ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 31 DE
GENER DE 2008.- NÚMERO 01:
ASSISTÈNCIA:

Alcalde:

Sr. JOSEP IBARZ GILART

Regidors:

Sr. JOSEP RAMON OLIVART VILASECA
Sr. JOSEP GÒDIA VISA
Sra. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
Sr. JOSÉ ANTONIO CONTE GIRAL
Sra. MONTSE PIQUÉ CLEMENTE
Sr. JOSEP RAMON MASCARILLA ARNÓ
Sr. FRANCESC TORRES ARNÓ
Sra. TERESA OLMO VILÀ
Sr. JAUME ALTISENT BERENGUER
Sr. JOSEP MARIA DOBLAS MANCERA
Sra. MARIA JESÚS CACHO SERRANO

Secretari Accidental:

Sr. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, essent les 21 h. hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
presidència de l’Alcalde i l'assistència dels regidors que s’assenyalen, s’inicia la
sessió plenària en la biblioteca del Centre Cultural, a conseqüència de les
obres que es duen a terme a la planta baixa de l’edifici consistorial, d’acord a
l’ordre de les propostes que es detallaran.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, excusa l’absència del regidor del seu
grup, en Xavier Cortés, perquè està malalt.

1.- Aprovació de l’acta de Ple, de data 20 de desembre
de 2007
En aquest punt, el portaveu del grup d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas,
manifesta que no està d’acord amb el redactat de l’acta i vol fer dos incisos en
aquest sentit:
a.- Pel que fa a allò que va dir en el punt 6, manifesta que el que se li atribuí és
diferent a allò que va dir i proposa la següent esmena a l’acta: substituir el
paràgraf que diu “(...) El portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, fa

constar que el seu grup votarà en contra atès que al seu criteri tota societat
hauria de ser oberta i participativa i, en aquest cas ho troba “obscurantista””, pel
de “Aquest grup votarà en contra, atès que aquest Equip de Govern en termes
urbanístics resulta obscurantista. Solament donaríem suport a una empresa
que fos oberta i participativa”.
b.- En relació a la descripció de l’incident que es descriu més avall de l’acta, en
el paràgraf on hi diu: “(...)Acte seguit demana la paraula el portaveu d’IPA-FPM,
Sr. Josep Maria Doblas, contestant l’Alcaldia que se li ha acabat el torn.
Després d’un moment, el Sr. Alcalde li dóna novament la paraula i el portaveu
d’IPA-FPM, adreçant-se a l’Alcaldia, manifesta que per respecte a la
Corporació, o retira l’insult que li acaba de fer o bé que consti en acta. El Sr.
Alcalde manifesta que no hi ha res a rectificar. El Sr. Josep Maria Doblas
demana al Sr. Secretari que consti en acta. El Sr. Secretari li contesta que ja ha
anotat tot el que ha pogut”. En aquest assumpte fa constar que –al seu criteriel Secretari ho és de tota la Corporació, i en canvi no va enregistrar l’insult, tal
com ell ho va dir. En aquest sentit, el seu grup votarà en contra de l’aprovació
de l’acta, ja que creu que hi ha hagut manipulació.
Sotmesa l’aprovació de l’acta a votació, aquesta és aprovada tal com la va
redactar el Secretari amb els 7 vots a favor dels regidors de CiU, i els 5 vots en
contra dels regidors del PSC i d’IPA-FPM.

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Es dóna compte dels següents Decrets d’Alcaldia:
194/07
195/07
196/07
197/07
198/07
199/07
200/07
201/07
202/07
203/07
204/07
205/07
206/07
207/07
208/07
209/07
210/07
211/07
212/07

Nomenant Mesa d’adjudicació pòlissa de Tresoreria.
Concedint tarja de no conductor per minusvalia Sra. Maria D. Folguera.
Sol·licitant subvenció al Dep. de Treball per a la contractació agent.
Autoritzant baixa gual permanent garatge C/ de la Mercè, 57, BA.
Autoritzant dies personals Sra. Marisol Vidal Valle.
Iniciar exp. modificació de crèdit del pressupost vigent.
Iniciant exp. de suplement de crèdit.
Iniciant l’exp. de crèdit extraordinari.
Iniciant l’exp. de crèdit extraordinari.
Acceptant la petició i subvencionar els penyistes d’Almacelles.
Autoritzant dies personals treballadors Ajuntament.
Autoritzant gual situat al garatge del C/ Major, 102.
Autoritzant gual situat al garatge del C/ Melcior de Guàrdia, 52.
Atorgant subvencions reducció quota nens i nenes de 0 a 3 anys.
Trametent al Jutjat còpia expedient i delegant lletrat per contenciós.
Convocant Comissió Informativa dia 27 de setembre de 2007.
Convocant Ple dia 27 de setembre de 2007.
Convocant Comissió Especial de Comptes dia 27 de setembre de 2007.
Ordenant als propietaris de l’immoble de la Pl. de la Vila, 2 a que reformin i

213/07
214/07
215/07
216/07
217/07
218/07
219/07
220/07
221/07
222/07
223/07
224/07
225/07
226/07
227/07
228/07
229/07
230/07
231/07
232/07
233/07
234/07
235/07
236/07
237/08
238/07
239/07
240/07
241/07
242/07
243/07
244/07
245/07
246/07
247/07
248/07
249/07
250/07
251/07
252/07
253/07
254/07
255/07
256/07
257/07
258/07
259/07
260/07
261/07

