ACTA
CORRESPONENT
A
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 12 D’AGOST DE 2010.- NÚMERO 8:
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 la Sala d’exposicións 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 de juliol de 2010
A proposta del Sr. Secretari accidental, es deixa sobre la taula, pendent
d’aprovar l’acta de la sessió anterior, donat que tot just ha estat repartida avui,
amb motiu de les vacances pròpies del personal municipal.

2.- Aprovació inicial de la modificació del POUM (PA-05,
C/ d’Àngel Guimerà)
Es dóna lectura a la seguent proposta:

“Atès que el POUM va entrar en vigència en data 14 d’agost de 2007 estant
integrat en el seu àmbit el polígon que ara es modificarà, procedent de l’antiga
UA-3 prevista en les Normes Subsidiàries de Planejament de 1982.
Atès que els propietaris que pretenen actualment edificar en aquest àmbit, es
troben en la dificultat que els sucessius planejaments i execucions en el
transcurs dels anys, han provocat disfuncionalitats importants que cal millorar.
Atès que cal fer viable l’execució total del polígon i al mateix temps variar
l’àmbit d’aquest per tal d’incloure-hi la perllongació del C/ Àngel Guimerà, en
direcció sud, de tal manera que permeti conectar els carrers Ponent i Melcior
de Guàrdia.
Atès el document tècnic, de data juliol de 2010, redactat per GGAU Equip, SL,
que inclou les determinacions necessàries per tal de donar una solució
urbanística definitiva.
Vist el que disposen els articles 83.4, 94 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de
juliol, i els articles 102 i 118 del Reglament de la Llei d’Urbanisme aprovat per
Decret 305/2006 de 18 de juliol, es proposa:
Primer: Aprovar inicialment la Modificació Puntual del POUM, en l’àmbit del
PA-05, recollida en el document tècnic redactat per GGAU EQUIP, SL; de data
juliol de 2010, número d’entrada 2717/10, de data 29 de juliol de 2010.
Segon: Exposar al públic els esmentats expedients pel termini d’un mes, amb
publicació en el BOP, Tauler d’Anuncis i en els diaris de més difusió de la
província i telemàticament, a fi que es puguin examinar els documents i
presentar les al·legacions que s’estimin adients. Caldrà igualment notificar als
propietaris afectats.
Tercer: Suspendre l’atorgament de llicències, de conformitat amb l’article 71.2,
en el àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del
règim urbanístic. Els àmbits afectats quedaran determinats en el plànol 01
d’aquesta modificació.
Quart: Trametre l’expedient als Serveis Territorials d’Urbanisme i als
organismes oficials competents a fi de que emetin informe i notificar-ho
personalment als propietaris de les finques afectades”.
El portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, considera que el vot ha de ser
contrari, atès que el POUM havia d’haver contemplat degudament aquestes
determinacions i que, d’altra banda el solar que l’Ajuntament tenia en aquell
indret que va vendre hauria servit per negociar.

El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que el vot ha de ser
d’abstenció i pregunta si hi ha hagut alguna reunió prèvia amb els propietaris
de la zona. Aprofita l’ocasió per demanar una entrevista amb el tècnic Sr.
Xavier Guerra per tal de poder conéixer amb detall la proposta tècnica.
El Sr. Alcalde contesta dient que el tècnic està de vacances, si bé creu que hi
ha hagut temps per al seu examen. Assenyala que la proposta soluciona un
tema que ve de lluny, des de les Nomes Subsidiàries de 1982, on l’Ajuntament
d’aquell temps va renunciar a obrir aquest tram del carrer d’Àngel Guimerà.
Afegeix que, l’Ajuntament, durant la legislatura de 1991 a 1995, va arribar a un
acord amb els veïns, per la cessió gratuïta d’aquest tram de carrer. Malgrat
això el govern municipal posterior, del qual formava part el Sr. Francesc Torres,
en el moment d’urbanitzar el carrer Melcior de Guàrdia, va cobrar contribucions
especials a aquests veïns sobre aquests espais cedits a l’Ajuntament, tot i les
protestes d’aquests. El resultat d’aquestes actuacions varen comportar la
pèrdua per part de l’Ajuntament d’aquest tram de carrer.
Amb la proposta actual s’ha cercat fòrmules urbanístiques que permetin obrir
aquest vial.
Contestant el Sr. Alcalde al portaveu d’IPA-FPM li fa avinent que el carrer
estava recollit en el POUM però era necessari un instrument per a executar-lo
sense cost. Respecte al solar municipal existent en la zona, permutat amb el
local de la Brigada Municipal, destaca que l’operació es va fer quan era
l’esmentat regidor delegat de la cartera d’Urbanisme i que es va fer amb el seu
consentiment.
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per 7 vots a favor del
regidors de CiU, 4 abstencions dels regidors del PSC i 2 vots en contra dels
regidors d’IPA-FPM.

