-ho per mitjans
telemàtics i dóna el resultat que s’anunciarà, fent-se constar pels reunits que se
seleccionaran 8 suplents per no haver de repetir el sorteig un cop més a causa
de l’acceptació d’al·legacions que es puguin fer.
El resultat del sorteig de membres de les meses electorals per a les eleccions
Generals, del dia 20 de desembre, ha donat el següent resultat:

SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 01/001/U
President: Sra. Montserrat Viudez Gázquez
1r. Suplent de President: Sra. Glòria Baldomà Fernández
2n. Suplent de President: Sr. Alfons Tormo Vila

1r. Vocal: Sr. Faisal Tahiri Mohamed
1r. Suplent 1r. Vocal: Sr. Miguel Figueras Bosch
2n. Suplent 1r. Vocal: Sr. Julián Sánchez Estepa
2n. Vocal: Sr. Francisco Javier Páez Teruel
1r. Suplent 2n. Vocal: Sr. Ramon Millera Codó
2n. Suplent 2n. Vocal: Sr. José Antonio Barsalà Arqué
SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 01/002/A
President: Sra. Míriam Abós Barreda
1r. Suplent de President: Sr. Ramon Colom Santisteve
2n. Suplent de President: Sr. Oscar García Milagros
1r. Vocal: Sr. David Castillo Prieto
1r. Suplent 1r. Vocal: Sr. Josep Maria Gatell Pàmpols
2n. Suplent 1r. Vocal: Sr. Maria del Rosario Camats Gallo
2n. Vocal: Sr. Cristóbal Doblas Cruzado
1r. Suplent 2n. Vocal: Sra. Maria Belén Álvarez de Felipe
2n. Suplent 2n. Vocal: Sr. Marcelo Bernadó Borrajo
SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 01/002/B
President: Sra. Cristina Lavèrnia Giménez
1r. Suplent de President: Sra. Yolanda Pueyo Pascual
2n. Suplent de President: Sra. Sheila Núria Roca Comella
1r. Vocal: Sra. Yolanda Monter Torrente
1r. Suplent 1r. Vocal: Sra. Carmen Perna Baulas
2n. Suplent 1r. Vocal: Sr. Àlex Prats Pardo
2n. Vocal: Sr. Marc Molins Casanovas
1r. Suplent 2n. Vocal: Sra. Maria Salas del Arco
2n. Suplent 2n. Vocal: Sra. Montserrat Pascual Molins
SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 02/001/U
President: Sra. Ana Cons Fantova
1r. Suplent de President: Sra. Maria Pilar Fernández Romero
2n. Suplent de President: Sr. David Monreal Pena
1r. Vocal: Sra. Maria Nieves Figueras Bosch
1r. Suplent 1r. Vocal: Sra. Pilar Tomàs Jaime

2n. Suplent 1r. Vocal: Sra. Gemma Sala Leciñena
2n. Vocal: Sra. Maria Teresa Saba Gabernet
1r. Suplent 2n. Vocal: Sra. Lourdes López García
2n. Suplent 2n. Vocal: Sra. Valciène Gonçalves Domingos
SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 02/002/A
President: Sra. Teresa Ibáñez Plana
1r. Suplent de President: Sra. Maria Luisa Fabregat Farreny
2n. Suplent de President: Sra. Elisabet Escrivà Puigcerver
1r. Vocal: Sr. Miguel Coll Tarroch
1r. Suplent 1r. Vocal: Sr. Miguel Bosch Masip
2n. Suplent 1r. Vocal: Sra. Nerea Domingo Paredes
2n. Vocal: Sr. Josep Maria Farrús Visa
1r. Suplent 2n. Vocal: Sr. Conrado Cortés Escanilla
2n. Suplent 2n. Vocal: Sr. Xavier Díez Sureda
SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 02/002/B
President: Sr. Isaac martínez Zaragoza
1r. Suplent de President: Sr. Maria Antonieta Mayoral Forcada
2n. Suplent de President: Sr. Marta Nieto Mestres
1r. Vocal: Sra. Yaneiry del Carmen Rodríguez Tavárez
1r. Suplent 1r. Vocal: Sr. Àxel Parull Páez
2n. Suplent 1r. Vocal: Sr. Antonio Martín Pedrosa
2n. Vocal: Sra. Maria Teresa Rodríguez Villalobos
1r. Suplent 2n. Vocal: Sr. Roger Plana Visa
2n. Suplent 2n. Vocal: Sr. Juan Ramon Pascal Iricíbar
I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a
les 21 hores i 55 minuts, de tot el qual estenc la present acta, donant fe
del seu contingut.

Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari

