ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 17 DE
DESEMBRE DE 2009.- NÚMERO 13:
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 21,30 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 6 de novembre
de 2009
En relació a aquest punt, el regidor i portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria
Doblas, fa constar que el seu grup votarà en contra atès que no reflecteix el
que es va dir. En aquest sentit, afegeix que l’acta no recull les seves opinions i
no és que estiguin resumides, és que senzillament no consten en l’acta. El Sr.
Secretari li pregunta si té alguna esmena concreta, reiterant-se aquest regidor
en què no s’ha recollit cap ni una de les seves opinions.

El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, manifesta que el seu grup
s’abstindrà en la votació.
El Sr. Alcalde manifesta que l’acta està ben redactada.
Un cop sotmesa a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor dels
regidors del grup de CiU, 2 vots en contra dels regidors del grup d’IPA-FPM i
les 4 abstencions dels regiodors del grup del PSC.

2.- Donar compte Decrets d’Alcaldia
Es dóna compte dels següents decrets:
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Incoant exp. sancionador contra pressumptes responsables d’irregularitat
urbanística (Sra. Pilar Arnó Castillo)
Incoant exp. sancionador contra pressumptes responsables d’irregularitat
urbanística (Sra. Antònia Gras Olivart)
Sol·licitant subvenció al Dep. de Cultura per intervenció arqueològica.
Proposant membres representants de l’Admó. en les eleccions europees.
Desestimant al·legació presentada per la Junta de Compensació de l’Era del
Comte.
Ordenant paralització obres sense llicència (Sr. Juan Osuna Giménez).
Designant lletrat per defensar interessos Aj. per reclamació excés cabuda finca.
Concedint llicència de primera utilització empresa Alsios sXXI, SL.
Presentant al·legació contra instal·lació central tèrmica a Mequinensa.
Sol·licitant subvenció per acollir-se a la Llei de Barris.
Aprovant subvencions assoc. participants Mostra Gastronòmica Intercult.
Aprovant Pla de Seguretat i Salut en el treball ACSA obra Centre de Dia.
Sol·licitant subvenció per edició llibre « El Bandoler Bertomeu Blanch ».
Donant continuïtat obres paralitzades i anul·lar decret 100/06 per sentència judicial.
Sol·licitant subv. FEDER i certificant propietat tram C/ Major, Mercè i Pl. Vila.
Acordant abonar despesa per trasllat material al MAU.
Autoritzant gual permanent al garatge del C/ d’Anselm Clavé, 39, p. 3.
Autoritzant gual permanent al garatge del C/ d’Anselm Clavé, 31, p. 1
Autoritzant gual permanent al garatge del C/ de Bertomeu Blanch, 1, p. 2
Autoritzant gual permanent al garatge del C/ de Ponent, 26, BA.
Autoritzant gual permanent al garatge del C/ de Sant Jordi, BA.
Autoritzant gual permanent al garatge del C/ de Sant Jordi, 32-34.
Autoritzant gual permanent al garatge del C/ de Ntra. Sra. de M., 27, BA 1ª.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Sol·licitant una subvenció a l’IEI per la publicació del Vilot.
Sol·licitant una subvenció a l’IEI pels concerts a la fresca de l’estiu.
Concedint tarja aparcament personal amb discapacitat Sr. Agapito Arnó.
Concedint tarja aparcament personal amb discapacitat Sr. Andrés Monzón
Rodríguez.
Concedint tarja aparcament personal amb discapacitat Sra. Dolores Pàmpols
Molins.
Autoritzant vacances Sr. Secretari.
Nomenant secretària Acctal. a la Sra. Montse Gené durant les vacances del
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Secretari.
Autoritzant Sr. Robert Quintana Arnó a col·locar camió-grua al C/ del Nord.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Acordant l’extinció del contracte arrendament parcel·les 294 i 295, pol. 5.
Acordant el pagament empresa P-MUSART despesa orq. Tangara.
Incoant exp. d’execució millores vorera al Sr. Josep Maria Bonet.
Aprovant quadre de vacances personal de l’Ajuntament.
Aprovant projecte Parc d’Europa (primera fase).
Autoritzant gual permanent al garatge del C/ de la Mercè, 55, BA.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Delegant en el regidor Josep Gòdia la signatura actes prèvies expropiació.
Autoritzant dies de vacances Sr. Secretari.
Donant per conclòs contracte amb la Sra. Rosa Maria Marsol Baltasar.
Imposant sanció a la Sra. Pilar Arnó Castillo com a responsable de la comissió d’una
infracció greu en matèria urbanística.
Imposant sanció a la Sra. Antònia Gras Olivart com a responsable de la comissió
d’una infracció greu en matèria urbanística.
Ordenant a l’empresa Inversions Vilot, SL a arranjar solar antiga benzinera.
Convocant Comissió informativa pel Ple 16 de juliol.
Convocant Ple dia 16 de juliol.
Donant per conclòs contracte amb la Sra. Lourdes Manuel Triquell.
Contractant socorrista temporada d’estiu, Sr. Jordi Fermiñán Sanvicente.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Denegant dies per assumptes personals per no haver disponibilitat.
Iniciant tramitació compte general de l’exercici de 2008.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Estimant parcialment al·legacions divisió poligonal SUD-6 “Els Olivars”.
Concedint tarja d’aparcament individual a persona amb discapacitat a nom del
Sr. Francisco Fortón Mingot.
Sol·licitant subvenció al Ministeri de Foment, en concepte de l’1% cultural.
Aprovant Pla de Desplegament de la FORM recollida select. fracció org.
Atorgant subvencions per reduir quota nens i nenes de 0 a 3 anys Llar d’I.
Sol·licitant subvenció al Dep. d’Educació per escolarització nens de 0 a 3.
Declarant extingit contracte laboral socorrista Sra. Mariona Sentís Balañà.
Sol·licitant subvenció Dep. de Treball agent de desenvolupament local.
Constatant usurpació de terrenys municipals per part del Sr. Ramon Royo.
Abonant a l’empresa E-B ERAS, SL pagament actuació grup folklòric.
Rectificant acord convocatòria licitadors obertura pliques urb. Pl. de la Vila.
Acordant s’inclogui la Sra. Anna Gragera com a personal lab. indefinit.
Contractant Sra. Elisabeth del Moral García com a educadora infantil.
Denegant petició de dies personals al Sr. Jaume Carnicé Casanovas, per
indisponibilitat de personal.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Contractant peons per a les intervencions arqueològiques al Vilot.
Desestimant al·legació presentada per la Sra. Pilar Arnó Castillo.
Autoritzant baixa del gual permanent garatge Rbla. de Cat., 2 i 4 i Segrià, 7.
Autoritzant baixa del gual permanent garatge C/ Dr. Agustín, 16, Bxs.
Autoritzant gual permanent situat al C/ del Segrià, 31, bxs.
Autoritzant gual permanent situat al C/ de Sant Jaume, 102, bxs.
Autoritzant gual permanent situat al C/ d’Anselm Clavé, 47, bxs.
Autoritzant gual permanent situat a la Rbla. de Catalunya, 30-32, porta 1.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Anunciant acte públic obertura pliques sobres 2 i 3 urb. Pl. de la Vila.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Resolent baixa per caducitat habitants estrangers no localitzats.
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Autoritzant gual permanent situat al C/ de Sant Roc, 54, bxs.
Autoritzant gual permanent situat al C/ de Sant Jordi, 43, bxs.
Delegant en la regidora Sra. Teresa Olmo facultats per celebrar matrimoni.
Autoritzant baixa del gual permanent situat al C/ de Sant Jaume, 22, bxs.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Desestimant recurs d’Inversions Vilot, SL contra decret núm. 106/2009.
Desestimant petició de Barmes 2001, SL per la reordenació sector PA-07.
Sol·licitant ajuts al FEDER per a la urbanització Pl. de la Vila, tram del carrer Major i
de la Mercè.
Designant al Sr. Ramon M. Cornellana com a responsable de la gestió dels usuaris
de la plataforma EaCat.
Concedint tarja d’aparcament individual per a persones amb disminució Sra.
Teresa Blanch Daurell.
Concedint tarja d’aparcament individual per a persones amb disminució Sra.
Soledad Camats Talavera.
Delegant en el regidor Sr. Josep Gòdia signatura actes prèvies expropiació.
Autoritzant baixa del gual permanent del C/ de l’Estació, 12.
Autoritzant baixa del gual permanent del C/ de Jaume Balmes, 9.
Autoritzant gual permanent al C/ del Canigó, 7, bxs.
Autoritzant gual permanent a l’Av. de la Diputació, 4, bxs.
Autoritzant gual permanent al C/ del Segrià, 27, porta 2ª.
Autoritzant gual permanent al C/ del Bisbe Irurita, 12.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.