3.- Aprovació provisional de la modificació puntual del
PA-02 (antiga UA-3)
Es dóna compte de la seguent proposta:
“Atès que el POUM va entrar en vigència en data 14 d’agost de 2007, estant
integrat en el seu àmbit el polígon que ara es modificarà, procedent de l’antiga
UA-3 prevista en les Normes Subsidiàries de Planejament de 1982.
Atès que en l’esmentat àmbit s’hi va portar a terme parcialment una
reparcel·lació voluntària l’any 1990, i a part, l’Ajuntament va executar la
urbanització parcial existint diferents solars on s’hi ha edificat.

Atès que els propietaris que pretenen actualment edificar en aquest àmbit, es
troben en la dificultat que els successius planejaments i execucions irregulars
en el transcurs dels anys, han provocat disfuncionalitats importants que cal
millorar per tal de fer viable l’execució total del polígon.
Vistes les diferents errades materials que el POUM ha realitzat en preveure el
polígon actual.
Atès que el Ple, de data 10 de juny de 2010, va aprovar inicialment el document
tècnic, de data juny de 2010, redactat per GGAU Equip, SL, que inclou les
determinacions necessàries per tal de donar una solució urbanística definitiva.
Atès que s’ha realitzat l’exposició pública reglamentària mitjançant la inserció
d’edictes en el BOP, de data 8 de juliol de 2010, i en els taulers d’edictes
municipals, en el Diari Bon dia, de data 29 de juny de 2010, en el Diari La
Mañana, de data 29 de juny de 2010, en la web municipal, a partir del dia 28 de
juny de 2010.
Atès que ha estat notificat l’acord a tots els propietaris de finques afectades
sense que s’hagi produït cap al·legació.
Atès que ha trancorregut el termini d’un mes per a l’emissió dels infomes per
part dels organisme oficials sense rebre cap informe en contra.
Vist el que disposen els articles 83.4, 94 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de
juliol, i els articles 102 i 118 del Reglament de la Llei d’Urbanisme aprovat per
Decret 305/2006 de 18 de juliol, es proposa:
Primer: Aprovar provisionalment la Modificació Puntual del POUM, en l’àmbit
del PA-02, recollida en el document tècnic redactat per GGAU EQUIP, SL; de
data juny de 2010.
Segon: Trametre l’expedient als Serveis Territorials d’Urbanisme, a fi que
procedeixin a la seva aprovació definitiva, si s’escau”.
El portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, considera que el vot del seu
grup serà contrari, ja que en les Normes Subsidiàries de 1982 ja estava
solventat el tema.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que el vot del seu grup
serà d’abstenció per coherència amb l’aprovació inicial.
El Sr. Alcalde assenyala que no es va recollir en el planejament fins l’any 1980
i, per tant, cal corregir les errades i disfuncions que s’han produït durant tots
aquests anys, en les diverses legislatures en la UA-3, sense mala intenció, com

també el fet que es van realitzar les obres de VPO per part de l’Ajuntament
sense urbanitzar.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors de
CiU i amb 2 vots en contra dels regidors d’IA-FPM i les 4 abstencions del
PSC.

