ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 22 DE
DESEMBRE.- NÚMERO 6:
ASSISTÈNCIA:
Regidors:
SR. JOSEP IBARZ GILART
SR. JOSEP GÒDIA VISA
SRA. VANESA OLIVART ROSICART
SRA. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
SRA. MONTSE ARNÓ MORA
SR. JOSÉ ANTONIO CONTE GIRAL
SRA. LLUÏSA GRANERO MURGADES
SR. IGNASI COMELLA CLAVERO
SR. JAUME NIUBÓ PERA
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. JOSEP MARIA DOBLAS MANCERA
SRA. LAIA MARTÍ CACHO
SR. CARLOS NICOLÀS ARFELIS
Secretària:

SRA. ANNA ARENY TORRA

A Almacelles, essent les 16 hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
presidència de l’Alcalde, i l'assistència dels regidors que s’assenyalen, la del
vicesecretari Sr. Ramon M. Cornellana, i la de l’interventor interí, en Lluís
Bordes Capdevila, s’inicia, doncs, la sessió plenària a l’Auditori del Centre
Cultural com a seu provisional, d’acord a l’ordre de les propostes que es
detallaran.
Acte seguit, i per disposició de l’Alcaldia, s’entra directament al punt primer de
l’Ordre del Dia que disposa el següent:

1.- Aprovació de l’acta de Ple, de data 30 de setembre
de 2016
Davant l’absència d’esmenes l’acta resta aprovada per unanimitat.

2.- Proposta d’acord d’aprovació provisional de la
modificació puntual del POUM referida al sector SUD
10, així com també l’aprovació provisional del projecte
de Conveni urbanístic de planejament amb permuta
entre la Cooperativa Agroserveis i l’Ajuntament
Es dóna lectura a la següent proposta:
“ANTECEDENTS:
Primer. Per providència d’Alcaldia de 27 de gener de 2016 es disposa que en
vista del document de modificació del POUM en l’àmbit del sector SUD 10
presentat per Agroserveis d’Almacelles SCCL en data 30 de novembre de
2015, es procedeixi a iniciar expedient de permuta, que haurà de fonamentar
aquesta modificació. S’encarrega al lletrat Sr. Baldrich la col.laboració jurídica
en l’expedient.
Segon. En data 3 de desembre de 2015 s’emet informe tècnic per part d’ en
Xavier Guerra López, arquitecte al servei de l’ajuntament d’Almacelles, en
relació a la modificació puntual del POUM d’Almacelles en l’àmbit del sector
SUD 10, promogut per la cooperativa Agroserveis d’Almacelles SCCL,
determinant que l’objecte de la modificació és:
-

Modificar la classificació urbanística dels sòls inclosos en l’àmbit del sector
SUD 10.
Modificar la localització dels terrenys qualificats com a sistema d’equipaments
inclosos en l’antic Pla Parcial del sector SUD 10, per altra situada al centre del
nucli urbà.
S’informa favorablement sobre la modificació puntual del POUM presentada.
Tercer. En data 2 de maig de 2016, es certifica per secretaria que la Junta de
Govern Local d’Urbanisme en sessió celebrada el dia 28 d’abril de 2016, va
adoptar entre altres, l’acord d’informar favorablement el Conveni Permuta en
els termes que es transcriuen:
“ Per ordre de l’alcaldia, l’arquitecte en Xavier Guerra, informa als reunits que
per interès d’Agroserveis d’Almacelles, s’ha tractat amb aquella entitat la
possibilitat de concertar un conveni de permuta, que s’acompanya amb
l’objecte de que l’espai destinat a equipaments en el sector SUD- 10 passi a ser
quasi en la seva totalitat propietat d’Agroserveis d’Almacelles. A canvi, aquesta
entitat donaria en permuta a l’ajuntament una porció de la seva finca urbana

situada en el c/ de Joan Maragall, d’una superfície de 31 m2 que es destinaria
a equipaments a través d’una modificació del POUM. La parcel.la que
s’adjudicaria a Agroserveis d’Almacelles, a través de la mateixa modificació del
POUM, es classificaria d’espai industrial. El conveni plantejat tindria caràcter
simultani a la tramitació de la modificació del POUM presentada per
Agroserveis d’Almacelles. El Sr. Alcalde fa constar que s’està tramitant
juntament amb la Generalitat, la instal.lació d’una estació d’autobusos en la
zona que adquiriria l’ajuntament, si bé, pot servir per a qualsevol equipament.
El Sr. Alcalde proposa que es tramiti l’adquisició de la totalitat de la parcel.la del
c/ Joan Maragall, doncs malgrat la permuta, una porció de la finca edificable
que es classificarà d’equipaments, encara restaria propietat d’Agroserveis. Els
reunits informen favorablement la proposta”.
Quart. D’acord amb el Conveni urbanístic de planejament amb permuta, s’ha
de procedir a l’aprovació prèvia de les modificacions del POUM i Pla Parcial
SUD 10 següents:
-

-

Transformar 1.194,02 m2 de la finca registral núm. 10878 de sòl d’equipaments
a sòl d’ús industrial.
Transformar la resta de la finca matriu de 457,74 m2 de sòl per a equipaments
a sòl per espais lliures ( zona verda).
Incrementar el percentatge de 0,25 m2 sostre/ m2 sòl fins 0,39 m2 sostre/ m2
sòl.
Agregar la porció segregada de 1194,02 m2 de sòl industrial a la finca registral
núm. 10877 propietat de la Cooperativa.
Transformar una porció de 457,74 m2 de sòl per equipaments de la finca
registral 10878 en sòl per espais lliures i agregar- la a la finca confrontant núm.
10881 destinada a zona verda ( espais lliures).
Segregar una porció de 631,46 m2 de la finca registral 3651, qualificats com a
sòl residencial, situada al c/ Joan Maragall, cedir-la en permuta a l’Ajuntament i
qualificar- la en sòl per equipaments.
Cinquè. Una vegada redactat el Conveni urbanístic de planejament amb
permuta, es procedeix a la seva signatura en data 27 de juny de 2016 per part
del Sr. Alcalde, Josep Ibarz Gilart, el Preseident de la Cooperativa, Sr. Jaime
Vendrell Prats, i la Sra. Anna Areny Torra, secretària de la corporació.
Sisè. El Ple de la Corporació, en sessió celebrada en data 30 de juny de 2016,
procedeix a l’aprovació inicial de la proposta de modificació puntual del POUM
referida al sector SUD 10 i del projecte de conveni urbanístic de planejament
amb permuta entre l’Ajuntament d’Almacelles i la Cooperativa d’Agroserveis
d’Almacelles SCCL, quedant supeditada l’eficàcia del conveni a que s’aprovin