3.- Aprovació inicial del projecte bàsic i d’execució de
l’obra de Rehabilitació del Centre de Dia existent i
construcció de la Residència de la Tercera Edat.
Modificació del projecte bàsic
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que s'ha iniciat l'obra de construcció del Centre de Dia per a Gent Gran,
subvencionada en la convocatòria del Fons d'Inversions Estatal per 2009, que
restarà finalitzat el desembre de 2009.
Atès que per acord del Ple, de data 16 de juliol de 2009, es va aprovar
inicialment el projecte bàsic de Residència per a Gent Gran, amb adequació del
Centre de Dia existent, de data juliol de 2009, redactat per GGAU EQUIP, SL.
Atès que, a la vista de la convocatòria recent del proper Fons Estatal
d’Inversions Local, cal preparar el projecte per a la seva inclusió.
Atès que el nou projecte que ara es presenta suposa una ampliació de
l’anterior, afegint la distribució, acabats i instal.lacions de la segona planta, per
tal de donar servei a 26 places de Centre de Dia i 64 de Residencia.

Atès que per part del Despatx GGAU EQUIP SL, s'ha procedit a trametre a
l'Ajuntament el projecte bàsic i d’execució de l’obra anomenada Construcció de
Residència per a Gent Gran a Almacelles, de data novembre de 2009, que
suposarà l’adeqüació del Centre de Dia per a l'esmentada funció de residència.
Vistos els articles 37 i 38 del decret 179/1995 de 13 de juny que regula el
reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals, es proposa als
reunits el següent:
Primer: Aprovar inicialment el projecte de Residència per a Gent Gran amb
adequació del Centre de Dia existent, , de data novembre de 2009, redactat
per GGAU EQUIP SL, enregistrat d’entrada amb data 26 de novembre i núm.
4056/09, que modifica el projecte Bàsic i d’execució anterior. El nou projecte es
per un import d’execució per contracta de 2.771.885,48 € més un IVA per
import de 443.501,16 €. Igualment s’aproven les separates núm. 1, 2 i 3.
Segon: Exposar al públic l'expedient per termini de 30 dies, a fi que es puguin
presentar al·legacions, mitjançant la inserció d'edictes en el DOGC i en els
taulers d'edictes de la corporació, restant aprovat definitivament i fent l’oportuna
publicació si se certifica la manca d'al·legacions”.
El portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar que –tal i com ja va
dir en el seu dia- calia fer la selecció del redactor a través d’un “concurset”
mentre que, el que es fa és buscar gent desvaguerosa convergent. Per aquest
motiu el seu grup s’abstindrà en la votació de la proposta.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, pregunta quin és el termini
d’execució. Considera, a més, que cal fer la nova residència i també és del seu
interès que la facin empreses d’Almacelles.
El Sr. Alcalde celebra que, per part de l’oposició, es vagi canviant d’opinió,
atansant-se a la proposta de l’Equip de Govern. Assenyala, a més, que fins ara
el motiu de la seva disconformitat era el de la ubicació de la residència i no en
el d’estar en contra de l’equip redactor d’aquesta. Pel que fa a la proposta del
portaveu del PSC la considera del tot inconstitucional, en virtud del que disposa
el principi de publicitat, assenyalant que el que diu és pura demagògia, si bé,
en tot cas, el convida a que ho posi en unes bases. Malgrat això, el Sr. Alcalde
fa constar que es procurarà que les empreses adjudicatàries subcontractin
operaris d’Almacelles.
D’altra banda, el Sr. Alcalde, adreçant-se al regidor portaveu d’IPA-FPM, li fa
avinent que les seves afirmacions són gratuïtes atès que l’Ajuntament fa
treballar a diferents arquitectes, considerant que la seva actitud és estar
sempre en contra de tot.

El portaveu d’IPA-FPM es reafirma en que la ubicació no és la idònia, si bé ara,
donat que ja està iniciada l’obra, no és el moment de parlar-ne.
El portaveu i regidor del PSC fa constar que el que vol dir és que el projecte
caldria desglossar-lo per donar feina als industrials de la vila. Finalment,
assenyala que està d’acord en què es faci la residència, però no en el lloc
escollit. Per aquesta raó es van abstenir en el seu dia.
El Sr. Alcalde creu que no va ser coherent la proposta que va presentar el PSC
en el seu dia pel que feia a la ubicació de la residència, atès que el terreny que
proposaven no era viable urbanísticament.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 11 vots a favor
dels regidors dels grups de CiU i del PSC, i els 2 vots en contra dels regidors
d’IPA-FPM.

4.- Modificació del Pressupost del Patronat Municipal d’Avis
01/09, de suplement de crèdit finançat amb majors ingressos i
romanent de Tresoreria
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que, per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a
les quals la consignació és insuficient en el pressupost ordinari actual, cal
tramitar l’expedient de suplement de crèdit que s’ha de finançar mitjançant
romanent de tresoreria per a despeses generals i majors ingressos
efectivament recaptats, del pressupost vigent, amb subjecció a les disposicions
vigents.
Despeses que cal finançar:
1/ Suplements de crèdit:
Partida

Nom

Consignació

130.00

Personal Laboral Fix: Retribucions

28.000,00

160.00

Seguretat Social

12.000,00

212.00

Reparació, Mant. I Conservació Edificis

220.00

Material Oficina Ordinari no inventariable

221.00

Energia Elèctrica

3.000,00

221.05

Productes Alimentaris

5.000,00

3.500,00
600,00

221.07

Productes Farmaceutics

1.000,00

221.08

Productes de neteja i acondicionament

5.000,00

226.01

Atencions Protocolaries

1.000,00

Total suplement de crèdit :

59.100,00 €

Finançament que es proposa:
1/ Majors ingressos efectivament recaptats, no afectats:
Partida

Nom

Consignació

455.00

Transf. Corrents de la Comunitat Autònoma

42.021,38

2/ Romanent líquid de tresoreria:
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible:
Total finançament :

17.078,62

59.100,00

FONAMENTS DE DRET
Primer: La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’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.
Segon: 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 no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de
suplement de crèdit.
Tercer: 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.
Quart: 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.