4.- Aprovació del conveni per a l’acceptació del llegat
musical del mestre Sr. Josep Capell i Hernández
Es dóna compte de la següent proposta que és aprovada per unanimitat.
“Atesa la voluntat manifestada pels fills del mestre Sr. Josep Capell Hernàndez,
fill d’Almacelles, de realitzar donació a l’Ajuntament del llegat musical del seu
pare, autor de gran nombre d’obres musicals que han contribuït a engrandir el
patrimoni musical i cultural de Catalunya.
Atès l’interès de l’Ajuntament de vetllar i gestionar l’esmentat llegat creant amb
aquesta finalitat un espai, condicionat amb les mesures legals i tècniques, que
garanteixi la preservació, exhibició i conservació del mateix.
Atès que amb aquesta finalitat s’ha redactat conveni de donació adient.
Vist el que disposa el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la
Llei Municipal Catalana que, en el seu article 206, admet que per part dels
Ajuntaments es realitzi l’acceptació de donacions, es proposa als reunits el
següent:
Primer: Aprovar el model de conveni a signar amb els senyors Josep Capell
Vergé, Rosa Maria Capell Vergé i Joan Capell Vergé, en la seva condició
d’hereus del llegat musical del seu pare, el mestre Josep Capell i Hernàndez,
per tal de materialitzar la donació que aquests realitzaran en favor de
l’Ajuntament d’Almacelles, obligant-se ambdues parts al compliment de totes
les obligacions derivades d’aquest conveni.
Segon: Fer constar l’agraïment a la família Capell-Vergé pel seu interès en fer
que la vila d’Almacelles sigui dipositària del llegat musical del seu pare, el
reconegut mestre Josep Capell Hernàndez, comprometent-se l’Ajuntament a la
seva conservació i exhibició en interès de la cultura musical catalana.
Tercer: Delegar al Sr. Alcalde per a la signatura d’aquest conveni, notificant
prèviament el seu contingut als hereus del mestre Josep Capell Hernàndez”.

5.- Aprovació definitiva del Reglament de Règim Intern
del Servei de Llar d’Infants Municipal Vensi
d’Almacelles
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Atès el servei que presta l’Ajuntament per la gestió directa de la Llar d’Infants
municipal, des del mes de setembre de 2007, per a l’escolarització dels infants
que així ho vulguin, des dels 4 mesos fins als 3 anys d’edat.
Atès que tot servei ha de disposar del correponent reglament on es regulin els
drets i les obligacions dels usuaris i el seu règim intern, per tal que el servei
sigui norma integradora i fonamenti les taxes corresponents.
Atès que la normativa reguladora dels Serveis Municipals continguda en el Text
Refòs de la Llei Municipal Catalana, de data 28 d’abril de 2003, en el seu article
247 i en el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny, en el seu article 159 i 16, tot el qual exigeix la
corresponent aprovació i publicació del reglament corresponent de
funcionament del seveis municipals.
Atès que el Ple, de data 10 de juny de 2010, va aprovar inicialment el
reglament de funcionament i de règim intern de la Llar d’Infants Municipal Vensi
Atès que s’ha realitzat l’oportuna exposició pública de l’expedient mitjançant la
inserció d’edictes en els taulers municipals i en el BOP número 94, de 8 de
juliol de 2010, sense que s’hagi presentat cap al·legació.
Vist l’informe de la directora de la Llar d’Infants Vensi, amb registre d’entrada
número 2707/10, de 29 de juliol de 2010 i revisat novament el document del
Reglament per tal de millorar alguns aspectes de la seva redacció.
És per tot això que es proposa:
Primer: Aprovar definitivament el Reglament de Funcionament i de Règim
Intern de la Llar d’Infants Municipal Vensi d’Almacelles, amb les següents
esmenes en el redactat inicial:
ESMENA EN L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DE LA LLAR
D’INFANTS
A l’article següent on hi diu:
Article 12.- Horari.
L’horari del mes de juliol serà de 8 a 12. El servei de menjador serà de 12 a