definitivament les modificacions puntuals del POUM en l’àmbit del sector SUD
10 i el present conveni.
Setè. Un cop aprovat inicialment, l’acord de modificació puntual del POUM en
l’àmbit del sector SUD 10 i el conveni urbanístic de planejament amb permuta
es va sotmetre a informació pública per termini d’un mes al BOP de Lleida, al
DOGC, al taulell d’edictes de l’ajuntament, a l’e- TAULER i al diari “La Mañana”
als efectes de poder consultar l’expedient i formular al·legacions.
Vuitè. Durant el termini d’exposició pública, no s’han presentat al.legacions.
Novè. S’han sol.licitat els informes preceptius corresponents, que s’han emès
amb caràcter favorable. Concretament:
-

Informe de la Subdirecció general de Ports i Aeroports.
Informe de la Unitat de Carreteres de l’Estat de Lleida.
Informe de la Direcció General d’Aviació Civil.
Vistos els antecedents exposats, l’informe de secretaria emès en data 23 de
novembre de 2016, relatiu al procediment per a l’aprovació provisional i
definitiva i vist el que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que
s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i disposicions de
desenvolupament, així com també la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
Bases del Règim Local, es proposa adoptar els següents acords:
PRIMER. Aprovar provisionalment, sent necessària majoria absoluta del
nombre legal de membres de la corporació, la proposta de modificació puntual
del POUM referida al sector SUD 10, així com també l’aprovació provisional del
projecte de Conveni urbanístic de planejament amb permuta entre la
Cooperativa Agroserveis i l’Ajuntament.
SEGON. Una vegada s’ha procedit a l’aprovació provisional, en el seu cas,
l’expedient relatiu al Conveni, juntament amb les modificacions puntuals del
POUM en l’àmbit del sector SUD 10, remetre a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida per tal que procedeixi a la seva aprovació definitiva.
TERCER. Una vegada s’hagi procedit a l’aprovació definitiva per part de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida i a efectes de l’executivitat de
l’acord, s’haurà de publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya l’acord
d’aprovació definitiva i de les normes urbanístiques corresponents indicant
expressament el lloc i els mitjans adequats perquè es pugui exercir
correctament els drets de consulta i d’informació.

QUART. En relació al Conveni permuta caldrà remetre una còpia al
Departament de Política Territorial i Obres Públiques en el termini d’un mes des
de la seva aprovació, a efectes de la seva insersió a la secció de convenis
urbanísitics de l’instrument de divulgació telemàtica del planejament urbanístic
de l’Administració de la Generalitat.
CINQUÈ. Enviar certificat dels acords adoptats a la Cooperativa Agroserveis
d’Almacelles, SCCL.
SISÈ. Publicar les modificacions del POUM i el conveni definitivament aprovats
al portal de transparència”.
El portaveu i regidor del PP, en Carlos Nicolàs, fa constar que el seu vot serà
favorable atès que la proposta és un primer pas per a la construcció de
l’Estació d’Autobusos de la vila, cosa que suposarà un gran servei i molt
necessari per a tots els vilatans.
El regidor i portaveu d’ERC, n’Ignasi Comella, exposa que el vot del seu grup
serà l’abstenció donat que igual que l’altra vegada encara no ha rebut la
necessària informació tècnica per a poder opinar sobre aquest tema. D’altra
banda, entén que no es farà propietari l’Ajuntament de la totalitat de la finca del
C/ de Joan Maragall, restant encara una part de la finca per adquirir.
La regidora i portaveu d’Almacelles Lliure, na Laia Martí, fa constar que el seu
vot serà contrari ja que considera, a l’igual que ha fet constar el regidor d’ERC,
que no se’ls ha facilitat una explicació tècnica elemental per poder votar
aquesta modificació, tot i que se’ls va dir que vindria el tècnic al Ple a donar
aquestes explicacions. Considera, per tant, que aquesta actitud no és seriosa
de cara a la resta de regidors.
D’altra banda, la portaveu d’Almacelles Lliure, entén que la Cooperativa va fer
obres en sòl no legalitzable i que la modificació del POUM i la permuta és per
poder-les legalitzar, tot el qual suposa una manca de serietat.
Respecte a l’estació d’autobusos no la considera necessària, i més, si es té en
compte que en el carrer de Joan Maragall hi ha molta dificultat per transitar
autobusos, ja que les dimensions d’aquest vial no donen per un trànsit fluid i
com cal.
El Sr. Alcalde fa constar que suposa que s’ha pres nota del que d’ha dit als
efectes d’una possible prevaricació. Entenc que s’han relacionat qüestions que
no tenen res a veure. Assenyala, en definitiva, que l’espai d’equipaments és el
que és segons el Pla Parcial i no hi ha cap tripijoc en aquesta actuació. En
relació amb la documentació de la proposta entén que la subministrada és del

tot correcta i ajustada a llei per tal que els regidors que ho vulguin la puguin
estudiar, si bé s’ha demanat a un tècnic per a que vingui a explicar el punt
tercer.
Afegeix el Sr. Alcalde que entén que la ubicació de la futura Estació
d’Autobusos pot ser discutible, si bé considera que no és legítim insinuar actes
de prevaricació. Finalment, fa constar que si hi ha algun grup que vulgui fer una
proposta alternativa que ho faci, i que sempre s’està disposat a estudiar-la.
Assenyala, així mateix, que la Generalitat està esperant la disponibilitat dels
terrenys per poder efectuar l’estudi de l’Estació amb un baixador i sense gaires
més pretensions.
Pel que fa al moviment de gent que fa ús del transport públic, cal mencionar
que els usuaris d’Almacelles superen en un 30% als usuaris d’un tren com el de
la línia de la Pobla de Segur, que compta amb uns 120.000 passatgers anuals
de mitjana. En resum, considera que aquest tema cal complir la promesa
electoral.
El regidor i portaveu d’ERC manifesta que presentarà una proposta alternativa
a la vista de l’oferta efectuada per l’Alcaldia. El Sr. Alcalde esmenta que la
proposta ha de ser per escrit i ubicada en una zona viable.
Sotmesa la proposta d’Alcaldia, aquesta és aprovada per 9 vots a favor dels
regidors del PDECAT (CiU), POBLEM ALMACELLES i el PP; un vot en contra
de la regidora d’ALMACELLES LLIURE i 3 abstencions dels regidors d’ERC i
PSC.