Cinquè: D’acord 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 Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, 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 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.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 01/09 per import de
59.100,00€, que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses
generals i majors ingressos del pressupost vigent.
2. 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 portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, pregunta d’on surten els 42.021
euros recaptats de les CC.AA. El Sr. Secretari considera que no li pot
respondre en concret a aquesta pregunta, si bé aquest dubte s’hauria d’haver
tractat en la Comissió Informativa prèvia al Ple. És en aquesta Comissió on es
podia haver estudiat la qüestió en detall.
El regidor i portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, considera que el seu
vot ha de ser en contra de totes les propostes econòmiques que es presentin
en aquest Ple. Per coherència i perquè, a l’igual que en el Pressupost, no se’ls
deixa fer un seguiment.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors del grup de CiU i els 6 vots en contra dels regidors dels grups del
PSC i d’IPA-FPM.

5.- Modificació del Pressupost de la Corp. 14/09, de
transferència entre partides de despesa
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a
les quals la consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient, cal
tramitar l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit
amb subjecció a les disposicions vigents.
S'han examinat els crèdits de l' esmentat pressupost que es poden reduir sense
pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida

Nom

Proposta
D’increment

011- 300.00

Interessos de Dipòsits

2.000,00 €

111- 226.01

Atencions Protocolaries i Representatives

1.800,00 €

111 -231.00

Locomoció de Càrrecs Electius

6.000,00 €

121 -203.00

Arrendaments

1.200,00 €

121 -625.00

Mobiliari i Enseres

8.000,00 €

222 -160.00

Seguretat Social

4.200,00 €

422 -489.00

A.A.P.A.S., Joventut e Institucions sense ànim de lucre

2.000,00 €

432- 221.00

Energia Elèctrica

432 -227.01

Seguretat

2.000,00 €

441- 210.00

Manteniment i Infraestructura

2.000,00 €

442- 210.00

Manteniment i Infraestructura

6.000,00 €

442 -226.00

Canons

12.000,00 €

443 -622.00

Edificis i Altres Construccions

17.000,00 €

45101 -203.00

Arrendaments

8.000,00 €

45101 -221.05

Productes Alimentaris

4.000,00 €

45102 -213.00

Reparació i Manteniment Maquinària

9.000,00 €

45102 -226.07

Festes Populars

7.000,00 €

511 -210.00

Manteniment i Infraestructura

9.000,00 €

511 -221.03

Combustibles i Carburants

5.000,00 €

511 -630.00

Inversions Béns

2.000,00 €

20.000,00 €

Total altes crèdits :

128.200,00 €

Consignació de despeses amb crèdits en baixa

Partida

Nom

011 -310.00

Interessos de Préstecs

011 -911.00

Bestretes Reintegrables sense interés

4.000,00 €

011 -912.00

Amortització Préstecs mig i llarg termini

6.000,00 €

222 -204.00

Renting vehicles transports

1.200,00 €

222 -213.00

Reparació i Manteniment maquinària

1.000,00 €

222 -214.00

Reparació i Manteniment Material Transport

1.000,00 €

452 -410.00

A Organismes Autònoms Administratius de l’Entitat

511 -203.00

Arrendaments

3.000,00 €

511 -611.00

Inversió Reposició Infraestructura

9.000,00 €

Total baixa crèdits :

Proposta
De Baixa
88.000,00 €

15.000,00 €

128.200,00 €

FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades afecten diferents grups de funció i no afecten
els crèdits ampliables, ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.
2. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant
suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats
com a conseqüència de romanents no compromesos procedents de
pressupostos tancats, ni han estat objecte de cap minoració, com a
conseqüència de transferències anteriors.
3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les
partides que es proposa minorar.
4. Es compleixen l’article 180 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 41 del Reial decret 500/1990.
Per tant, PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar la modificació de crèdit núm. 14/2009 per mitjà de transferències
de crèdit per import de 128.200,00 €, que s'exposarà al públic durant el termini

reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al
Butlletí Oficial de la Província.
2. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran
els crèdits de les partides que s'han indicat”.
El regidor i portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, es reafirma novament
en considerar que el seu vot ha de ser en contra de totes les propostes
econòmiques que es presentin en aquest Ple. Per coherència i perquè, a l’igual
que en el Pressupost, no se’ls deixa fer un seguiment.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors del grup de CiU, 4 abstencions dels regidors dels grups del PSC i
2 vots en contra dels regidors d’IPA-FPM.

6.a.- Modificació del Pressupost de la Corp. 15/09, de
suplement de crèdit i crèdit extraordinari per majors
ingressos recaptats i per baixa de partides de despesa
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per Providència de l’Alcaldia s’inicia l’expedient per a l’aprovació de
la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les
quals no n’hi ha consignació en el pressupost ordinari actual, cal tramitar
l’expedient de crèdit extraordinari que s’ha de finançar mitjançant majors
ingressos, del pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les
disposicions vigents.
Despeses a finançar
Crèdits extraordinaris:
Partida

Nom

222- 625.00

Mobiliari i Ensers

432- 611.02

Millora Entorn i Accessos Tossal

Total altes crèdits:

Proposta de consignació
950,00 €
26.416,19 €

27.366,19 €

Finançament que es proposa:
Majors ingressos efectivament recaptats, no afectats:
Partida

Nom

310. 00

Expedició de Documents

311.08

Taxa Vensi i Escola de Música

10.000,00 €

462.00

Subvencions

12.000,00 €

553.00

Producte de Concessions per explotació cinema

Total Finançament:

Majors Ingressos
3.500,00 €

1.866,19 €
27.366,19 €

FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’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
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i
el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o
ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió
crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.

de
en
no
de

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. D’acord 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 Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, 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 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.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari número 15/09 per import de
27.366,19 €, que cal finançar mitjançant majors ingressos recaptats no
afectats, del pressupost vigent de la corporació.
2. 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 portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que la taxa de
clavegueram no es pot destinar a edificis i que, d’altra banda ha mancat
previssió. Per aquest motiu el seu grup votarà en contra de la proposta.
El Sr. Alcalde considera que en fer el Pressupost no es pot conéixer els
alumnes reals que tindrà la Llar d’Infants Vensi i que, òbviament, cal fer
variacions.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, accepta les variacions però
les de poca entitat. El Sr. Alcalde li contesta dient que ara mateix hi ha deu
nens més que en l’inici de la previssió i que aquesta variació comporta una
nova aula, fet que no es pot preveure. Amb tot, assenyala que la Llar d’Infants
és deficitària en uns 20.000 euros.
El portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, a l’igual que en els punts
anteriors, considera que el seu vot ha de ser en contra de totes les propostes
econòmiques que es presentin en aquest Ple. Per coherència i perquè, a l’igual
que en el Pressupost, no se’ls deixa fer un seguiment.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors del grup de CiU i els 6 vots en contra dels regidors dels grups del
PSC i d’IPA-FPM.