condicionin adequadament edifici per problemes de seguretat.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Autoritzant dies personals treballadors de la Brigada de l’Ajuntament.
Ordenant la paralització obres sobre carrerades i camins veïnals.
Ordenant Sr. Josep Giribet Goya a que deixi lliure d’ocupació porcions camí
municipal ocupat.
Convocant Ple Municipal i per urgència dia 10 d’octubre.
Sol·licitant subvenció per taller ocupacional per rehabilitar Casa Clara.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Autoritzant gual permanent al garatge situat al C/ de la Bassa del Pou, s/n
Autoritzant gual permanent al garatge situat al C/ Sant Jaume, 82.
Autoritzant gual permanent al garatge situat a l’Av. Diputació, 21, BA.
Ordenant paralització enderroc edifici C/ del Carme, 16 per no tenir llicència.
Sol·licitant acollir-se subvenció de la FEMP per fer diferents activitats juv.
Advertint de nou suspensió d’obres sense llicència Habitatges Roure-Arnó
Sol·licitant subvenció per millorar centre històric d’Almacelles.
Delegant en el regidor d’Hisenda signatura actes prèvies expropiació.
Convocant Comissió Especial de Comptes dia 22 d’octubre.
Autoritzant gual permanent garatge situat al C/ de la Bassa del Molí, 6.
Autoritzant gual permanent garatge situat al C/ de Prat de la Riba, 23.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Autoritzant delegació lletrat per compareixença contenciós.
Contractant Sra. Xènia Vigatà com a nova arquitecte tècnic de l’Aj.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Autoritzant gual permanent situat al C/ de la Bassa del Molí, 39, bxs.
Autoritzant fer provisió de fons compra de bombons de xocolata.
Convocant Comissió Informativa dia 8 de novembre de 2007.
Convocant Ple per al dia 8 de novembre de 2007.
Autoritzant gual permanent per al garatge situat al C/ de St. Antoni, 15.
Abonant a la Creu Roja subvenció de 50 euros.
Desestimant al·legacions d’alguns propietaris del sector del Pla Parc. 8.
Autoritzant gual permanent al garatge situat al C/ de la Bassa del Molí, 35.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Concedint traja de no conductor per minusvalia Sra. Escolàstica Expósito.
Autoritzant gual permanent per al garatge situat al C/ de St. Jaume, 117.
Convocant Comissió Informativa per al dia 29 de novembre.
Convocant al Ple per al dia 29 de novembre.
Obrir un nou període de presentació de sol·licituds ajudes escolarització de nens
de 0 a 3 anys.
Desestimant al·legacions presentades per Habitatges Roure-Arnó, SL per la
suspensió de les obres d’enderroc de l’edifici del C/ del Carme, 16.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament d’Almacelles.
Aprovant calendari dies personals i de vacances treballadors Aj. Nadal.
Acordant suspensió obres extracció d’àrids empresa Nodricap, SL.
Sol·licitant autorització judicial per dur a terme inspecció urbanística.
Autoritzant baixa del gual situat al garatge de l’Av. del Baró d’Esponellà, 25.
Autoritzant baixa del gual situat al garatge del C/ Sant Francesc, 25.
Autoritzant dies personals traballadors de l’Ajuntament.
Convocant Comissió Informativa dia 20 de desembre de 2007.
Convocant Ple extraordinari per al dia 20 de desembre de 2007.
Convocant Comissió Especial de Comptes per al 20 de desembre de 2007
Autoritzant dies personals Sr. Ramon M. Cornellana Puigarnau.
Sol·licitant subvenció al Ministeri d’Indústria per a la substitució de les òptiques dels

262/07

semàfors.
Nomenant Secretària Acctal. període vacacional de Nadal a la Sra. Montse
Gené.

El regidor portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar que en
relació amb el Decret 215/07 li interessaria saber el seu contingut íntegre. El Sr.
Alcalde li contesta que té tots els decrets a la seva disposició per a la seva
consulta. El mateix regidor vol saber novament quin contingut té el decret
216/07, sense obtenir resposta.

3.- Aprovació inicial de la Modificació puntual del
POUM sobre els límits d'alçada de la planta baixa en
zona residencial en illa tancada
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Es dóna compte del document de referència, que té per objecte fonamental el
fixar amb més claredat els límits d'alçada de la planta baixa en la zona
residencial del POUM, en els supòsits d'illa tancada (clau 1), segons el que
disposa l'article 146.1 del POUM.
Atès el que disposa l'article 94 de D.L. 1/2005, de 26 de juliol, sobre
modificacions de planejament, es proposa als reunits el següent:
Primer: S’aprova inicialment la modificació puntual del POUM d’Almacelles per
tal de millorar la interpretació dels límits d'alçada de la planta baixa en la zona
residencial del POUM, en els supòsits d'illa tancada (clau 1) segons el que
disposa l'article 146.1 del POUM. El document tècnic que serveix de suport a la
proposta és el de data febrer de 2008, signat per l'arquitecte, en Xavier Guerra i
López.
Segon: Que s’exposi l’expedient al públic per un termini de 30 dies, a fi que es
puguin presentar les al·legacions pertinents.
Aquest document restarà aprovat definitivament si se certifica la manca
d'al·legacions”.
El regidor d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar el vot en contra del
seu grup atès que, tal com ja ha dit en altres ocasions, fa poc que s’ha aprovat
el POUM i no hi ha ple en el que no es proposin modificacions puntuals.
Considera que el més normal seria ajornar la tramitació de les petites
variacions i fer una comissió entre tots els grups. Creu, en definitiva, que amb
l’actual POUM, és impossible que surti cap cosa com cal.

El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que no té cap
sentit que en cada ple hi hagi modificacions i que fora convenient fer una
comissió entre tots els grups i tornar a plantejar les variacions que hi hagi.
També manifesta que li sobta que sigui l’arquitecte municipal qui les redacti,
quan el més lògic seria que fós el mateix equip redactor que va fer el POUM.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i els 5 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA-FPM.

4.- Aprovació inicial de la modificació puntual del
POUM per tal de regular la formació de xamfrans
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Es dóna compte del document de referència, que té per objecte fonamental la
formació de xamfrans en illa tancada en zona residencial, clau 1, on es proposa
la inclussió de l'article 115.2.d que digui:
“(...) en la zona 1, amb excepció del nucli antic, 1a, a la cruïlla de carrers, es
resoldrà l'encontre de façanes amb xamfrà. L’esmentat xamfrà es dissenyarà
com la corda que uneix els punts de tangència entre un cercle imaginari de 6
metres de diàmetre i cadascuna de les aliniacions dels carrers que formen el
xanfrà.
Atès el que disposa l'article 94 del D. L. 1/2005, de 26 de juliol, sobre
modificacions de planejament, es proposa als reunits el següent:
Primer: S’aprova inicialment la modificació puntual del POUM d’Almacelles per
tal de regular la formació de xamfrans en illa tancada en zona residencial, clau
1 (art. 115.2.d del POUM).
El document tècnic que serveix de suport a la proposta es el de data febrer de
2008, signat per l'arquitecte en Xavier Guerra i López.
Segon: Que s’exposi l’expedient al públic per un termini de 30 dies, a fi que es
puguin presentar les al·legacions pertinents.
Aquest document restarà aprovat definitivament si se certica la manca
d'al·legacions”.