3.- Aprovació inicial de la modificació puntual del
POUM, refós de planejament
Per disposició de l’Alcaldia, aquesta proposta es deixa pendent de tractar fins al
final, a l’espera que arribi el tècnic municipal que la pugui exposar amb detall.

4.- Modificació del Pressupost de la Corp. 05/16, del
pressupost de despeses mitjançant suplement de
crèdit

Es dóna lectura a la següent proposta:
“ANTECEDENTS
Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals
la consignació és insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari actual, cal
tramitar l’expedient de suplement de crèdit que s’ha de finançar mitjançant
majors ingressos recaptats dels inicialment pressupostats, amb subjecció a les
disposicions vigents.
Despeses a finançar
Suplements de crèdit:
Partida

Nom

Proposta
d’increment

15100-22706

Estudis i Treballs Tècnics

15.000,00 €

15320-20300

Lloguer Maquinària, Instal·lacions i Utillatge

2.000,00 €

15320-21000

Manteniment i Reparació Infraestructures

20.000,00 €

15320-21400

Reparació i Manteniment Elements Transport

10.000,00 €

15320-22710

Jardineria

15.000,00 €

15320-63500

Mobiliari Urbà

8.000,00 €

23100-62205

Construcció Residència Gent Gran i Adequació 25.000,00 €
Centre de Dia

33300-48901

Transferència corrent Fundació Privada Museu 27.000,00 €
d’Urbanisme i Arquitectura Josep Mas Dordal

33400-22601

Atencions Protocol·làries

2.000,00 €

45400-61900

Inversió Reposició Infraestructura

1.000,00 €

49100-22799

Treballs realitzats per altres empreses

2.000,00 €

91200-23301

Indemnitzacions per raó de servei

5.000,00 €

92000-21600

Processos d’informació, Contracte Manteniment

1.000,00 €

92000-22799

Treballs realitzats per altres empreses

30.000,00 €

92000-24000

Despeses Publicacions

5.400,00 €

92000-63600

Equips per a processos informació

1.200,00 €

169.600,00 €

Total altes crèdits :

Finançament que es proposa:
1) Majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent:

Partida

Nom

Import

45000

Generalitat Fons de Cooperació Local

146.880,00 €

45080

Subv. Corrents de la Generalitat de Catalunya

7.800,00 €

46100

Subv. Corrents de la Diputació de Lleida

14.920,00 €

Total Majors Ingressos:

169.600,00 €

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 de
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en
el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no
ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de suplement de
crèdit.
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. De conformitat 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 RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, les entitats locals ajustaran els seus pressupostos, en
l’àmbit de les seves competències, 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 a mitjà termini.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 05/2016 per import de
169.600,00 €, que cal finançar mitjançant amb majors ingressos recaptats
sobre els inicialment previstos al pressupost.
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”.
Pren la paraula inicialment l’Interventor, fent constar que d’acord amb la Llei
d’Hisendes Locals, la proposta és correcta legalment per estar fonamentada en
majors ingressos obtinguts i amb les correlatives partides de despesa.
El regidor i portaveu del PP, en Carlos Nicolàs, considera que els ingressos no
s’han aplicat a la despesa corresponent, doncs, al seu entendre, hauria estat
millor invertir en la promoció de l’estalvi energètic.
El regidor i portaveu del PSC, en Francesc Torres, pregunta si estem en
presència d’una aportació de la Generalitat com en altres ocasions. El Sr.

Interventor fa constar que és així, si bé no està reconeguda en el Pressupost
per prudència.
Pregunta també el regidor del PSC si la partida de despesa de 25.000 euros és
per a l’ampliació de l’obra de la Residència amb increment del pressupost
adjudicat. Contesta el Sr. Interventor que és solament per consignar l’aportació
municipal per l’obra.
Respecte a la partida de 5.000 euros d’indemnització per raó de serveis,
pregunta el regidor del PSC per a quina finalitat és. Contesta l’Interventor que
és solament previsió en la partida sense determinar o per afegir a la bossa de
vinculació.
El regidor del PSC demana veure el detall de la partida. El mateix Interventor
contesta que el detall estarà en el compte de liquidació.
Insisteix el regidor del PSC en demanar que se li fixi dia i hora per examinar la
partida. Respecte a la partida de 30.000 euros de treballs realitzats per altres
empreses demana que se li detalli en què es gasten aquests diners.
Respecte a la partida de 5.400 euros de publicacions fa constar si és per a la
revista del Vilot, i demana que se li doni dia i hora per poder examinar-la.
Finalment, fa constar que el seu vot serà contrari atesa la manca d’explicacions
tècniques.
El Sr. Alcalde fa constar que la documentació i les preguntes s’han pogut fer en
el termini de 3 dies des de la convocatòria, tal com està previst legalment.
El portaveu i regidor del PSC fa constar què es pregunta per a que ho sàpiga
tothom.
El portaveu d’ERC pregunta si, respecte al tema de l’Estació d’Autobusos,
podrà utilitzar els serveis tècnics de l’Ajuntament per elaborar la proposta.
Pel que fa a aquest punt, el portaveu d’ERC diu que s’abstindran donat que no
se’ls submnistra tota la informació necessària per a conéxier com estan totes
les partides i, entén, que ja en l’expedient hi hauria d’haver tota la
documentació necessària per a informar-se’n.
L’Interventor contesta que no pot endevinar el què se li preguntarà i fa constar
que se’ls hi ha anat a buscar sempre la documentació requerida. En aquest
cas, quan va anar a subministrar-la als regidors que la volien, van fer constar
que havien de marxar i que ells eren els amos.