15h.
Ha de dir:
Article 12.- Horari.
L’horari del mes de juliol serà de 8 a 13. El servei de menjador serà de 12 a
15h.
A l’article on hi diu:
Article 15.- Serveis
Servei de Nadal i Setmana Santa
La Llar d’Infants oferirà el servei durant les vacances de Nadal i Setmana Santa
per aquelles famílies que ho sol·licitin. Durant aquests terminis no es faran les
activitats que es fan habitualment durant el curs, i estaran dirigides per les
educadores del centre.
Cal afegir:
L’horari del servei serà el mateix que el que s’ofereix durant el curs.
A l’article on hi diu:
Article 33.- Funcions de la directora o director del centre
El/La Director/a del centre és el responsable de dirigir i coordinar el treball de la
Llar d’Infants. El nombre d’hores de treball setmanals serà de 37, distribuïdes
de dilluns a divendres entre matí i/o tarda d’acord amb el conveni laboral i en
funció de les necessitats del servei.
Ha de dir:
Article 33.- Funcions de la directora o director del centre
El/La Director/a del centre és el responsable de dirigir i coordinar el treball de la
Llar d’Infants. El nombre d’hores de treball setmanals serà les que marqui el
seu conveni laboral, distribuïdes de dilluns a divendres entre matí i/o tarda i en
funció de les necessitats del servei.
A l’article on hi diu:
Article 34.- Funcions de les educadores i educadors
El nombre d’hores de treball setmanals serà de 38, distribuïdes de dilluns a
divendres en funció del tram d’edat i 3 hores que es fixaran en funció de les
necessitats del servei:
Ha de dir:

Article 34.- Funcions de les educadores/educadors i les/els mestres
El nombre d’hores de treball setmanals serà el que marqui el seu conveni
laboral, distribuïdes de dilluns a divendres en funció del tram d’edat i en funció
de les necessitats del servei:
I a l’article on hi diu:
Article 35.- Funcions del personal de reforç
El nombre d’hores de treball setmanals serà de 38, distribuïdes de dilluns a
divendres de 8 a 15 hores i 3 hores que es fixaran en funció de les necessitats
del servei.
Ha de dir:
Article 35.- Funcions del personal de reforç
El nombre d’hores de treball setmanals serà el que marqui el seu conveni
laboral, distribuïdes de dilluns a divendres de 8 a 15 hores i en funció de les
necessitats del servei.
Segon: Publicar íntegrament el contingut del Reglament en el BOP i en la web
municipal, juntament amb els taulers d’edictes de la Corporació”.
Sotmesa a votació la proposta es aprovada per 7 vots a favor dels regidors de
CiU i amb 6 abstencions dels grups del PSC i d’IPA-FPM.

6.- Determinació del Calendari de Festes Locals per a
l’any 2011
Es dóna compte de la seguent proposta de l’alcaldia que es aprovada per
unanimitat.
“Vist el requeriment del Departament de Treball, de data 6 de juliol de 2010, a fi
de que l'Ajuntament assenyali, d'acord amb l'article 46, del Real Decret
2001/1983, de 28 de juliol, les festes locals per l'any 2011.
Es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar l'assenyalament de les Festes Locals per l'any 2011 els dies 2
de març, amb motiu de la Festa de l'Aigua i el 24 de setembre, amb motiu de la
Festa Major en honor a la Mare de Déu de la Mercè“.