6.b.- Modificació del Pressupost de la Corp. 15/09, de
suplement de crèdit i crèdit extraordinari per majors
ingressos recaptats i per baixa de partides de despesa
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per Providència d’Alcaldia s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la
modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les
quals la consignació és insuficient en el pressupost ordinari actual, cal tramitar
l’expedient de suplement de crèdit que s’ha de finançar mitjançant majors
ingressos del pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les
disposicions vigents.
Despeses a finançar
Suplements de crèdit:
Partida

Nom

443-622.00

Edificis i Altres Construccions

5.700,00 €

453-131.00

Altres remuneracions personal laboral eventual

5.000,00 €

453-210.00

Manteniment i Infraestructura

3.000,00 €

432-227.01

Seguretat

5.837,00 €

Total altes crèdits :

Proposta
d’increment

19.537,00 €

Finançament que es proposa:
Majors Ingressos:
Partida

Nom

Proposta
d’increment

311.06

Postes, Palometes i altres a la via pública

312.01

Clavegueram

5.300,00 €

455.00

Transferències de la CCAA

8.837,00€

462.00

Subvencions

5.000,00€

400,00 €

Total finançament :

19.537,00 €

FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’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
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i
el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o
ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de suplement
crèdit.

de
en
no
de

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. D’acord 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 Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, 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 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.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:

1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 15/2009 per import de
19.537,00 €, que cal finançar mitjançant majors ingressos del pressupost vigent
de la corporació.
2. 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 portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que el seu grup
votarà en contra de la proposta atès que els accessos al tossal s’han fet sense
pressupostar l’obra enlloc.
El portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, a l’igual que en els punts
anteriors, considera que el seu vot ha de ser en contra de totes les propostes
econòmiques que es presentin en aquest Ple. Per coherència i perquè, a l’igual
que en el Pressupost, no se’ls deixa fer un seguiment.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors del grup de CiU i els 6 vots en contra dels regidors dels grups del
PSC i d’IPA-FPM.

7.- Modificació del Pressupost de la Corp. 16/09, de
suplement de crèdit i de crèdit extraordinari per
generació d’ingressos
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per 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

455.01

Subvencions Plans d’Ocupació

Previsió
8.410,59 €

755.10

Transf. Capital Administració General CCAA

55.652,00 €

761.07

Transf. Capital Diputació

20.000.00 €

Totals majors ingressos:

84.062,59 €

Despeses a finançar amb nous ingressos:
Partida

Nom

313- 131.00

Plans Ocupació Dinamització Gent Gran i Cohesió Social

7.209,00 €

313- 160.00

Seguretat Social

1.201,59 €

432- 611.02

Millora Entorn i Accessos Tossal

20.000,00 €

442- 625.00

Mobiliari i Enseres

55.652,00€

Total Despesa a finançar

Proposta
d’increment

84.062,59 €

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 :
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 16/09 mitjançant la
generació de crèdit finançat amb nous ingressos no tributaris, per un import de
84.062,59 €, segons es determina a l’apartat d’antecedents, i que es tramiti
d'acord amb les bases d'execució del pressupost.
2. 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.
3. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es generaran
els crèdits de les partides que s’han indicat”.
El portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, a l’igual que en els punts
anteriors, considera que el seu vot ha de ser en contra de totes les propostes
econòmiques que es presentin en aquest Ple. Per coherència i perquè, a l’igual
que en el Pressupost, no se’ls deixa fer un seguiment.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors del grup de CiU i els 6 vots en contra dels regidors dels grups del
PSC i d’IPA-FPM.

8.- Baixa de drets reconeguts d’exercicis tancats del
pressupost
Es dóna lectura a la següent proposta:

“Atès que per tal de determinar la imatge fidel de la situació patrimonial,
financera i pressupostària, cal establir si la relació de drets reconeguts
procedents d’exercicis anteriors que resten pendents de cobrament respon a
drets efectivament exigibles actualment.
Atès que per Providència de l’Alcaldia s’inicia l’expedient per a l’aprovació i
comptabilització, si escau, de baixes de drets reconeguts en exercicis anteriors,
pendents de cobrament.
FONAMENTS DE DRET
1. Cal tenir en compte els articles 64 a 67 de la Llei general tributària, 59 a 62
del Reglament general de recaptació, 40 a 41 de la Llei general pressupostària
i 24 de la Llei de garanties dels contribuents, en relació amb la prescripció
d’ofici de drets reconeguts i liquidats.
2. Cal considerar l’article 70 de la Llei general tributària i els articles 163 a 167
del Reglament general de recaptació, en relació amb la declaració d’insolvència
del deutor.
3. Cal considerar les regles 188 de la Instrucció de comptabilitat per a
l’Administració local i 124 de la Instrucció de comptabilitat simplificada per a
ens locals de menys de 5.000 habitants.
4. Cal tenir present l’article 212.4 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, en relació amb l’òrgan competent.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament, integrats en
l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 23.058,54 €. El detall
individualitzat del qual figura a l’annex i al llistat que s’adjunta.
2. Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa dels
drets esmentats.
ANNEX
- Modificació del saldo inicial dels drets reconeguts:

Exercici 2008 :
Assentament

Partida

1785 755.08

Descripció

Import

Plans Ocupació Casa Clara

3.057,74 €

- Anul·lació de drets per anul·lació de liquidacions.
Exercici 2006 :
Assentament

Partida
1743 462.00
1748 755.01

Descripció

Import

Diputació de Lleida, subv. Eliminar
Barreres arquitectòniques església
Generalitat PUOSC 2005 Llar Infants

2.000 €
0,80 €

Exercici 2005 :
Assentament

Partida

1744 462.00

Descripció
Diputació de Lleida, Conveni
funcionament Museu Mas Dordal

Total baixes de drets d’exercicis tancats

Import
18.000 €

23.058,54 €

El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, pregunta quina és la data
del deute de 18.000 euros. El Sr. Secretari li contesta que ara no coneix aquest
detall que li pregunta, si bé són dades que cal estudiar prèviament en una
comissió d’estudi. El portaveu i regidor d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas,
considera que és en el Ple on cal fer-ho.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors del grup de CiU i les 6 abstencions dels regidors dels grups del
PSC i d’IPA-FPM.

9.- Petició al MPT per a l’inclusió de l’obra de
construcció de la Residència per a la Gent Gran i
adequació del Centre de Dia existent en la convocatòria
del Reial Decret Llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel qual

es crea el Fons Estatal per a la creació de llocs de
treball i la sostenibilitat local
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vist el RD 13/2009 de 26 d’octubre; pel qual es crea el Fons Estatal per a
l’Ocupoació i la Sostenibilidat Local per part de l’Estat, i que convoca als
ajuntament interessats en rebre finançament per a obres locals amb la finalitat
d’incrementar la inversió publica, crear llocs de treball i promoure la plena
ocupació.
Atès que aquest ajuntament ha previst acollir-se al Fons esmentat per tal de
finançar les obres de la 1a. fase de construcció d’una Residència per a Gent
Gran, amb adequació del Centre de Dia existent, aprovant-se en el mateix Ple,
el projecte corresponent.
Atès que el finançament de la 1a. fase de l'obra està assumit totalment per part
del Fons Estatal esmentat, havent previst una assignació per a Almacelles per
un import de 680.536 €.
Atès que s’ha rebut el projecte de l’obra i que cal realitzar la sol·licitud de la
subvenció abans del dia 4 de febrer, es proposa als reunits el següent:
Primer: Sol·licitar al Ministeri de Política Territorial la inclussió en la
convocatoria del Reial Decret 13/2009, de data 26 d’octubre, la primera fase del
projecte de l’obra de Construcció de la Residència per a Gent Gran i
l’adequació del Centre de Dia existent, per un import de 680.536 €.
Segon: Acordar realitzar la inversió recollida en el projecte esmentat,
autoritzant la despesa que caldrà executar durant el 2010.
Tercer: Fer constar que el nombre de llocs de treball que l'obra pot generar és
de 40 treballadors, amb la distribució de llocs que es recull en el projecte de
referència.
Quart: Presentar la sol·licitud per tal de ser finançat pel Fons Estatal per a
l’Ocupació i la Sostenibilitat, delegant en el Sr. Alcalde per a la signatura dels
documents adients”.
El portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, considera que aquesta
proposta és cosa de l’Equip de Govern i que el seu grup no té elements de
judici per a decidir. Afegeix que és bo que es faci la residència i celebra que
l’Estat convoqui un nou Pla-E.