El Sr. Alcalde considera que no s’entén com quan se’ls facilita sempre la
documentació als regidors de l’oposició que la demanen, aquests sempre
al·leguen que mai tenen prou informació.
El Sr. Interventor fa constar que amb aquesta modificació s’ha recuperat
l’estabilitat pressupostària amb 7.600 euros de superàvit.
La regidora i portaveu d’Almacelles Lliure, na Laia Martí, fa constar que ha
parlat aquests dies amb l’Interventor sobre les subvencions del Programa
Nereu i d’altres subvencions finalistes. Pregunta, concretament, si els 231.000
euros de despeses pendents d’aplicació estan o no dins de l’estabilitat
pressupostària. Contesta el Sr. Interventor que han estat incorporats en el
Pressupost, ja que són ajustos als què ens obliga el Sistema Europeu de
Comptes.
La mateixa regidora demana una explicació pel que fa a poder saber en què es
gasta la despesa de la partida de treballs realitzats per altres empreses, atès
que en cada Ple s’amplia la partida i a finals de 2016 aquesta està xifrada en
240.000 euros.
Respecte a les explicacions que sempre demana sobre les modificacions de
crèdit, manifesta la regidora d’Almacelles Lliure, que és necessari que en
l’expedient es disposi de tota la documentació necessària per tal que els
regidors es puguin formar una opinió, de l’oportunitat, o no, de tirar endavant la
proposta de l’Alcaldia. És a dir, que vol veure els números, ja que es tracta dels
diners del poble. Per aquest motiu, ella votarà en contra de l’aprovació
d’aquesta proposta.
L’Interventor fa constar que la documentació de l’expedient és la que demana
la llei, i que el Compte General és on es detalla cadascuna de les despeses.
El Sr. Alcalde contesta que entén que les partides estan detallades i que unes
són per a camins, altres per a carrers, altres per a conservació de mobiliari
urbà, etc. Es detalla en la modificació que hi ha una despesa de 70.000 euros
per a l’ampliació de les habitacions de la Residència d’Avis. Fa constar
igualment que en les partides de treballs realitzats per altres empreses
s’inclouen tots els empresaris que facturen a l’Ajuntament.
Respecte al que ha manifestat la regidora en relació a que els hi manca
documentació, fa constar el Sr. Alcalde que li consta que se li ha fet arribar fins
i tot còpia de molts decrets d’Alcaldia.

Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per 7 vots a favor dels
regidors de CiU, 3 vots en contra dels regidors del PP, PSC i Almacelles Lliure,
i 3 abstencions dels regidors d’ERC i Poblem Almacelles.

5.- Modificació 01/16 del Patronat Municipal d’Esports
mitjançant suplement de crèdit finançat amb càrrec al
Romanent Líquid de Tresoreria
Es dóna lectura a la següent proposta:
“ANTECEDENTS
Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals
la consignació és insuficient i no ampliable en el pressupost vigent del Patronat
Municipal d’Esports, i atès que es disposa de Romanent Líquid de Tresoreria
per a despeses generals i nous ingressos recaptats sobre els previstos al
pressupost corrent, es proposa tramitar l’expedient de suplement de crèdit amb
subjecció a les disposicions vigents.
Despeses a finançar

Suplements de crèdit:
Partida
34200-61100

Nom

Proposta
d’increment

INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN INFRAESTRUCTURA

9.000,00 €

9.000,00 €

Total altes crèdits :
Finançament que es proposa:

1.- Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses generals:
Econòmica
87000

Nom
ROMANENT
GENERALS

DE

TRESORERIA

Majors
Ingressos
PER

A

DESPESES 6.000,00 €

2.- Nous ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent :

Econòmica

Nom

Majors
Ingressos

76100

DIPUTACIÓ DE LLEIDA, SUBV. PER EQUIPAMENTS 3.000,00 €
ESPORTIUS

Total

9.000,00 €

FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment als articles 169,170 i
172 a 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, de 20 d’abril, pel qual es
desplega el Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
2. 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 de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui
insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de
l'expedient de suplement de crèdit.
3. 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.
4. 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.
5. Articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
6. Articles 4.1, 15 i 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 5 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12
de desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les

Entitats Locals, aquestes ajustaran els seus pressupostos al compliment
de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes previstos.
De conformitat amb el que estableixen l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de
desembre, per la qual s’aprova l’estructura de pressupostos de les entitats
locals i la Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de
Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats
Locals, per la qual es dicten Mesures per al Desplegament de l’Ordre
anteriorment mencionada.
Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb
la Legislació aplicable.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 01/2016 del Patronat
Municipal d’Esports per import de 9.000,00 €, que cal finançar amb
Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses generals i nous
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent.
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”.
Per part de l’Interventor, es fa constar que la proposta compleix amb la
normativa legal i que els ingressos procedeixen del romanent de 2015.
El portaveu del PSC pregunta sobre el sentit de la partida en inversió per
reposició. El Sr. Alcalde fa constar que es tracta d’ampliar la partida de Skate
per la què hi ha una subvenció de 3.000 euros.
El regidor i portaveu d’ERC fa constar que, d’igual manera que en la proposta
darrera, manca informació. D’altra banda, també entén que fora millor gastar en
la reposició de sis canaleres del pavelló poliesportiu, que cada vegada que plou
es mulla el material. Per aquesta raó, el seu grup s’abstindrà en la votació.

El Sr. Alcalde fa constar que s’està treballant en la millora d’aquestes
instal·lacions però que agraeix la seva observació.
La regidora i portaveu d’Almacelles Lliure manifesta el seu total desacord en
realitzar despeses públiques en solars privats com es dóna en aquest cas de la
Pista de Skate, tal com així ho declara una sentència judicial.
Pregunta la mateixa regidora si en les dues modificacions del pressupost hi ha
el mateix informe d’Intervenció. L’Interventor fa constar que els informes són
correctes per a cadascun dels expedients.
El Sr. Alcalde fa constar que reglamentàriament hi haurà un temps equivalent
per a cadascun dels regidors pel que fa al torn de precs i preguntes.
Afegeix la regidora d’Almacelles Lliure que també és obligatori en les
poblacions de més de 5.000 habitants la celebració d’un ple cada dos mesos i,
en canvi, no es compleix aquí.
El Sr. Alcalde pregunta a la Secretària si les determinacions sobre la
periodicitat dels plens, en la reglamentació de la què ella parla, són de caràcter
fix o merament orientatives. La Secretària contesta a l’alcalde en el sentit que
és aquest qui determina la convocatòria dels plens, si bé el criteri és polític i
l’hora la que ell consideri més adient. El mateix entén que passa amb el
cartipàs municipal en el què hi ha qüestions que són orientatives.
Destaca la regidora d’Almacelles Lliure que tampoc s’han complert les dates
per a la liquidació del pressupost de 2015, segons la Sindicatura.
El Sr. Alcalde disposa que es faci arribar a la regidora el Reglament.
L’Interventor fa constar que es van retre els comptes en el termini adient, i així
es va justificar davant aquesta entitat, ja que durant la tramesa es va patir un
problema informàtic.
El Sr. Alcalde fa constar que cal fer les modificacions que calguin en el
pressupost, i així ho permet la Llei, i més en els supòsits en què es reben
subvencions que no es coneixen en el moment inicial.
Detalla el Sr. Alcalde que ara s’ha rebut el pagament del FEDER, i que s’ha
procedit a amortitzar el préstec per un import de 149.000 euros, cosa que ha fet
que estiguem al 60% d’endeutament.