El regidor i portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, dóna per reproduides
les manifestacions del darrer punt i afegeix que els xamfrans calia respectar-los
en el planejament de 1982, foren suprimits en el POUM i ara es volen tornar a
introduir. En definitiva, considera que no és un document seriós per tenir en
compte i que el seu grup votarà en contra.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, manifesta que el seu grup votarà en
contra per les mateixes raons que han estat esgrimides pel portaveu d’IPAFPM,
considerant que s’haurien de tractar en una comissió prèvia. El Sr. Alcalde
opina que solament es tracta d’una millora en la regulació existent.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i els 5 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA-FPM.

5.- Aprovació provisional de la Modificació puntual del
POUM sobre la regulació de la normativa de granges i
altres explotacions agrícoles
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Aprovat incialment en el ple de data 8 de novembre de 2007 el document de
referència, que té per objecte fonamental el demanar com a finca mínima una
hectàrea, podent-se agrupar les diferents finques d’un mateix propietari. Es
fixa, a més, en el 20% l’ocupació màxima. De la finca, s’elimina el soStre
màxim de 2.500 metres i es fixa que la distància a granges canines es regularà
per legislació específica.
Atès que s'ha exposat al públic l'expedient per edictes inserit en el BOP de
data 29 de novembre de 2007 sense que s'hagin presentat al·legacions,es
proposa als reunits el seguent:
Primer: S’aprova provisionalment la modificació puntual del POUM
d’Almacelles en relació a la regulació de la normativa de les granges i altres
explotacions agrícoles (art. 240), segons document redactat per na Claudina
Esquerda Baiget, arquitecta, de data octubre de 2007.
Segon: Trametre l'expedient als serveis territorials d'Urbanisme per tal de que
procedeixi a le seva aprovació definitiva”.
El portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, dóna per reproduides les
manifestacions del punt anterior, fent constar la seva abstenció i manifesta que

aquest tema va ser el cavall de batalla del seu grup en l’aprovació del POUM,
ja que considerava que calia recollir-lo.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que el seu grup va fer una
al·legació al POUM per tal que es redactés una normativa en el sentit de la
proposta que avui es presenta i, per aquest motiu recolzaran la proposta.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 10 vots a favor
dels regidors de CiU i PSC i 2 abstencions dels regidors d’IPA-FPM.

6. Aprovació inicial del Pressupost de 2008 de la
Corporació i de llurs OOAA (Patronat Municipal
d'Esports i Residència Municipal d'Avis "Mn. Alexandre
Pedra". Aprovació de les plantilles de personal, de la
relació dels llocs de treball i de llurs complements
retributius
Es dóna lectura a la següent proposta:
“ANTECEDENTS
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2008.
La interventora i el secretari de l’Ajuntament han emès els informes favorables
que figuren a l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la
legislació vigent i els òrgans competents han proposat prèviament els
pressupostos dels organismes i empreses que l’integren, conformement als
seus estatuts o al document fundacional.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els
articles 162 a 171 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; els articles 2
a 23 del RD 500/90, i els articles 3, 19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de

desembre, general d’estabilitat pressupostària.
Per tant, s’acorda proposar als reunits:
Primer: Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2008 el
qual, resumit per capítols i per a cadascun dels corresponents organismes i
empreses que l’integren, és el següent:
INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS
1. Impostos directes
2.Impostos indirectes
3.Taxes i altres ingressos
4.Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6. Alienació d’inversions Reals
7. Transferències de capital
8. Passius financers
9. Actius financers

TOTALS INGRESSOS

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS
1. Despeses de personal
2. Despeses en béns corrents i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6. Inversions reals
7.Transferències de capital
8. Actius financers
9. Passius financers

TOTALS DESPESES

Pressupost
de l’entitat

Pressupost de
Patronat Municipal
Esports

Pressupost de
Patronat Residència
Avis

1.352.491,39 €
359.616,95 €
802.551,65 €
1.390.099,30 €
34.900,00 €

0,00 €
0,00 €
100,00 €
150.600,00 €
50,00 €

0,00 €
0,00 €
291.575,14 €
330.751,48 €
20,00 €

0,00 €
169.106,11 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

4.108.765,40 €

150.750,00 €

622.346,62 €

Pressupost de
Patronat
Municipal Esports

Pressupost de
Patronat Municipal
Avis

Pressupost de
l’entitat

1.689.000,00 €
1.437.150,00 €
136.000,00 €
370.511,00 €

37.500,00 €
61.900,00 €
175,00 €
43.175,00 €

478.900,00 €
128.326,62 €
120,00 €
0,00 €

421.104,40 €
49.000,00 €
0,00 €
6.000,00 €

8.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

15.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

4.108.765,40 €

150.750,00 €

622.346,62 €

ESTAT DE LA CONSOLIDACIÓ DELS PRESSUPOSTOS QUE INTEGREN EL
PRESSUPOST GENERAL
Normativa reguladora: article 166.1.c 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 article 12.b del
RD 500/90