7.- Moció sobre la retallada d’infraestructures del
Ministeri de Foment que afecta a les Terres de Lleida
Es dóna compte de la seguent proposta del grup de CiU:
“Atès que amb l’entrada en vigor del nou Estatut de Catalunya es preveu una
inversió extraordinària de l’Estat durant els propers 7 anys per tal de corregir el
dèficit històric d’inversions en infraestructures a Catalunya.
Atès que les Terres de Lleida han patit una mancança històrica d’inversió en
infraestructures viàries i, concretament, aquelles que possibiliten la connexió de
la ciutat de Lleida amb altres capitals de província mitjançant autovies.
Atès que, el passat dia 22 de juliol, el Ministeri de Foment va fer públiques les
retallades en obra pública conseqüència dels ajustos pressupostaris que
realitza el govern de l’estat per reduir el dèficit públic.
Atès que pel que fa a les obres de carreteres, aquestes retallades suposaran la
reprogramació, amb els corresponents retards en l’execució de 112 actuacions,
i la rescissió total de 27 contractes. D’aquests, 5 corresponen a Catalunya que
és la comunitat autònoma més afectada.
Atès que entre els contractes rescindits, per explorar noves fórmules en el futur
de “col·laboració público - privada”, hi ha els dos trams de l’autovia A-22 entre
Almacelles i Binefar que s’estaven executant en l’actualitat. Cal recordar, que
l’A-22 és una de les vies d’accés a l’aeroport Lleida - Alguaire i, a més, la via
d’unió entre l’Atlàntic i el Mediterrani.
Atès que el Ministeri de Foment també ha aturat les obres d’alguns trams de
l’autovia A-27, que ha d’unir la ciutat de Lleida amb Tarragona, i que
conseqüentment comportarà un retard a l’hora de licitar les obres del tram
Lleida - Montblanc.
Atès que la paralització d’aquestes obres suposarà un perjudici econòmic,
laboral i social de grans dimensions per les Terres de Lleida i, molt
particularment, per la comarca del Segrià.
Per això, el Grup de Convergència i Unió a l’Ajuntament d’Almacelles proposa al
Ple de la Corporació l’aprovació dels següents:
ACORDS
Primer: L’Ajuntament d’Almacelles insta al Govern de l’Estat que, tenint en
compte els grans perjudicis que suposarà per Almacelles així com per tota
Lleida i les comarques de la Franja aquesta retallada d’inversions, deixi sense

efecte la rescissió dels contractes d’obra pública dels trams d’Almacelles i
Binefar de l’autovia A-22 per tal que les obres puguin continuar amb normalitat.
Segon: L’Ajuntament d’Almacelles insta al Govern de l’Estat a no aturar o fer
més lenta la construcció de les Autovies A-14 (Lleida – França), A-22 (Lleida –
Osca) i A-27 (Lleida – Tarragona), tot procedint a la licitació dels trams que
resten pendents d’adjudicació i execució. La reducció del dèficit públic no pot
ser a expenses d’infraestructures estratègiques per la demarcació de Lleida.
Tercer: Comunicar aquests acords al Govern Central i a tots els Grups
Parlamentaris del Congrés dels Diputats i el Senat”.
El portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, considera que haurà de votar
en contra per que arriba tard, doncs el Govern no realitzarà retallada
d’infraestructures a Almacelles. Al seu criteri, a la vista de la premsa, la
proposta és solament per fer currículum per al Sr. Alcalde.
El portaveu del PSC, Sr. Francec Torres, considera adient fer una esmena al
redactat de l’acord primer, a la vista de les declaracions del Sr. Víctor Morlán i
de la reestructuració que es vol fer sobre els contractes d’obra pública. En
aquest sentit proposa que s’acordi instar a fi que la reprogramació sigui el més
operativa possible i que deixin en perfecte estat els camins afectats.
El Sr. Alcalde contesta a la intervenció del portaveu d’IPA-FPM dient que, si
creu que la proposta arriba tard, tal vegada ell l’hagués pogut presentar abans
preocupant-se així dels interessos del poble d’Almacelles. Malgrat això,
manifesta el Sr. Alcalde, que el portaveu d’IPA-FPM no ha presentat res,
limitant-se a venir al ple i fer el seu discurs habitual.
Entrant en el fons de la qüestió, el Sr. Alcalde manifesta que no hi ha cap
notícia a hores d’ara, que confirmi que això es recuperarà de forma immediata,
i del que es parla és d’una renegociació dels contractes sobre el mes de
setembre. Més concretament, fa constar que els rertads dels què es parla són
d’un any, és a dir, per a finals de 2012, cosa que comportarà un greu perjudici
per a les empreses de la vila i els de l’hosteleria. Finalment lamenta que, a
diferència dels pobles d’Aragó, els quals han estat atesos pel mateix Secretari
d’Estat d’Infraestructures, els de la banda de Catalunya, no tenen cap notícia
dels nostres representants, que deuen estar de vacances.
Adreçant-se al portaveu del PSC li fa constar que està d’acord en acceptar
l’esmena proposada, encara que digui normalment que no es consensua res.
El portaveu d’IA-FPM recorda que el que ha proposat el PSC ja es va aprovar
per part del consell Comarcal i, per tant, ja s’ha ha fet aquesta intervenció sobre
el tema. Seria, al seu criteri, il·lògic votar en contra.