Adreçant-se a la regidora d’Almacelles Lliure, el Sr. Alcalde li fa constar que
l’ocupació de les finques sobre les què s’ha fet la Pista de Skate és legal, i que
a més a més, es disposa de les cessions voluntàries per a dur a terme aquesta
ocupació per part dels propietaris.
En la fase de votació, la proposta és aprovada per 8 vots a favor dels regidors
de CiU i del PP, 2 vots en contra dels regidors d’Almacelles Lliure i Poblem
Almacelles, i 3 abstencions dels regidors d’ERC i PSC.
...
A continuació, donada la incorporació a la sessió de l’arquitecte que presta els
seus serveis en aquest Ajuntament, el Sr. Xavier Guerra, el Sr. Alcalde fa
constar que es tractarà en aquest moment la proposta número 3 de l’Ordre del
Dia:

3.- Aprovació inicial de la modificació puntual del
POUM, refós de planejament
Es dóna lectura de la següent proposta:
“En data 12 de desembre de 2016, amb registre d’entrada 4641/2016, en
Xavier Guerra, arquitecte al servei de l’Ajuntament, presenta una memòria i un
text refós per a la modificació del POUM d’Almacelles, que més que una
modificació ve a tractar- se d’una refosa en un sol text de totes aquelles
modificacions que del mateix s’han vingut realitzant. També s’adjunten els
plànols corresponents. En la memòria es justifica la conveniència i oportunitat
de la modificació.
La modificació puntual que es pretèn aprovar inicialment, a més de la
documentació pròpia de la modificació incorpora una refosa de les
modificacions puntuals aprovades d’ençà l’aprovació definitiva del POUM, l’any
2007. També incorpora en la normativa les modificacions d’ofici fetes per la
Comissió d’Urbanisme en l’acord d’aprovació definitiva de l’any 2007.
En el document de la modificació puntual que s'aprova ara, les referències a la
legislació són les vigents actualment ( Decret Legislatiu 1/2010). En canvi en el
que és refós de la normativa, els articles s'han deixat en el redactat amb el qual
es van aprovar en el seu dia, d’acord amb el Decret Legislatiu 1/2005, ja que
només estem refonent, en cap cas modificant res sobre ells.

D’acord amb l’informe de secretaria emès en data 19 de desembre de 2016
relatiu al procediment per a l’aprovació de la modificació del POUM
d’Almacelles i d’acord amb el que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme i disposicions de
desenvolupament i la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de Bases del Règim
Local, es proposa adoptar els següents acords:
PRIMER. Aprovar inicialment, sent necessària majoria absoluta del nombre
legal de membres de la corporació, la modificació puntual del POUM
d’Almacelles.
SEGON. Un cop aprovat inicialment, sotmetre l’acord de modificació del POUM
a informació pública per termini d’un mes al BOP de Lleida, al DOGC, al taulell
d’edictes de l’ajuntament i a l’e- TAULER, als efectes de poder consultar
l’expedient i formular al·legacions.
TERCER. Procedir a la suspensió de tramitacions i llicències, sempre que sigui
necessari d’acord amb el que preveu la normativa urbanística”.
A continuació l’arquitecte esmentat fa una breu exposició del contingut de la
proposta, fent referència a la Memòria del text refós on es detalla cadascuna de
les modificacions que es refonen i quines són les errades o especificacions que
es porten a terme per millorar algunes de les determinacions del planejament
que estaven confoses o poc definides.
L’exposició, doncs, va referir-se al següent contingut:
“La present Modificació Puntual del POUM, en endavant MpPOUM, és
promoguda per l’Ajuntament d’Almacelles amb diversos objectius:
En sòl urbà:
1. Modificar l’ordenació del Polígon d’Actuació Urbanística PA-04.
2. Modificar l’ordenació del tester de l’illa compresa entre els carrers de
l’Estació i Ponce de León, de manera que permeti el perllongament del
carrer Baró d’Esponellà, fins a la seva connexió amb la Ronda de
Mariano Gomà, fins al pont de la carretera d’Alfarràs (L-902).
3. Delimitar les afectacions necessàries per a l’obertura d’un nou vial, en
paral·lel a la via del ferrocarril, que permeti connectar el carrer Baró
d’Esponellà amb la Ronda de Mariano Gomà, fins al pont de la carretera
d’Alfarràs (L-902).

4. Delimitar una nova àrea amb qualificació d’equipament públic a l’illa
delimitada pels carrers d’Enric Prat de la Riba, Raval Alt i la carretera
d’Alfarràs.
5. Ajustar les alineacions en el conjunt del sòl urbà per donar solució de
continuïtat a la formació del xamfrans a la zona residencial en illa
tancada (clau 1).
6. Crear una nova qualificació zonal, amb clau 6, per a les zones
edificables en els sectors subjectes a Plans de Millora Urbana pendents
de desenvolupament.
7. Corregir les errades materials en l’ordenació i regulació normativa de la
subzona 3b.

En sòl urbanitzable:
8. Corregir diverses errades materials en la delimitació gràfica dels sectors
i racionalitzar l’estructura general dels creixements, sense incrementar
en cap cas l’edificabilitat ni la densitat dels sectors, garantint en tot
moment la continuïtat de la reserva del sistema general d’espais lliures
amb una proposta compatible al màxim amb les preexistències i
garantint la viabilitat econòmica dels sectors.
9. Resoldre la connexió i accessos del sector SUD-8, mitjançant una nova
rotonda que serveix alhora com a mecanisme de millora de la mobilitat
en l’accés al municipi des de Lleida per la traça de l’antiga N-240.