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ:
Ingressos:
C

Denominació

1
2

Impostos directes
Impostos indirectes

3

Taxes
i
altres
ingressos
Transferències
corrents
Ingressos patrimonials

4
5
6
7

Alienació
d’invers.
reals
Transferències de capital

8
9

Actius financers
Passius financers

Pressupost
de l’entitat

Pressupost
De Patronat
Municipal
Esports

Pressupost
De Patronat
Residència
Municipal
Avis

Ajustos

Estat
consolidació

1.352.491,39 €
359.616,95 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

1.352.491,39 €
359.616,95 €

802.551,65 €

100,00 €

291.575,14 €

0,00 €

1.094.226,79 €

1.390.099,30 €

150.600,00 €

330.751,48 €

-268.011,00 €

1.603.439,78 €

34.900,00 €

50,00 €

20,00 €

0,00 €

34.970,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

169.106,11€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

169.106,11 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

4.108.765,40

150.750,00€

622.346,62 €

-268.011,00€

4.613.851,02 €

TOTAL INGRESSOS

Despeses:
C

Denominació

Pressupost
de l’entitat

Pres.
Patronat
Municipal
Esports

Pres.
Patronat
Residència
Municipal
Avis

Ajustos

Estat
consolidació

1
2
3
4

Despesa personal
Despesa béns i serveis corrents
Despesa financera
Transferències corrents

1.689.000,00€
1.437.150,00€
136.000,00€
370.511,00€

37.500,00€
61.900,00€
175,00€
43.175,00€

478.900,00€
128.326,62€
120,00€
0,00€

0,00€
0,00€
0,00€
-268.011,00€

2.205.400,00€
1.627.376,62€
136.295,00€
145.675,00€

6
7

Inversions reals
Transferències de capital

421.104,40€
49.000,00€

8.000,00€
0,00€

15.000,00€
0,00€

0,00€
0,00€

444.104,40€
49.000,00€

8
9

Actius financers
Passius financers

0,00€
6.000,00€

0,00€
0,00€

0,00€
0,00€

0,00€
0,00€

0,00€
6.000,00€

TOTAL DESPESES

4.108.765,40€

150.750,00
€

622.346,62€

-268.011,00€

4.613.851,02€

Segon: Aprovar les plantilles de personal que es detallen en l’esmentat
pressupost, amb les retribucions, els complements de destí i específic atribuït a
cadascun dels llocs de treball relacionats. Les retribucions s’incrementaran un
2% per a l’any 2008
Tercer: Aprovar les bases d’execució del pressupost general, així com l’estat
de consolidació.
Quart: Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits del Patronat Municipal
d’Avis per un import de 16.567,31 euros, segons l’annex que s’acompanya a
aquesta proposta.
Cinquè: Exposar-lo al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial
de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de
quinze dies hàbils durant el qual els interessats podran presentar-hi
reclamacions.
Sisè: Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions
en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al
qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 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.

PROPOSTA D’ALCALDIA
ANTECEDENTS
Per Providència de l’Alcaldia s’ha iniciat l’expedient per a aprovar i
comptabilitzar el reconeixement extrajudicial de crèdits al Patronat Municipal
d’Avis.
FONAMENTS DE DRET
1. Cal tenir en compte els articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 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.

2. Cal considerar els articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20
d’abril, que desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits del Patronat Municipal
d’Avis, per import de 16.567,31 €. El detall individualitzat figura a l’annex
d’aquest Acord.
2. Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiu el
reconeixement extrajudicial de crèdits.
Josep Ibarz Gilart
Alcalde d’Almacelles
Almacelles, 28 de gener de 2008
ANNEX:
Reconeixement extrajudicial de crèdits:
EXERCICI
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

PROVEÏDOR
GUARDIA SOLANS, SL
J.ORTIZ, SCP
CAL MIICALET,SL
PACITA COMPLEX, SL
BUENAVENTURA BORRAS, SA
FRUVENCA, SLU
BUNSUPER, SL
CHAMBERT TOMAS, JOSEP
REÑE OJER, SL
AMBORT AREMAY, SL
VIDAL RIERA, ROSA M
AGUILA RIVAS, ANTONI
DISTRIB. BERLIN CASTAÑAR, SL
LLIBRERIA MONTSERRAT
BORDERAS, SCP
BARADAD
JUAN JOSE GARGALLO DARZA
QUIRCE MINGOT, DANIEL

CONCEPTE
PRODUCTES NETEJA
PRODUCTES NETEJA
COMPRA ALIMENTS
COMPRA ALIMENTS
COMPRA ALIMENTS
COMPRA ALIMENTS
COMPRA ALIMENTS
COMPRA ALIMENTS
COMPRA ALIMENTS
COMPRA ALIMENTS
COMPRA ALIMENTS
COMPRA ALIMENTS
COMPRES DIVERSES
MATERIAL PAPERERIA
MATERIAL PAPERERIA
CONFECCIÓ NÒMINES
REPARACIONS DIVERSES
REPARACIONS DIVERSES

IMPORT
789,56 €
480,60 €
2.554,49 €
1.434,78 €
1.408,47 €
2.413,27 €
7,16 €
889,00 €
1.371,70 €
313,67 €
134,94 €
449,14 €
182,66 €
21,02 €
169,18 €
494,16 €
666,85 €
284,20 €

2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2007

ELECTRICA RODA, SL
CORRIA, SA
ANA M ROTETA GOLOBARDES, SCP
MAXINCA, SL
MEDIC TERRAFERMA, SL
BIOPYC, SL
DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS, SL
SUSAGNA AGUSTÍ, ANNA
SOTO LOPEZ, ANA MARIA
SOFTWARE I TECNOLOGIA DE LLEIDA, SL
CENTRE VETERINARI D'ALMACELLES
CENTRE OPTIC ALMACELLES, SL
ROC SOLER, M ASUNCION
S.E. DE CARBUROS METALICOS, SA
VIUDEZ GAZQUEZ, MONTSERRAT
IGNASI COMELLA, SL

TOTAL

REPARACIONS DIVERSES
REPSOL BUTANO
COMPRES DIVERSES
COMPRES DIVERSES
COMPRES DIVERSES
COMPRES DIVERSES
COMPRES DIVERSES
COMPRA ROBA
COMPRES DIVERSES
MATERIAL INFORMATIC
MENJAR GATS
PROD. FARMACEUTICS
PROD. FARMACEUTICS
OXIGEN
SABATES SEGONS CONVENI
JARDINERIA