El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, també s’alegra de la nova
partida de l’Estat central que ha destinat a renovar el Pla-E. Així mateix, també
fa constar que està d’acord en què es detinin els diners d’aquest fons a
construir la gran obra en marxa que suposa aquesta nova residència.
El Sr. Alcalde considera que es tracta d’una obra de gran importància i de
caràcter prioritari, amb un cost de més de 4 milions d’euros. Assenyala també
que l’Equip de Govern està enfocant tots els recursos per poder finançar-la, així
com altres ajuntaments han destinat aquests fons a urbanitzar carrers o fer
camps de futbol.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 11 vots a favor
dels regidors del grup de CiU i del PSC, i els 2 vots en contra dels regidors
d’IPA-FPM.

10.- Actualització de dades sobre el projecte de la
Residència per a la gent gran i adequació del Centre de
Dia existent respecte a l’inclusió en l’anualitat 2010 del
PUOSC
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que l’Ajuntament d’Almacelles en el període d’al·legacions establert per
l’edicte de 2 de juny de 2009, d’informació pública de la formulació del Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya, any 2010, i de la planificació de les anualitats
2011 i 2012, va presentar al·legació per modificar el títol de l’actuació que era
Reforma integral i ampliació de la residència municipal d’avis, 1a fase passant
a ser Residència per a gent gran i adequació de centre de dia existent a
Almacelles, fase 1.
Ates que s’ha modificat el projecte bàsic de la Residència per a gent gran i
adequació de centre de dia existent a Almacelles,
Cal actualitzar les dades de l’actuació inclosa a l’anualitat 2010 del PUOSC,
adoptant-se el següent acord de variacions:
Títol: Residència per a gent gran i adequació de Centre de Dia existent a
Almacelles, fase 2.

El pressupost de l’actuació no varia i és de 429.531,89 € (IVA inclòs). Aquesta
actualització s’ha de notificar al Departament de Governació i Administracions
Públiques.
En el proper període d’informació pública de la formulació del PUOSC per a
l’anualitat 2011 s’haurà d’actualitzar el pressupost i el títol de les fases 2 i 3 que
estan incloses en l’anualitat 2011.
D’acord amb el projecte bàsic presentat al mes de juliol les fases tenen els
següents pressupostos FASE 2 (1.916.953,85 €) i FASE 3 (443.870,78 €).
Caldrà actualitzar-les:
FASE 2
FASE 3

Æ FASE 3 amb un pressupost de 1.489.773,74 (IVA inclòs)
Æ FASE 4 amb un pressupost de 615.545,52 (IVA inclòs)”

El portaveu i regidor del grup d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar
que s’abstindrà de votar pels mateixos motius que ha exposat en el punt
anterior.
El Sr. Alcalde recorda que no es tracta d’una cosa menor i de caire intern, sinó
que es tracta de cercar diners per poder fer front a la financiació de la
construcció de la nova Residència d’Avis.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors del grup de CiU, i les 6 abstencions dels regidors dels grups del
PSC i d’IPA-FPM.

11.- Aprovació del conveni amb el Consorci de
Promoció Comercial de Catalunya per finançar l’obra
de la plaça de la Vila amb l’objecte de dinamitzar el
sector comercial de la població
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vist el conveni, de data 9 de desembre de 2009, 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, fet que suposaria una millora de la zona comercial del municipi
amb l’actuació de la peatonalització i la millora de l’accessibilitat en general.

Atès que l’obra, per un import de 568.682,72 euros, es troba finançada en la
seva totalitat en el Pressupost de la Corporació.
És per tot això que s’acorda:
Primer: Aprovar el model del conveni esmentat.
Segon: Delegar en el Sr. Alcalde per a la seva signatura, prèvia la modificació
de finançament”.
El portaveu i regidor d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar el poc
temps que s’hi ha dedicat en la Comissió Informativa, fet pel qual desconeix el
contingut de la proposta.
El regidor i portaveu de CiU, Sr. Josep Gòdia, considera que s’ha contestat a
tot el que s’ha plantejat en la Comissió Informativa. Acte seguit, el Sr. Alcalde, a
petició dels reunits, es fa constar que es farà la Comissió una hora abans com
sempre s’havia fet, si bé aquesta vegada no fou possible.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, mostra la seva conformitat
amb la subvenció que dóna el Departament d’Innovació, Universitats i
Empresa, tot i que no estigui d’acord amb el projecte de reformar de la plaça de
la Vila.
El Sr. Alcalde fa constar que hi ha tres dies per examinar la documentació
abans de la sessió plenària, si bé el portaveu del grup d’IPA-FPM pràcticament
no compareix mai a fer-ho. Respecte a la funció de la Comissió Informativa, el
Sr. Alcalde esmenta que es fa solament per a l’estudi previ de cadascuna de
les propostes. Pel que fa al Sr. Torres, el Sr. Alcalde li fa avinent que tot i que
no estigui d’acord amb la reforma de la plaça la subvenció s’ha concedit per a
aquesta obra.
El Sr. Alcalde assenyala també que s’ha obtingut la subvenció màxima per
l’obra, ja que sobre 1.250.000 euros que costa l’obra, s’ha subvencionat
1.150.000 euros. Vol felicitar, al mateix temps, a la treballadora que ha
intervingut en fer possible l’obtenció d’aquestes subvencions, especialment la
procedent dels fons FEDER de la Unió Europea.
El portaveu i regidor d’IPA-FPM, considera que més d’una vegada ha anat a
revisar la documentació al respecte i no estava complerta. D’altra banda, fa
constar que no es pot presumir de donar informació mentre que el seu grup ha
demanat poder veure les llicències d’obres i encara estan esperant que se’ls
convoqui.

El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que la subvenció
havia d’haver estat destinada a tota l’antiga travessia de la carretera nacional,
no estant d’acord amb el projecte ja que no és proporcional a la totalitat del
comerç que hi ha a Almacelles.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 11 vots a favor
dels regidors dels grups de CiU i del PSC, i els 2 vots en contra dels regidors
d’IPA-FPM.

12.- Donar compte de la interposició de recurs
contenciós-administratiu contra la resolució de
l’Agència Catalana de Protecció de Dades
A fi d’assabentar als reunits, es dóna compte de l’acord de Junta de Govern, de
data 2 de desembre de 2009, que transcrit literalment diu:
“VII.- INFORMES D’ALCALDIA I REGIDORS:
7.1.- Vist que el passat 27 d’octubre fou notificada la resolució dictada en el
procediment sancionador 14/2009 referent a l’Ajuntament d’Almacelles per
l’Agència Catalana de Protecció de Dades.
Atès que aquesta resolució posa fi a la via administrativa d’acord amb l’art. 14.3
del Decret 48/2003, de 20 de febrer, pel qual s’aprova l’Estatut de l’Agència
Catalana de Protecció de Dades
Pels reunits s’aprova:
PRIMER: Interposar recurs contenciós administratiu contra l’esmentada
resolució davant els Jutjats del Contenciós Administratiu de Barcelona.
SEGON: Designar l’Advocat Miquel Portals Casanovas, del despatx ROCA
JUNYENT, per exercir la representació de l’Ajuntament d’Almacelles i la
direcció jurídica en l’esmentat recurs.
TERCER: Donar compte del present acord al Ple en la propera sessió
ordinària”.