En sòl no urbanitzable:
10. Ampliar convenientment la zona destinada al cementiri municipal, amb la
qualificació d’equipament públic pertinent.
11. Ajustar alguns paràmetres normatius de regulació de les edificacions
permeses en sòl no urbanitzable.

Pel que fa a la Normativa urbanística:
12. Adaptar la normativa urbanística del POUM a la Llei 16/2009, de 22 de
juliol, de centres de culte.

13. Refondre les modificacions de planejament general aprovades des de
l’entrada en vigor del POUM, el 14 d’agost de 2007.
El Sr. Alcalde demana al tècnic que informi, si al seu criteri, es legalitza alguna
cosa mitjançant els acords de permuta i modificació de planejament en el
sector 10 que avui s’han tractat. Contesta el Sr. Guerra que el que es fa és
refondre la modificació puntual del sector 10, fet que permetrà situar al carrer
de Joan Maragall la futura estació d’autobusos. La documentació que s’aprova
és la mateixa que es va aprovar inicialment.
El regidor i portaveu del PSC pregunta si la suspensió de llicències s’aplica en
tot el POUM, pregunta a la què el tècnic respon que tot i que la suspensió és en
tot l’àmbit, es poden donar llicències en zones no afectades, tot entenent que –
en realitat- no hi ha afectacions.
El regidor i portaveu d’ERC fa constar que el seu grup s’abstindrà en la votació
considerant que els genera dubtes que no els han estat explicats
adequadament en la zona del Cobert del Cerdà, respecte al que es podia
edificar l’any 2007 i el que es pot fer a partir d’ara.
Entén el regidor que el mateix passa en relació a la zona de la Ronda de
Mariano Gomà, en la què sembla que hi ha d’haver un enderroc. És per això
que considera que caldria parlar amb els afectats prèviament.
Per part del regidor i portaveu de Poblem Almacelles, entén que s’ha millorat
amb les modificacions fetes al POUM de 2007, si bé considera que és
preocupant el tema del sector 6 que es dóna per bo en aquesta modificació,
quan hi ha una sentència judicial que l’afecta plenament, i que s’ha pronunciat
sobre l’actuació municipal. És per això que fa constar que, tot i que l’ordinari
hauria estat abstenir-se en aquestes modificacions del POUM, en el present
cas serà en contra pel tema expressat en relació al sector 6.
Per part de la regidora d’Almacelles Lliure, fa constar que el seu vot serà en
contra atès que no és acceptable que es doni informació tècnica cinc minuts
abans de votar la proposta.
D’altra banda, la mateixa regidora entén que Almacelles, amb la seva població
actual no necessita aquests canvis de planejament, ja que no s’han produit ni
els increments de població previstos, ni les instal·lacions de noves indústries, ni
els nous hotels que el Sr. Alcalde havia anunciat que es farien. Considera, a
més, que no s’ha de tirar endavant amb el sector 6 tal com s’està fent, ja que
no està justificada aquesta actuació i a més, hi ha una sentència en contra. A
més a més, si es fés la urbanització de tot aquest sector suposaria una pèrdua
de 16 milions d’euros per a l’Ajuntament. Finalment, considera que una

modificació del POUM ha d’estar molt justificada i necessària per a la població,
ja que en alguns casos suposa fins i tot l’enderroc de cases amb l’enrenou que
això suposa.
Fa al·lusió, per acabar, a les despeses innecessàries invertides en
modificacions de planejaments des de fa anys. Modificacions que sempre
afecten als propietaris, als quals, en moltes ocasions, no se’ls ha consultat.
Entén, en definitiva, que cal fer el que sigui per parar aquestes actuacions
municipals que no són més que somnis.
El Sr. Alcalde pren la paraula i contesta a la regidora d’Almacelles Lliure que el
POUM va ser aprovat en Ple i que els votants han ratificat en les urnes que les
actuacions que ha fet i fa l’Equip de Govern són aprovades, mentre que els
criteris de la regidora d’Almacelles Lliure solament són seguits per una minoria.
El Sr. Alcalde considera que les modificacions són justificades i que en realitat
solament es fa un refós de les normes vigents. De forma específica es
consolida la unió de la Ronda de Mariano Gomà amb l’Av. del Baró
d’Esponellà. Pel que fa al creixement de la població, entén que és prou
important com per atendre les seves necessitats futures, fent les previsions que
calguin en el planejament. En relació a les afectacions d’edificacions en la
Ronda de Mariano Gomà considera que solament afecta a dos coberts petits
que serien indemnitzats com s’escau.
El Sr. Alcalde també fa al·lusió a les millores que han suposat per a la població
l’obertura de l’Av. de Josep Mas Dordal, o la construcció del Parc d’Europa, a
cost zero, i tot això gràcies al planejament i a les seves modificacions.
Assenyala, a continuació, que és fals que la urbanització del sector 6 suposi un
cost per a la població de 16 milions d’euros, i que si és necessari expropiar es
pot fer al cost actual segons mercat. Detalla que més de 300 persones han
considerat mitjançant les xarxes socials que troben correctes les actuacions en
el sector 6.
Respecte al pla parcial del sector 6, fa constar el Sr. Alcalde que es troba
legalment vigent, malgrat el recurs interposat per alguns veïns i que s’ha parlat
amb ells durant molt de temps per tal de cercar una solució viable. També
assenyala que s’ha parlat amb altres grups de l’oposició i se’ls ha convidat a les
comissions de Govern.
En relació amb la documentació tècnica de l’expedient, considera que ha estat
a disposició dels regidors durant els tres dies reglamentaris per tal que la
puguessin consultar i estudiar.

Assenyala el Sr. Alcalde que, donat que estem en una aprovació inicial, hi ha
temps per poder-se reunir amb els regidors. De fet, pel que fa al sector 6
comenta que aviat es procedirà a la modificació del pla parcial i a la nova
reparcel·lació després d'un a’y i mig de converses amb els propietaris. El Sr.
Alcalde destaca que el que pretén és fer un poble millor fent ús de les
modificacions de planejament que calguin.
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per 7 vots a favor dels
regidors de CiU, 3 en contra dels regidors del PSC, Poblem Almacelles i
Almacelles Lliure, i 3 abstencions dels regidors d’ERC i PP.