El Sr. Alcalde considera que estem a l’Ajuntament i que hem de fer les nostres
propostes com ho ha fet CiU i com ara es tracta de consensuar.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per unanimitat.

8.- Modificació del pressupost de la Corporació 05/10,
de crèdit extraordinari per generació d’ingressos
Es dóna lectura a la següent proposta que els reunits acorden incloure per
urgència:
“Vista la necessitat de realitzar una nova despesa, a causa de la urbanització
del carrer de Pitàgores, part del qual ja es troba urbanitzat arran de les
aportacions de l’Ajuntament i del conveni amb l’INCASÒL per les obres de
rehabilitació de l’edifici destinar a museu, annex al vial.
Vist que, per acord de la Junta de Govern, de data 3 d’agost de 2010, es van
aprovar els convenis signats amb els propietaris de les finques de la banda sud
del vial, mitjançant el qual es fan càrrec de les despeses per a la urbanització
de la vorera d’aquest.
Atès que convé procedir a finalitzar aquesta obra i, per tant, procedir a la
consignació de la despesa.
Vist el que disposa l’article 177.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, regulador de les hisendes locals, es proposa als reunits la següent
modificació del pressupost:
Primer: Aprovar inicialment la modificació del pressupost 05/10, d’habilitació de
crèdit, fent ús de generació d’ingressos tal com es detalla.
a.- Habilitar una nova partida del pressupost de despeses:
Partida 609.26-15500 Urbanització del carrer de Pitàgores: 23.902,34 euros
b.- Partida d’ingressos que financien la despesa:
Partida 396.10 Quotes urbanístiques del carrer Pitàgores: 23.902,34 euros
Segon: Exposar al públic pel termini reglamentari en el BOP i en els taulers de
la Corporació, a fi que es puguin presentar les al·legacions adients, restant
aprovats definitivament si se certifica la manca d’aquestes, procedint-se a la
publicació de la proposta aprovada.
Tercer: Donar compte al Departament de Comptabilitat per a la seva
constància.
Malgrat això, el Ple acordarà el que cregui més adient”.

Sotmesa a votació la proposta es aprovada per 7 vots a favor dels regidors de
CiU, 4 abstencions del grup del PSC i 2 vots en contra d’IPA-FPM.