13.- Moció a favor d’obrir un període de diàleg amb tots
els sectors afectats abans de continuar amb l’actual
tramitació de l’avantprojecte de llei de qualitat odorífera
de les explotacions ramaderes
Es dóna lectura a la següent moció:
“Atès que el departament de Medi Ambient ha redactat un avantprojecte de Llei
de qualitat odorífera que, en cas d’aprovar-se, afectaria a totes les activitats
empresarials, inclosa l’activitat ramadera, sobreelevant la pressió normativa
burocràtica, ja de per sí excessiva, i, sobre tot, els costos per les granges.
Atès que aquest avantprojecte de llei no respon a cap requeriment europeu i
per tant és una iniciativa tan sols del departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya.
Atès que aquesta normativa afectaria amb especial incidència a les
explotacions d’enceball, ja que en aquestes granges els principals focus
d’emissions de males olors serien el sistema de ventilació i les bases de purins.
Atès que, segons l’Associació Catalana de Productors de Porcí, (Porcat),
l’informe d’impacte odorífic, l’adequació dels sistemes de ventilació forçada i
tapar les foses de purins tal com preveu aquest avantprojecte de llei, suposaria
per als ramaders un cost superior als 40.000 euros per granja.
Atès que el sector porcí està passant per una greu crisi econòmica, fins el punt
que en les darreres setmanes els productors han perdut entre 15 i 18 euros per
animal, pèrdues que s’eleven fins als 50 euros per cap en el sector boví, cosa
que provoca el tancament de moltes explotacions ramaderes.
Proposa l’adopció dels següents
ACORDS
Primer: L’Ajuntament d’Almacelles insta al Departament de Medi Ambient de
la Generalitat a obrir un període de diàleg amb tots els sectors afectats abans
de continuar amb la tramitació d’aquest avantprojecte de llei de qualitat
odorífera, a fi i efecte de no incrementar els costos a les empreses i activitats
que es poguessin veure afectades.
Segon: Donar compte d’aquest acord al Conseller de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya, al President del Parlament i als Grups Polítics amb
representació Parlamentària al Parlament de Catalunya, als sindicats agraris

UP, JARC i ASAJA, a l’Associació Catalana de Productors de Porcí (PORCAT)
i a PIMEC”.
El portaveu i regidor d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, considera que el seu
grup s’abstindrà ja que, al seu criteri, es menteix per dues raons. En primer lloc,
perquè la iniciativa respon a l’exigència d’una normativa europea. En segon
lloc, perquè no es tracta de cap avantprojecte legislatiu que, d’altra banda, no
s’arribaria a aplicar en aquesta legislatura. Finalment, aquest regidor fa constar
que està d’acord en parlar amb la gent, si bé considera que amb aquest tipus
de propostes, a la llarga, donarà lloc a que s’ncrementi la brutícia en el territori.
El Sr. Alcalde li contesta que si vol ser coherent hauria de votar en contra.
Contesta el mateix portaveu que sap el que ha de votar i que suposa que la
gent ja ho ha entès.
El portaveu i regidor del grup del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que a
través d’un diàleg es podria arribar a un acord i que, per aquest motiu, el seu
grup votarà a favor de la proposta.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 11 vots a favor
dels regidors del grup de CiU i del PSC, i els 2 vots en contra dels regidors
d’IPA-FPM.

14.- Moció per sol·licitar al Consell Comarcal del Segrià
que proposi al consorci de residus comarcal i a
l’agència de residus de Catalunya posposar el projecte
de nova planta de triatge i tractament de residus
RESTA
Es dóna lectura a la següent moció:
“Donada la intenció d’instal·lar un centre de tractament de residus municipals
de la comarca del Segrià per al triatge de residus sòlids urbans no inclosos en
la recollida selectiva (RESTA).
Atès que el Consell Comarcal de Segrià participa en el Consorci i en el projecte
i n’és una part majoritària del mateix.
Atès que segons dades de l’Agència de Residus de Catalunya el cost
d’explotació d’aquest servei doblarà o més el cost actual el rebut que hauran de
pagar els veïns pel que fa a la gestió dels residus.

Atès que els percentatges de recollida selectiva de la comarca estan per sota
d’altres comarques i han de créixer tant com sigui possible per millorar l’eficàcia
ambiental de tot el procés.
Atès que a la nostra comarca ja es disposa de les instal·lacions adients i
suficients per atendre les necessitats a curt termini i la demanda de la població i
que aquestes instal·lacions poden ser ampliades i millorades per augmentar la
seva vida útil i millorar la seva eficàcia ambiental i econòmica.
Atenent a les dificultats de famílies i persones per a fer front a la greu crisi
econòmica, l’alt percentatge d’atur i les perspectives de lenta recuperació.
Amb aquests antecedents, doncs, se sotmet al Ple d’aquesta corporació els
següents
ACORDS
Primer: Que el Consell Comarcal del Segrià proposi al consorci de residus
comarcal i a l’Agència de Residus de Catalunya posposar el projecte de nova
planta de triatge i tractament de residus RESTA prevista a Montoliu pel seu alt
cost i per l’increment que generarà en els rebuts dels usuaris en un moment de
greu crisi econòmica.
Segon: Que el Consell Comarcal del Segrià posi en marxa mesures de millora
de la recollida selectiva a a tots els municipis de la comarca, campanyes
informatives i de sensibilització que millorin l’eficàcia del servei i no generin un
impacte tan fort en els consumidors.
Tercer: Que el Consell Comarcal del Segrià plantegi al Departament de Medi
Ambient de la Generalitat de Catalunya i al consorci comarcal de residus la
implementació d’altres mesures transitòries com la millora tècnica i ambiental
de l’actual planta de compostatge i disposició del residu i demani l’autorització
per a l’ampliació del dipòsit controlat de Montoliu”.
El portaveu i regidor d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, diu que votarà en
contra de la moció ja que es tracta d’una posició irresponsable i és la postura
del que llença la brossa des del balcó per no cobrar la taxa. Assenyala, el
mateix regidor, que aquesta nova planta de triatge es va iniciar quan el Sr.
Alcalde era vicepresident del Consell Comarcal. D’altra banda, el mateix regidor
afegeix que ja s’han convocat suficients campanyes informatives al respecte i
que aquesta planta de triatge és important, ja que reduirà el 8% dels residus
que van a l’abocador, destacant que cal reciclar quant més millor.