6.- Moció del grup municipal d’ERC demanant
l’assignació de despatxos per als diferents grups
polítics municipals
Es dóna lectura de la següent moció per part del regidor portaveu del grup
d’ERC:
“Des de l’inici de l’actual legislatura el grup ERC a l’Ajuntament hem demanat
de forma continuada poder disposar en la seu de la corporació d’un despatx,
amb l’objectiu de poder reunir-se de manera independent i rebre visites dels
ciutadans/es, així com poder celebrar reunions o sessions de treball amb
associacions per a la defensa dels interessos col.lectius, tal com preceptua el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim jurídic de les Enitats Locals,
de data 28 de novembre de 1986, en el seu capítol II, i més en concret els
articles 27 i 28 del mateix.
Per aquests motius, el grup de ERC a l’Ajuntament d’Almacelles proposem els
següents acords al Ple:
PRIMER: Que el President o membre corporatiu responsable de l’àrea de
règim interior estableixi en el termini de tres mesos dels despatxos per cada
grup municipal amb mitjans materials i de comunicació”.
En iniciar el debat, el portaveu d’ERC per al·lusions, fa constar que quan es va
aprovar el POUM el lloc designat per ubicar les Firetes era la part posterior de
l’antiga Acadèmia. El Sr. Alcalde li pregunta si vol que continuïn estant allí.
El portaveu d’ERC contesta que ho podrà contestar quan se li clarifiqui de qui
són els terrenys. Davant l’insistència del Sr. Alcalde, el portaveu contesta que
el seu grup prendrà les decisions previ estudi de la proposta, que és la manera
de prendre els acords.

La portaveu i regidora d’Almacelles Lliure fa constar que votarà a favor, ja que
des de fa temps demana el mateix i assenyala que si no combregues amb el
partit que governa i amb les seves idees no et tenen en compte. Assenyala que
tots els regidors haurien de tenir els mateixos drets.
Respecte a les al·lusions que fa el Sr. Alcalde al fet que la majoria l’ha votat,
exposa que no és la majoria de votants, ja que hi ha més gent i més veïns que
no l’han escollit que votants que ho han fet al seu partit.
En aquest moment, el Sr. Alcalde convida a la regidora a que vagi acabant.
Acte seguit, l’alcalde disposa que la llei només permet disposar de despatxos
quan hi hagi disponibilitat.
El regidor i portaveu d’ERC fa constar que és una hipocresia l’actitud de
l’Alcaldia. El Sr. Alcalde el requereix a que s’abstingui d’insultar i que ja li ha
passat el torn.
El regidor i portaveu d’ERC fa constar que ha tingut 12 anys per fer possible el
que el mateix alcalde ha demanat durant anys quan estava a l’oposició.
El Sr. Alcalde contesta que la sala del Cau està disponible per als regidors
sempre que ho demanin i fa constar expressament que aquesta sala del Cau
es troba dins mateix de l’edifici consistorial i quan ell demanava despatxos per
a la reunió dels regidors de l’oposició no li van oferir cap ni un.
Sotmesa la moció a votació, aquesta és desestimada per 7 vots en contra dels
regidors de CiU i 6 vots a favor dels regidors d’ERC, PSC, PP, Poblem
Almacelles i Almacelles Lliure.

7.- Moció del grup municipal d’ERC demanant l’accés a
la informació per part dels regidors no membres de
l’Equip de Govern
Es dóna compte de la següent moció per part del regidor i portaveu d’ERC:
“Des de l’inici de l’actual legislatura el grup ERC a l’Ajuntament hem demanat
de forma continuada poder accedir a tota la informació que com a regidors
tenim el dret de poder conèixer i consultar.

L'article 149 de la Llei Municipal del Règim Local de Catalunya, inclòs en el
capítol de drets i deures dels membres de la corporació local, estableix en el
seu apartat primer que els membres de les corporacions locals tenen dret a
obtenir de l'alcalde o de la comissió de govern, tots els antecedents, les dades
o les informacions que són en poder de la corporació i són necessaris per al
desenvolupament de llur funció.
L'apartat segon del mateix article, i el ROF, estableixen casos on no cal
autorització prèvia, per tant l'accès a la informació es pot produir per dues vies:
a) una on no cal autorització específica per a l'accès a la información (art. 15
ROF) el membre de la corporació local té dret a accedir a la informació
adreçant-se directament als serveis de la corporació, i aquests l'han de deixar
consultar, sense necessitat de cap permís ni autorització per part de l'alcalde
a.1. Informació i documentació corresponent als afers que hagin de ser tractats
pels òrgans col·legiats dels quals en formen part, aquests hauran d'estar a
disposició dels regidors des de que es convoca l'òrgan corresponent.
a.2. Resolucions o acords adoptats per qualsevol òrgan municipal.
a.3. Informació o documentació que sigui de lliure accès als ciutadans, segons
reconeix la Consititució al seu article 105 b, els ciutadans tenen accés als
registres administratius, i aquest principi queda recollit a l'article 37 de la llei
30/92 RJAP-PAC, que regula tota aquella documentció a la qual els ciutadans
hi tenen accés.
b) Casos on cal autorització. casos no inclosos en l'apartat a) aquesta haurà
de donar-se sempre excepte en dos casos taxats per l'article 149.3:
a) quan el coneixement de la informació pugui vulnerar el dret constitucional a
l'honor, la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge.
b) quan es tracti de matèries afectades per la legislació general sobre secrets
oficials o per secret sumarial.
El dret d'accés a la informació, principi bàsic de la funció de control i
fiscalització de les activitats de la Corporació s'ha de conjugar amb un principi
de racionalitat per tal de no paralitzar les activitats administratives de la
corporació.
Segons l'article 16.2 del ROF el regidor sol·licitant pot examinar l'expedient i
obtenir còpies del mateix. Hi ha dos casos possibles:

a) el regidor pot obtenir còpia sempre, en els casos on tingui lliure accés a
la informació per la seva condició de regidor.
b) la resta de casos, quan l'autorització d'accés a la documentació vagi
acompanyada d'una autorització per silenci positiu.
L'article 149.3 de la Llei Municipal de Catalunya estableix la figura del silenci
administratiu positiu, donant un termini de quatre dies, des de la presentació de la
sol·licitud, per a que l'alcalde o la comissió de govern accepti o denegui la petició; en
cas que en el termini expressat no hagi recaigut resolució s'entendrà que la petició ha
estat acceptada.