200,98 €
119,37 €
112,64 €
284,94 €
190,09 €
29,02 €
146,56 €
309,80 €
163,10 €
345,45 €
58,97 €
35,09 €
79,71 €
162,49 €
52,50 €
211,75 €

16.567,31 €

En iniciar el debat, pren la paraula el portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria
Doblas, qui manifesta que ha examinat el pressupost i el troba insuficient. Era
necessari, al seu criteri, aprofitar la davallada del sector de la construcció i, en
canvi, es presenta un pressupost sense ànima d’inversió de cap tipus. Fa
constar, igualment, que el deute històric i el recent no es retorna o amortitza.
En definitiva, creu que és un mal pressupost i de mala administració. Per
aquest motiu, doncs, votaran en contra.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que és massa restrictiu el
pressupost en matèria d’inversions. Tampoc s’amortitza el capital dels prèstecs
ni s’ha aprofitat la bonança de la construcció. Per aquests motius, el seu grup
votarà en contra.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i els 5 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA-FPM.

7.- Aprovació provisional de la modificació puntual del
POUM d’Almacelles al poligon d’actuació 6 i en l’àmbit
del SUD-6 “Els Olivars”, redactat per Estudi Bonaire
d’Arquitectura i Urbanisme, SL
Es dóna lectura a la següent proposta:

“Atès que convé, amb la finalitat de gestionar el Pla d’Ordenació, realitzar un
ajust dels límits del sector urbanitzable residencia SUD 6 (“Els Olivars”), per tal
d’incloure en el seu àmbit el poligon d’actuació PA-06, concretar diferents
desajustos existents entre la documentació gràfica i l’escrita del POUM, i d’altra
banda, modificar alguns dels paràmetres de la normativa del SUD 6, així com
de la normativa general del sòl urbanitzable delimitat.
Vist el document tècnic signat per Estudi Bonaire d'Arquitecturai Urbanisme,
SL, de data d’entrada 26 d’octubre de 2007, que conté les esmentades
modificacions.
Atès que el Ple, de data 8 de novembre de 2007, va aprovar inicialment aquest
document i ha estat degudament exposat al públic mitjançant edicte al BOP
núm. 162, de data 15 de novembre de 2007, i als diaris "Segre" de data 17 de
novembre de 2007 i diari "La Mañana", de data 16 de novembre de 2007,
havent-se presentat diferents al·legacions que han estat informades per l'Equip
redactor.
Vist el que disposen els articles 94, 83 i concordants del DL 1/2005, de 26 de
juliol, que refòn la Llei d’Urbanisme, es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar provisionalment la modificació puntual del POUM d’Almacelles
al PA-06 i delimitar el nou àmbit en el SUD 6 “Els Olivars”, segons document
tècnic amb registre d’entrada de 24 de gener de 2008 i número 307/08,
presentat per Estudi Bonaire d'Arquitecturai Urbanisme, SL, que realitza
modificacions en el text anterior d'acord amb les al·legacions presentades.
Segon: S'estimen, en part, les següents al·legacions: la presentada per Renta
Corporación Real State On, SA; en el sentit de no imposar la obligació de
conservar la urbanització als propietaris. La presentada per en Francesc Torres
Arnó, en representació del PSC d'Almacelles, en el sentit d'incorporar en
l'expedient del Pla Parcial l'informe de sostenibilitat econòmica al·legat. La del
Sr. Ramon Cambray Colom, en representació de la Comunitat de Regants
d'Almacelles, en el sentit que en el projecte d'urbanització es contempli la
reposició de les servituds de reg existents que es veuran afectades. La resta
d'al·legacions queden desestimades en base als criteris recollits en l'informe de
data gener de 2008, de l'Equip redactor sobre les al·legacions, que s'incorpora
a aquest acord.
Tercer: Trametre l'expedient als SSTT d'Urbanisme per a la seva aprovació
definitiva, si s'escau”.
Respecte al document de l’apartat primer, el Secretari fa constar que el que ha
arribat després de la convocatòria està rectificat i es proposa aprovar el que

arribà en data 30 de gener de 2008, i no el que consta amb registre d’entrada
307/08, tal com consta en la proposta.
En la fase de deliberació el portaveu i regidor d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria
Doblas, fa constar que a l’igual que va dir en l’aprovació inicial, aquest pla
parcial és massa gran i els propietaris no hi estan d’acord. Considera,
igualment, que l’Ajuntament ho està portant endavant al seu compte i risc i això
no pot anar mai bé.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que en la fase de
deliberació ja varen fer constar que mancava l’informe de sostenibilitat
econòmica, i que se’ls va acceptar i se’ls ha tramés. Destaca també, que els
veïns no estan d’acord amb aquesta actuació i, d’altra banda, no troba correcte
que s’hagi estimat l’al·legació de l’empresa Renta Corporación Real State On, i
s’hagin de fer càrreg de la conservació dels vials l’Ajuntament. Per aquesta raó,
el seu grup votarà en contra.
El Sr. Alcalde manifesta que el Pla Parcial demanava que el mateix sector es
fes càrrec del manteniment dels carrers durant els cinc anys posteriors a la
recepció final dels vials. El fet que el nou POUM no recollís aquesta obligació
ha donat lloc a que s’hagués d’acceptar l’al·legació en aquest sentit que va fer
l’empresa Renta Corporación, que alhora, beneficiarà a tots els propietaris del
sector 6. Pel que fa a que no hi ha voluntat per part dels propietaris de
desenvolupar aquest sector, a l’Ajuntament li consta -i per escrit- que els
propietaris del 80% del total del sector estan totalment d’acord en tirar endavant
aquest pla parcial.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i els 5 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA-FPM.