9.- Acceptació de la subvenció del Departament
d’Educació per al funcionament de la Llar d’Infants
vensi d’Almacelles
Es dóna compte de la seguent proposta que és aprovada per unanimitat:
“Atesa la resolució EDU/2267/2010, de 7 de juny, del Departament d’Educació,
publicat al DOGC núm. 5667 de 9 de juliol es proposa als reunits el següent:
Primer: Acceptar la subvenció de 153.000,00 euros per al funcionament de la
Llar d’Infants Vensi, de titularitat municipal mitjançant resolució
EDU/2267/2010, de 7 de juny, del Departament d’Educació, publicat al DOGC
núm. 5667 de 9 de juliol.
Segon: Declarar que l’Ajuntament d’Almacelles no incorre en cap dels supòsits
que estableix l’art. 13.2 de la Llei 38/03, de 17 de novembre, general de
subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003).
Tercer: Declarar que ni la Corporació, ni cap organisme d’aquesta rep de la
Generalitat de Catalunya, ni de cap altre organisme oficial, cap altra subvenció
per aquest concepte.
Quart: Aprovar el conveni entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament
d’Almacelles, per a la formalització de la subvenció per al funcionament de
centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat municipal per
al curs 2009-10.
Cinquè: delegar en el Sr. Alcalde per a la signatura del conveni esmentat al
punt anterior”.
El Sr. Alcalde exposa que no llegirà el manifest que havia previst llegir, però si
que vol parlar sobre el tema de la nova contractació del servei del menjador
escolar, del Col·legi Públic Antònia Simó, respecte al qual fa constar que, el
proppassat dia 10 de maig, va adreçar un escrit al president del Consell
Comarcal, sense que a hores d'ara hagi obtingut resposta.
Lamenta, en canvi, que el mateix president hagi dit en un Ple del Consell
Comarcal, que havia parlat personalment amb l’Alcalde d’Almacelles, cosa que
és falsa, afegint que si aquest manté aquesta afirmació el convida a que ho
demostri amb la factura de Telefònica.

El Portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, considera que no sap si li va
trucar o no el President del Consell, però el que li sorprèn és que el Sr. Alcalde
vulgui donar lliçons que diu la veritat. Acte seguit, el regidor realitza una sèrie
de desqualificacions sobre la persona de l’Alcalde. El Sr. Alcalde manifesta al
regidor que li retira la paraula i li fa un primer advertiment, manifestant que no
és la persona autoritzada per fer aquest tipus de desqualificacions.
Mentrestant, el Sr. Josep Maria Doblas, que no interromp la seva intervenció,
malgrat retirar-li la paraula, afirma que el Sr. Alcalde ha passat un manifest pel
poble en el que falta a la veritat, actuant de forma malintencionada.
El Sr. Alcalde li manifesta que de seguir així haurà d’abandonar la sala,
contestant el Sr. Doblas que ja hi està acostumat. El Sr. Alcalde, adreçant-se a
l’esmentat regidor, afegeix que si hi ha una persona que té tots aquests
qualificatius que li atribueix és la seva persona.
Acte seguit, demana la paraula per al·lusions el portaveu del PSC. El Sr.
Alcalde li concedeix la paraula, però fent constar que no és per al·lusions.
Aquest regidor manifesta que no entrarà a analitzar si li ha trucat o no el
President del Consell Comarcal, però afirma que coneixent-los als dos, es creu
més al President.
Assenyala també que el Sr. Alcalde ha passat un panflet pel poble difamatori
vers qui està parlant i per al Sr. Doblas, i manifesta que serà contestat
oportunament i que dirà la veritat. Al seu criteri, els problemes que tingui el Sr.
Alcalde amb el President del Consell Comarcal se’ls han d’arranjar entre ells.
El Sr. Alcalde diu que poden fer les contestes que considerin adients al full
informatiu de l’Ajuntament, que rebran les seves contra-respostes i afegeix que
ell solament es reitera en la falsetat de la trucada per part del President del
Consell Comarcal, persona que no mereix ocupar el càrrec que ocupa. D’altra
banda, fa constar que, al seu criteri, els dos consellers del Consell Comarcal no
han defensat adequadament el poble d’Almacelles.
Acte seguit, el Sr. Alcalde proposa la votació del punt de l’ordre dia i es forma
un petit enrenou, ja que que es donava per aprovat unànimament aquest darrer
punt.
Finalment clarifica el Sr. Alcalde que el que està pendent de votar és el punt 9.
Sotmés a votació, aquest és aprovat per unanimitat.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabat el
Ple, a les vint-i-una hores trenta minuts, de tot el qual s’estèn la present
acta, que signo amb el vist-i plau de Sr. Alcalde i dono fe del seu
contingut.

Vist-i-plau,
L’Alcalde

El Secretari Accidental