El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que el tema del
centre de tractament de residus es va començar amb el govern de CiU al
Consell Comarcal, l’any 2005, amb un conveni que es va signar amb l’Agència
Catalana de Residus. Assenyala, a més, que la vida útil de l’abocador és de 7
anys i que mitjançant aquesta nova planta s’ampliarà a 16 anys. Fa constar, a
més, que des de l’any 2008 la planta disposa de llicència però està
condicionada a no poder abocar fracció orgànica; que l’ampliació es paga amb
el canon de residus que aporta l’Agència Catalana de Residus; que la nova
planta estarà completament tancada segons el que indiquen les noves
directrius i normativa al respecte i que pel que fa al preu per tona no se sabrà
fins que no es faci el concurs adient. Per tots aquests motius, el seu grup
votarà en contra de la moció.
El Sr. Alcalde manifesta que el seu grup votarà a favor tot i aclarint que els
regidors de l’oposició s’han confós en donar el seu parer sobre la votació
d’aquesta moció, ja que en ella només es parla de postposar la construcció de
la nova planta, ja que ara no és el moment per increments de la taxa que
ascendirà als 300 euros per al 2011.
Afegeix el Sr. Alcalde que, al seu criteri, es poden estudiar altres alternatives
com són les plantes incineradores. Detalla, a continuació, que la fracció
orgànica no va a l’abocador; que pel que fa al nostre municipi s’iniciarà l’any
proper per imperatiu legal i que hi ha hagut una manca de campanyes
informatives que fa que la gent no seleccioni. En definitiva, vol fer constar que
no s’oposa a la construcció d’aquesta planta sinó que considera que cal
postposar-la donat el moment crític que estan passant algunes famílies.
El regidor portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, demana veure l’estudi en
què es basa l’Alcaldia per dir que la taxa serà de 330 euros, pregant que se li
doni dia i hora. Al mateix temps, aquest regidor fa constar que ha vist la
deixalleria de l’Ajuntament i que fa pena veure l’estat d’abandor en què es
troba. El Sr. Alcalde considera que el lloc no és el més adequat, si bé creu que
és millor això que no el fet de veure per diferents indrets del poble mobles i
estris abandonats per tot arreu. Constata també el fet que el Consell Comarcal
té acabada la deixalleria d’Almacelles des de fa temps però que encara no ha
entrat en funcionament.
Sotmesa la moció a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor dels
regidors del grup de CiU i els 6 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPAFPM.

15.- Moció sobre la realització d’una consulta popular
sobre la independència nacional
Es dóna lectura a la següent moció:
“El proppassat diumenge 13 de setembre es va realitzar al municipi d’Arenys de
Munt (el Maresme) una consulta popular sobre la voluntat ciutadana que el
poble català es constitueixi en un estat independent. Aquesta iniciativa
ciutadana comptava, al principi, amb el suport del consistori arenyenc i de la
majoria de grups polítics. Diversos partits encapçalats per la Falange Española
de las JONS s’han mostrat contraris a la celebració d’atorgar veu al poble
d’Arenys de Munt i finalment la fiscalia de l’Estat ha prohibit que l’Ajuntament
d’Arenys col·labori en aquesta expressió de democràcia.
Immediatament, responent a aquesta agressió directa als drets fonamentals de
les persones i els pobles, que és expressar l’opinió, diversos municipis del país
(Seròs, Argentona, Sant Pere de Torelló, Figueres...) ja han decidit convocar
consultes populars en la mateixa direcció, com a defensa descarada de la
democràcia que queda en entredit amb aquesta mena de sentències.
Considerem que en aquests moments d’agressió als drets democràtics cal una
resposta valenta i que el silenci i la desinhibició només aconseguirà donar força
a les veus que pretenen acotar el dret fonamental d’opinar.
En relació als antecedents exposats es proposa al ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer: Trametre una comunicació a l’Ajuntament d’Arenys de Munt per donarli suport en aquests moments en què l’exercici delegat de la voluntat popular ha
quedat qüestionat.
Segon: Recolzar la consulta popular que organitzin entitats i organitzacions del
nostre municipi.
Tercer: Manifestar el rebuig de l’Ajuntament d’Almacelles a l’intervencionisme
ranci del govern espanyol, en contra d’aquesta consulta, a través de la figura
del delegat del govern a Catalunya, Joan Rangel, i de l’advocat de l’Estat, així
com diversos dirigents del govern central i de la Fiscalia”.
El Sr. Alcalde manifesta, en primer lloc, que el millor títol per a aquesta moció
hagués estat el de la realització d’una consulta popular de qualsevol tipus.

D’altra banda, considera que cal donar llibertat a la realització de consultes de
tot allò que es cregui adient, essent un dret dels ciutadans
El portaveu i regidor d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, creu que es tracta
d’una moció per fer curriculum, tot i que s’arrangi l’encapçalament. Considera
que se sobreentèn que qualsevol entitat pot fer una consulta i que l’Ajuntament
la pot recolzar. Per aquests motius, el seu grup s’abstindrà en la votació tot i
que donaran suport a les entitats que vulguin fer aquest tipus de mocions com
cal.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que aquest tipus
de consulta no són competència municipal i encara més si són entitats privades
les que volen que se celebrin. Assenyala aquest regidor que ningú pot estar per
sobre de la llei i molt menys una administració. Al seu parer, la defensa dels
drets dels ciutadans passa per defensar el nou Estatut de Catalunya arran del
referèndum d’aprovació que es va fer el 2006. Cal esperar, finalment, el
pronunciament sobre el canvi de l’Estatut. Per aquest motiu el seu grup
s’abstindrà en la votació de la moció.
El Sr. Alcalde considera que cal defensar les llibertats municipals i que no és
admissible que el Fiscal General de l’Estat, a instàncies del govern del Sr.
Rodríguez Zapatero, hagi prohibit als ajuntaments el cedir locals per a aquestes
actuacions. Al seu criteri, les institucions municipals tenen dret a decidir sobre
la utilització dels espais públics.
Sotmesa la moció a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor dels
regidors del grup de CiU, i 6 abstencions dels regidors dels grups del PSC i
d’IPA-FPM.

16.- Assumptes d’urgència
No se’n presenta cap.

17.- Precs i preguntes:
Acte seguit, el Sr. Alcalde dóna la paraula al portaveu del PSC, qui realitza les
següents intervencions en la fase de control dels diferents òrgans de govern.
En primer lloc, el portaveu del PSC demana que se li expliqui el contingut del
decret d’Alcaldia núm. 63/09, sobre les al·legacions a la zona de l’Era del
Comte. El Sr. Alcalde li respon que es tracta de les desestimacions de les
al·legacions presentades. El portaveu del PSC fa constar que voldria veure