8.- Aprovació provisional del Pla Parcial del sector
residencial SUD 6 “Els Olivars”, redactat per DAU-5,
SL. Aprovació provisional de l’informe mediambiental i
de l’estudi de mobilitat, així com de llur informe de
viabilitat econòmica
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que s’ha redactat el Pla Parcial del sector SUD 6 “Els Olivars” de caràcter
residencial, d’una superfície de 211.533 m2, que afecten a 23 parcel·les
cadastrals i que suposa el desenvolupament del Pla d’Ordenació Urbana

aprovada per la Comissió d’Urbanisme, en data 7 de juny de 2007 i publicat en
el DOGC, de data 14 d’agost de 2007.
Atès que donada la ubicació del Pla Parcial portarà –com a conseqüència- la
urbanització d’una nova rambla que travessa els sectors residencials en
direcció sud-est i nord-est, al mateix temps que permetrà la cessió d’un
important sistema general de zones verdes i d’equipaments de gran utilitat per
a la població.
Atès que s’ha presentat el projecte de referència, en data 30 d’octubre de 2007,
amb número de registre d’entrada 3797/07, signat per l’Estudi Bonaire
d’Arquitectura i Urbanisme, SL i redactat per DAU-5, SL.
Atès que el Ple, de data 8 de novembre de 2007, va aprovar inicialment aquest
document i ha estat degudament exposat al públic mitjançant edicte al BOP
núm. 162, de data 15 de novembre de 2007, i als diaris "Segre" de data 17 de
novembre de 2007 i diari "La Mañana", de data 16 de novembre de 2007,
havent-se presentat diferents al·legacions que han estat informades per l'Equip
redactor, que s'han tingut en compte per a redactar aquesta proposta.
Atès que s'han sol·licitat als diferents organismes oficials els informes legalment
exigits, que s'han incoporat en l'expedient, rectificant-se en aquesta
documentació tècnica segons les prescripcions tècniques fetes arribar en
aquests informes.
Pel que fa als requeriments de l'ACA i la Secretaria General de Mobilitat, s'han
adaptat en el document tècnic les seves prescripcions.
Vistos els articles 65 i 66 del DL 1/2005, de 26 de juliol que refòn la normativa
urbanística catalana i regula les determinacions que han de contenir els plans
parcials i els tràmits per a la seva aprovació.
Vist el dictament de la Comissió Informativa General, es proposa als reunits el
següent:
Primer: Aprovar provisionalment el Pla Parcial residencial SUD 6 “Els Olivars”
d’Almacelles, contingut en el document tècnic de data 24 de gener de 2008,
número de registre d’entrada 308/08, signat per l’Estudi Bonaire d’Arquitectura i
Urbanisme, SL i redactat per DAU-5, SL.
Aprovar, al mateix temps, i de manera provisional també, els estudis de
mobilitat i mediambientals d’aquest sector, redactats per DAU-5, SL en la
mateixa data que la documentació urbanística abans esmentada, així com llur
informe de sostenibilitat econòmica que s'incorpora.

Segon: S'estimen, en part, les següents al·legacions: la presentada per Renta
Corporación Real State On, SA; en el sentit de no imposar la obligació de
conservar la urbanització als propietaris. La presentada per en Francesc Torres
Arnó, en representació del PSC d'Almacelles, en el sentit d'incorporar en
l'expedient del Pla Parcial l'informe de sostenibilitat econòmica al·legat. La del
Sr. Ramon Cambray Colom, en representació de la Comunitat de Regants
d'Almacelles, en el sentit que en el projecte d'urbanització es contempli la
reposició de les servituds de reg existents que es veuran afectades. La resta
d'al·legacions queden desestimades en base als criteris recollits en l'informe de
data gener de 2008, de l'Equip redactor sobre les al·legacions, que s'incorpora
a aquest acord.
Tercer: Fixar inicialment el nom dels vials del sector, tal com consta en el
plànol d’Ordenació Indicativa número 1.
Quart: Trametre l'expedient als SSTT d'Urbanisme per a la seva aprovació
definitiva, si s'escau”.
Respecte al document de l’apartat primer, el Secretari fa constar que el que ha
arribat després de la convocatòria està rectificat i es proposa aprovar el que
arribà en data 30 de gener de 2008, i no el que consta amb registre d’entrada
308/08, tal com consta en la proposta.
El portaveu i regidor d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, considera que el seu
vot serà en contra atès que tretze milions d’euros en urbanització són molts
euros pel nostre Ajuntament, sense que sigui cap solució el fet que el 60% de
les superfícies de les finques d’aquest i d’altres plans parcials de la vila siguin
de l’empresa Renta Corporación.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que el seu vot
serà contrari a la proposta.
El Sr. Alcalde fa constar que, al seu criteri, el mercat és lliure i els propietaris
dels terrenys es poden vendre les finques a qui vulguin.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i els 5 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA-FPM.

9.- Assumptes d’urgència

S’acorda incloure dues mocions fetes arribar pel grup del PSC a l’Ajuntament
d’Almacelles, el contingut literal de les quals és:
9.1.- “Moció per a la redacció i aprovació d’un reglament d’organització i
funcionament del servei públic audiovisual local d’Almacelles dins el
marc que estableix la Llei 22/2005, de la comunicació audiovisual de
Catalunya.
En Francesc Torres actuant en nom i representació del Partit Socialista de
Catalunya d’Almacelles, presenta per a la seva inclusió i debat al Ple de
l’Ajuntament, la següent MOCIÓ:
Manifestar la nostra repulsa al abús realitzat per part de l’Ajuntament
d’Almacelles de l’activitat de comunicació audiovisual, TV i radio Almacelles, en
base als següents arguments:
PRIMER: Que els ens locals de Catalunya que presten el servei públic de
comunicació audiovisual están sotmesos als preceptes que estableix la llei
22/2005 i les normes que la desenvolupen.
SEGON: Que l’ajuntament d’Almacelles preste un servei públic de comunicació
audiovisual sense està sotmes als preceptes que estableix la llei 22/2005 i les
normes que la desenvolupen.
TERCER: Que l’ajuntament utilitza els medis de comunicació audiovisual per
fer publicitat partidista, tenint molts punts de similitud amb la publicitat que dur a
terme un partit polític per a la seva pròpia imatge o la captació d’afiliats, no
desmarcant mai la publicitat institucional de la propaganda política de CIU.
QUART: Que en un sistema constitucional basat en la pluralitat de poders
públics no pot continuar tenint vigència el model monopolista aplicat pel
l’ajuntament a TV i radio Almacelles, on no es garanteix l’accés de tota la
població a la informació en condicions d’igualtat, tan sols te accés al medi el
grup polític que governa l’ajuntament, CIU.
CINQUÈ: Que la comunicació audiovisual d’Almacelles, controlada totalment
pel Ajuntament, no s’està usant com a un servei públic sino com a eina de
propaganda política de CIU contra la resta de grups polítics, la Generalitat i el
Govern Central.
SISÈ: Que la comunicació audiovisual d’Almacelles, controlada totalment pel
Ajuntament, no garanteix que aquest servei públic transmeti una informació
veraç, objectiva i equilibrada, respectosa amb el pluralisme polític i amb
l’equilibri territorial.
SETÈ: Que la comunicació audiovisual d’Almacelles, controlada totalment pel
Ajuntament, no garanteix que aquest servei públic promocioni la convivència
cívica, el desenvolupament plural i democràtic del poble, el coneixement i el
respecte a les diverses opcions i manifestacions polítiques de la població.