aquest decret. Acte seguit, el Sr. Alcalde exposa breument que la Junta de
Compensació d’aquell sector demanà la donació gratuïta de les finques
municipals inscrites, cedides a proporció del 10% de l’aprofitament, en aprovarse en el seu moment el projecte de compensació, petició que se’ls hi ha
denegat.
A continuació, el mateix regidor portaveu del PSC, continua fent les següents
sol·licituds:
1.- Respecte al decret de l’Alcaldia núm. 74/09, en el què s’acorda abonar les
despeses del trasllat de material al MAU, demana una explicació al respecte.
2.- En relació als decrets núms. 106 i 147, on s’ordena a l’empresa Inversions
Vilot l’arranjament de la benzinera, pregunta quin és el seu contingut. En
aquest punt, el Sr. Alcalde li contesta que es tracta d’una ordre per tal que
retirés una tanca que no disposava de la preceptiva autorització.
3.- Pregunta, també, per quina raó es ven una finca comunal a la zona de la
Clamor i què pensa fer amb els diners. En aquest punt el Sr. Alcalde dóna
compte que hi ha diferents finques que produeixen ben poca cosa, i que els
expedients de venda estan en marxa. El mateix portaveu li pregunta si s’ha
parlat prèviament amb la persona que treballa alguna d’aquestes finques. El Sr.
Alcalde contesta que sí, que s’ha parlat amb l’afectat i que, en tot cas, es tracta
de convertir un patrimoni passiu en un d’actiu, i que es consignarà a l’exercici
de 2010.
4.- Pregunta el mateix regidor qui ha fet el Pla de Mobilitat de vehicles en el
centre urbà, ja que ha vist algunes senyalitzacions a terra de forma poc
ordenada. En aquest punt, el Sr. Alcalde li contesta que hi ha un pla redactat
pel RACC, amb adaptacions puntuals dels serveis tècnics de l’Ajuntament que
les han fet sempre seguint un protocol previ. Afegeix el portaveu del PSC que
voldria veure aquest Pla de Mobilitat.
5.- El mateix regidor del PSC demana una explicació respecte a una denúncia
per suborn que afecta al Sr. Alcalde segons una notícia apareguda al diari
Segre. El Sr. Alcalde contesta que no coneix el contingut de la denúncia, si bé
sembla que està relacionada amb el tema abans esmentat sobre els terrenys
de l’Era del Comte, i el fet que la Junta de Compensació demanava l’entrega
gratuïta de les finques municipals. Sobre aquest tema, hi ha un contenciós
endegat que defensa els serveis jurídics i sobre el qual, en aquests moments,
hi ha interposada una querella.
6.- El mateix regidor pregunta com pensa pagar l’Ajuntament els 300.000 euros
que li demana el titular d’una discoteca del municipi. Pel que fa a aquest punt,

el Sr. Alcalde detalla que el tràmit de tancament de la discoteca es va fer
correctament, si bé la sentència a la què al·ludeix solament feia esment a que
se li donés audiència a l’expedient. Després de molt temps i d’haver fet les
mesures correctores de so ja pot obrir la discoteca, si bé reclama una
indemnització pel temps que va estar tancada en absència d’aquestes mesures
correctores que calia aplicar. Un altre assumpte que reclama aquest mateix
titular, manifesta el Sr. Alcalde, és el de l’horari que se li ha restringit legalment
per garantir el descans dels veïns de la zona.
7.- Respecte al projecte de reforma de la plaça de la Vila, pregunta el portaveu
del PSC si s’ha previst el tema de la millora del clavegueram. En aquest punt,
el Sr. Alcalde li contesta que només cal que examini el projecte del què parla.
8.- El mateix regidor del PSC pregunta quines han estat les activitats que ha
dut a terme l’empresa municipal de gestió urbanística des de la seva creació.
9.- Pregunta el mateix regidor què s’ha fet des de la Regidoria de Comerç i
Fires per potenciar el comerç local. En aquest punt, el Sr. Alcalde li contesta
que el comerç local, com qualsevol altra activitat econòmica, no deixa de ser
una empresa privada. Amb tot, s’està fent una campanya de falques
publicitàries i la remodelació d’un tram del carrer Major amb una inversió
d’1.250.000 euros, així com les dues fires de rebaixes que organitza
íntegrament aquest Ajuntament.
10.- El regidor del PSC pregunta què ha passat amb la modificació del POUM
en el PA-07, que conté una de les vies d’accés al col·legi Antònia Simó i Arnó.
Pel que fa a aquest punt, el Sr. Alcalde contesta que s’ha aprovat
definitivament per part de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya.
11.- Demana, el mateix regidor, quin és l’import de les factures produïdes per
les modificacions del POUM realitzades pel diferents serveis tècnics. En aquest
punt, el Sr. Alcalde contesta que es tracta de cinc o sis factures i que valdran el
que valen aquest tipus de treballs, cosa que pot comprovar.
12.- El mateix regidor del PSC pregunta quins són els problemes que presenta
la urbanització de la UA-8 i si es troba l’obra entregada i pagada. El Sr. Alcalde
contesta que Fecsa-Endesa exigeix un cablejat de forma soterrada per a
abastir tota aquesta unitat d’actuació, la qual s’ha d’abastir –alhora- de la
subestació elèctrica de Raimat. El projecte s’està redactant i els veïns hauran
de suportar el seu cost. És de la normativa que legisla en tot l’Estat el fet que
cada sector hagi de disposar i fer-se càrrec de la seva connexió a la subestació
més pròxima.

13.- El mateix regidor del PSC pregunta, respecte al vial que s’està obrint en el
SUD-6, qui és el que paga els costos del moviment de terres i qui ha fet la
contractació.
14.- El mateix regidor del PSC pregunta si és veritat que hi ha nens que no es
poden matricular a la Llar d’Infants. El Sr. Alcalde contesta que mai s’ha quedat
un sol nen sense poder assistir a la Llar d’Infants municipal.
15.- Pregunta el mateix regidor del PSC si està previst fer un aparcament en un
solar proper a la bòbila Palau i si s’ha parlat prèviament amb els veïns. Pel que
fa a aquest punt contesta el Sr. Alcalde que s’ha parlat amb els veïns de la
zona a fi d’evitar qualsevol molèstia, especialment per les nits; deixant ben clar
que s’evitarà que es puguin aparcar camions amb matèries perilloses, frigorífics
o amb bestiar viu.
Per finalitzar, el regidor portaveu del PSC, es reitera en quatre preguntes que
van quedar pendents de resoldre des del Ple del proppassat mes d’octubre.
Aquestes preguntes eren:
1.- Sobre la necessitat que l’Ajuntament d’Almacelles requereixi a ADIF a que
netegin tots els immobles de l’estació.
2.- Sobre la vigilància de la Policia Local dels diferents vehicles abandonats
que es troben pel municipi.
3.- Sobre la reunió demanada amb la regidora d’Urbanisme respecte als
accessos de la Saira.
4.- Sobre la petició de tenir accés a Ràdio Almacelles.
A més d’aquestes preguntes, el portaveu del PSC fa els següents precs:
-

Que es faci una neteja del solar on hi havia hagut l’antiga COPAGA, ja
que s’ha constatat la presència de rates.
Sol·licitant novament una reunió amb el tècnic d’Urbanisme per fer-li
preguntes sobre diferents qüestions.

Per acabar, el regidor del PSC, voldria fer les següents preguntes:
1.- Demana què hi ha de la carpa que es vol instal·lar amb motiu del Cap d’Any
i si s’ha comprat. En aquest punt, el Sr. Alcalde contesta que la Diputació en la
deixa, si bé al final no es farà servir. El mateix portaveu considera que es pot
emprar la Sala Polivalent per a aquest fi.

2.- Finalment, el portaveu del PSC demana una explicació sobre el que ha
manifestat abans el Sr. Alcalde, en relació a la resposta donada després d’una
pregunta feta per aquest portaveu, dient que “li volen mal”. El Sr. Alcalde li
contesta que aquesta afirmació l’ha fet de manera genèrica, en relació als
diferents contenciosos i querelles que li han interposat, i especialment als actes
vandàlics que ha hagut de suportar en el seu cotxe, a la bústia de casa seva o
diferents pintades contra ell. El portaveu del PSC lamenta aquest tipus
d’accions que considera que no haurien de passar.
Acte seguit, el portaveu i regidor d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas es reitera
en poder veure les diferents llicències d’obres.
I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde després de desitjant
unes molt bones festes a tots els vilatans, aixeca la sessió a les 23,35
hores, de tot el qual extenc la present acta, donant fe del seu contingut.

Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari Accidental