VUITÈ: Que la comunicació audiovisual d’Almacelles, contralada totalment pel
Ajuntament, no ha garantit en els príodes electorals, la pluralitat informativa.
Aportant a la població, de forma continuada (durant tot el dia) informació tan
sols del grup polític present a l’ajuntament, CIU, negant l’accés a les diverses
ofertes electorals presentades pels altres grups polítics del municipi.
ACORDEM:
Que per tot l’exposat, tot el Ple de l’Ajuntament d’Almacelles acordi
1. La aplicació inmediata en la gestió de TV i Radio Almacelles dels preceptes
que estableix la llei 22/2005 i les normes que la desenvolupen.
2. La creació d’una comissió, on hi hagi representació de tots els grups polítics i
part de la societat civil, per a la immediata redacció d’un reglament
d’organització i funcionament del servei públic audiovisual (TV i radio
Almacelles) local d’almacelles dins el marc que estableix la llei 22/2005, de la
comunicació audiovisual de catalunya.
3. Aprovació, avans de Febrer de 2008, d’un reglament d’organització i
funcionament del servei públic audiovisual local d’almacelles dins el marc que
estableix la llei 22/2005, de la comunicació audiovisual de catalunya
No obstant, el Ple acordarà el que consideri més adient”.
9.2.- “Moció per a la redacció i aprovació d’un reglament que reculli els
continguts de la revista pública Lo Vilot dins el marc que estableix la llei
18/2000 per la qual es regula la publicitat institucional.
EN Francesc Torres actuant en nom i representació del Partit Socialista de
Catalunya d’Almacelles, presentada per a la seva inclusió i debat al Ple de
l’Ajuntament, la següent MOCIÓ:
Manifestar la nostra repulsa al ús i abús que s’està realitzant, per part de
l’Ajuntament, de la revista LO VILOT com ha medi de publicitat política, en
base als següents arguments:
PRIMER: Que la publicitat institucional realitzada per l’Ajuntament d’Almacelles
no serveix amb objectivitat els interessos generals i no s’adequa als principis en
què s’inspira la Llei 18/2000, de 29 de desembre, per la qual es regula la
publicitat institucional.
SEGON: Que l’ajuntament d’Almacelles utilitza els medis de comunicació per
fer publicitat partidista, tenint molts punts de similitud amb la publicitat que dur a
terme un partit polític per a la seva pròpia imatge o la captació d’afiliats.

TERCER: Que els anuncis institucionals no son veraços, no son clars i
complerts, portant a conclusions errònies, per ambigüitat, inexactitud de dades
i per omissió.
QUART: Que el missatges de l’ajuntament d’Almacelles exploten la
ingenuïtat, la inmaduresa, la inexperiència i la credulitat natural dels
ciutadans.
CINQUÈ: Que el missatges de l’ajuntament d’Almacelles denigren,
implícitament i explícitament a persones viculades a la resta de partits
polítics de la població.
SISÈ: Que la despesa pública per la publicitat institucional no s’efectua
mitjançant una assignació equitativa dels recursos públics.
ACORDEM:
Que per tot l’exposat, tot el Ple de l’Ajuntament d’Almacelles acordi
1. Que els continguts de totes les comunicacions institucionals de l’Ajuntament
compleixin els preceptes que estableix la llei 18/2000 per la qual es regula la
publicitat institucional.
2. La creació d’una comissió, on hi hagi representació de tots els grups polítics i
part de la societat civil, per a la immediata redacció d’un reglament que reguli
els continguts de la revista pública LO VILOT dins el marc que estableix la llei
18/2000 per la qual es regula la publicitat institucional.
3. Aprovació, abans de Març de 2008, d’aquest reglament.
No obstant, el Ple acordarà el que consideri més adient”.
En relació a aquestes dues mocions, el portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria
Doblas Mancera, fa constar que les recolzarà considerant que no té res a veure
l’ús que es fa de la TV, ni de la revista Lo Vilot, amb el que es proposa.
Acte seguit, per ordre del Sr. Alcalde, el Secretari dóna lectura al contingut de
l’informe que s’ha rebut respecte a les dues mocions presentades, per les què
es proposa desestimar aquestes i que, en síntesi, argumenten:
Que pel que fa a la moció sobre el reglament audiovisual del què es parla i que
se centra bàsicament en el que disposa la Llei 22/2005, de 29 de desembre, de
la comunicació audiovisual de Catalunya, aquest únicament regula l’establiment
de les televisions locals per ones terrestres, estableix el sistema i la gestió pels
diferents canals digitals locals i atribueix a l’Estat la competència per aprovar el
Pla tècnic de televisió local. L’article 32 de la Llei 22/2005 defineix l’abast i

forma de gestió del servei públic de comunicació audiovisual d'àmbit local i en
el seu apartat tercer estableix que els prestadors del servei públic de televisió
d'àmbit local han de garantir: una programació mínima de quatre hores diàries i
trenta-dues hores setmanals; un percentatge de producció pròpia que autoritzi
el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, amb relació a la programació en
cadena i la sindicació de programes; una programació en què la llengua
normalment emprada sigui el català, i també es compleixin les altres
obligacions que estableix la normativa sobre política lingüística; una presència
d'informatius en la programació total de les televisions generalistes, en horaris
de màxima audiència; un màxim del 25% de programació de televisió de
proximitat en cadena i un percentatge de sindicació de programes de proximitat
que estableixi el Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
En resum i com sigui que en l’actualitat, i a la vista de la legislació vigent, no es
pot considerar que l’Ajuntament estigui prestant aquest servei públic, atès que
les emissions realitzades fins al moment han estat en moments puntuals de
l’any i sense continuïtat, en un perfil més popular i amateur, que d’altra banda
pot trobar empara justament en el capítol VI de la Llei 22/2005, de 29 de
desembre que contempla el dret a l’existència de mitjans audiovisuals sense
afany de lucre i de proximitat.
En el mateix sentit, l’emissora de ràdio municipal emet en fase de proves, i
sense una programació estable definida ni connexions amb una xarxa de ràdio
supramunicipal, ni tampoc compta amb personal destinat a aquest servei.
Per tot això, en l’actualitat, no resulta d’aplicació l’art. 33 de la Llei 22/2005, de
29 de desembre i, en conseqüència, no resulta necessària la redacció d’un
reglament d'organització i funcionament del servei públic audiovisual local pel
municipi d’Almacelles.
Per aquest motiu la moció ha de ser desestimada.
Pel que fa a la moció sobre la revista Lo Vilot, la moció considera que els
continguts infringeixen la Llei 18/2000, de 29 de desembre, que regula la
publicitat institucional a Catalunya. Cal dir que la revista informativa municipal
LO VILOT, atès el seu contingut eminentment informatiu, no es correspon a
una campanya institucional que s’integri en els principis continguts en la Llei
18/2000, de 29 de desembre, per la qual es regula la publicitat institucional.
Cal recordar que s'entén per publicitat institucional la publicitat que duen a
terme les institucions públiques per promoure i defensar els valors i les
conductes que permetin consolidar la democràcia, el benestar social, la salut o
la prevenció i la seguretat. Així, l’article 2 de la Llei 18/2000 preveu que no es
considera publicitat institucional la comunicació pública que les administracions

duen a terme amb caràcter estrictament informatiu, en forma de convocatòria o
d'avís o relativa al funcionament de serveis.
En aquest sentit, la moció confon absolutament la naturalesa de la revista
municipal, dedicada a recollir la informació local destacada, amb l’objecte de la
Llei 18/2000 que invoca, que té per objecte regular les campanyes
institucionals. No s’ha de confondre tampoc que el fet que sigui editat per
l’Ajuntament com a servei d’informació per tots veïns i veïnes del municipi no la
fa susceptible de ser qualificada com a “instrument de propaganda” ja que
aquesta consideració és del tot subjectiva i no respon al seu contingut.
Pel que fa a la necessitat que es redacti un reglament que reguli els continguts
de la revista, cal respondre que no procedeix aquesta petició, tota vegada que
els continguts de la revista són responsabilitat única del consell de redacció i
només responen a llurs criteris periodístics.
Finalment, evitant entrar a valorar el conjunt de desqualificacions vers els
ciutadans d’Almacelles i de l’equip de govern que conté la moció, es pot
considerar procedent estudiar la viabilitat de fixar en la revista municipal un
espai fix de participació dels membres del Consistori, tant de l’equip de govern
com de l’oposició.
Per tot això la moció ha de ser desestimada.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, pregunta a l’Alcaldia si
l’informe l’ha redactat el Secretari o els advocats de l’Equip de Govern,
contestant el Sr. Alcalde que s’ha encarregat als serveis jurídics que s’han
cregut més adients. El portaveu del PSC sol·licita que se’ls hi enviï còpia de
l’informe el més aviat possible.
El mateix regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que no
calia fer cap informe si no es volia atendre la proposta, i creu que aquests
mitjans han d’estar a l’abast tant dels grups de l’oposició com de l’Equip de
Govern. En relació a l’ús de la televisió estima que, si cal fer tot el que disposa
l’informe, és senyal que és il·legal. Pel que fa a la ràdio, considera que és de
tota justícia que si al Sr. Alcalde se li fa una entrevista on critica les actuacions
d’altres, es doni també opció a que altres grups intervinguin i repliquin, o es
defensin informant. Diu també que en tots els ajuntaments, les revistes
municipals tenen un espai per a l’oposició i reclama aquest dret d’ús en
aquesta publicació i en aquesta emissora de ràdio.
El portaveu i regidor d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, es mostra a favor de
les mocions presentades.

Sotmesa a votació les dues mocions, resten rebutjades pels 7 vots en contra
dels regidors de CiU i els 5 vots a favor dels regidors del PSC i d’IPA-FPM.

10.- Precs i preguntes
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, manifesta:
1r.- Que reclama novament l’entrega d’una còpia de les liquidacions dels
exercicis de 2004, 2005 i 2006, tal com va demanar en les Comissions
Especials de Comptes, fa molts dies.
2n.- Demana còpia de l’arqueig d’inici de legislatura.
3r.- Demana còpia del conveni col·lectiu de tot el personal de l’Ajuntament.
4t.- Pregunta si en relació a la deixalleria que s’ha inaugurat està tot en regla i
demana poder veure la documentació.

El portaveu i regidor d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, fa les següents
intervencions:
1r.- Fa constar que l’ha sorprès l’opuscle de la deixalleria municipal on es diu
que “gràcies al conveni amb la Junta de Residus”, i demana que se li informi
sobre el particular.
2n.- Pregunta com està el tema de la urbanització necessària per al
funcionament dels habitatges promoguts per l’empresa Habitatges Roure-Arnó,
SL, i com és que hi ha obra feta per part de l’empresa Joarpedi, amb pisos
comprats i on ja hi viuen sense que el vial es trobi sense urbanitzar.
3r.- Prega també que es deixi de marejar la perdiu amb el tema del llatí.
I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 22 hores.
Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari Accidental