Tant la Llei Municipal de Catalunya (art 149.5), estableixen el deure dels
regidors de respectar la confidencialitat de la informació a la que tenen accés
per raó del càrrec, en cas de no complir amb aquest deure incorreria en
responsabilitat.
La negativa de l'alcalde pot donar lloc a responsabilitats penals en base a
l'article 542 del Codi i Penal actualment vigent (abans 194) en el qual es
castiga l'impediment de l'exercici dels deures i cívics reconeguts per les lleis
Per aquests motius, el grup de ERC a l’Ajuntament d’Almacelles proposem els
següents acords al Ple:
PRIMER:
Que el President o membre corporatiu responsable, facin tots els tràmits
necessàris per a cumplir el que mana la llei. Donant les instruccions oportunes
als tècnics per a que es compleixi.
Que es crei una comissió, formada per tots els grups municipals, per l’estudi
d’un protocol que ens faciliti a tots plegats l’accès de la informació per a
realitzar les nostres tasques”.
Després de donar compte de la proposta, el regidor d’ERC destaca que hi ha
responsabilitat penal per part de l’Alcaldia, si no se’ls hi deixa veure la
documentació que requereixen.
Acte seguit, la regidora i portaveu d’Almacelles Lliure, fa constar que s’està
denunciant aquesta situació donat que l’accés a la documentació és
pràcticament impossible i l’Alcaldia solament dóna el que li convé donar. Fa
constar expressament que del 78% de les seves peticions d’informació no se’ls
ha subministrat realment el que diuen i que, per tant, no es respecta el deure
de transparència que ha de tenir una administració pública com és un
ajuntament.

El Sr. Alcalde contesta que no comparteix aquestes darreres
que els regidors han vingut moltes vegades a veure molta de
demanada, tot i que en alguns casos, resti pendent el
d’informació atès que en aquell moment puntual no hi ha
personal per tal de fer la cerca de la documentació sol·licitada.

intervencions, ja
la documentació
subministrament
disponibilitat de

Acte seguit, el Sr. Alcalde, disposa que el vicesecretari informi de les peticions
de documentació realitzades per ERC i si se’ls hi ha donat. El vicesecretari fa
constar que té al davant el registre de peticions de documentació facilitat per la
Secretaria de l’Alcaldia, en el què consta que ERC ha demanat en quatre
ocasions poder veure la documentació i hi consta que se’ls ha informat en tres
de les quatre peticions esmentades.
El regidor portaveu d’ERC es reitera en el fet que cal complir la Llei.
El Sr. Alcalde fa constar novament que s’atendran les respostes en la mesura
que hi hagi disponibilitat.
Sotmesa la moció a votació, aquesta és desestimada per 7 vots en contra dels
regidors de CiU i 6 vots a favor dels regidors d’ERC, PSC, PP, Poblem
Almacelles i Almacelles Lliure.

8.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia
Es dóna compte dels següents decrets d’Alcaldia per assabentar als reunits:
155/16
156/16
157/16
158/16
159/16
160/16
161/16
162/16
163/16
164/16
165/16
166/16
167/16
168/16
169/16
170/16
171/16
172/16
173/16

Ordenant a l’empresa UNNIM la neteja dels balcons i col·locació aparells contra els coloms.
Atorgant ampliació termini per presentar projecte tècnic arranjament edifici Pl. Vila, 2.
Contractant per urgència Sra. Maria M. Milagros per cobrir baixa Sra. Mònica Gràcia Res. Avis.
Aprovant exp. modific. Crèdit 03/16 de generació de crèdit.
Aprovant Memòria Valorada relativa a la millora dels paviments del C/ de les Barraques.
Nomenant al policia funcionari interí Albert Arias que presti serveis per cobrir vacances.
Tirar endavant amb el sistema de notificació electrònica en aplicació de la Llei 39/2015.
Enviant baixa hab. estrangers no localitzats per procedir a fer la Baixa per Inclusió Indeguda.
Adjudicant a l’empresa COLOMA 96, SL les obres d’ampliació Residència d’Avis.
Acordant que l’agent Victor Mendoza presti els seus serveis mentre no es reincorpori Magí Just.
Iniciant procediment d’adjudicació alienació parcel·la 2 del poligon industrial SUD11.
Aprovant inicialment Memòria Valorada millores carrer i travessia de Sant Roc.
Delegant en la regidora Vanesa Olivart atribucions de l’Alcaldia mentre estigui absent.
Contractant per urgència Sra. Larisa Oshur com a encarregada bugaderia Residència Avis.
Autoritzant Diputació contractació i execució obres millora Camí de la Llengua Eixuta.
Aprovant model acord acceptació servei ER.id CAT.
Aprovant models d’autorització treballs per a terceres persones i recollida de documentació.
Renovant a l’agent Albert Arias per tres mesos més per cobrir vacances i dies de Nadal.
Concedint tarja titular conductor amb minusvalua Sr. AHMED EL MOURABIT HEBAB.

174/16
175/16
176/16
177/16
178/16
179/16

Contractant x urgència Sr. Johnny Moran com a auxiliar de geriatria per cobrir baixa Res. d’Avis.
Concertant una pòlissa de Tresoreria de 400.000 euros a l’entitat que presenti oferta més avant.
Incoant exp. d’execució sobre l’immoble del C/ de la Mercè, 33 per corregir deficiències.
Aprovant models d’autorització/atorgament de representació terceres persones.
Declarant baixa per jubilació anticipada del funcionari Sr. Antoni Berenguer Mur.
Contractant servei de neteja puntual de l’antiga Residència Municipal d’Avis a Servinet, SL.

9.- Assumptes d’urgència
No se’n formulen.

10.- Precs i preguntes
Pren la paraula el Sr. Alcalde qui adverteix que es formulin les intervencions
breument, per tal d’agilitzar la finalització de la sessió plenària.
Pren la paraula el regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, fent constar
que demana a l’Alcaldia que s’informi sobre el motiu de la visita realitzada pels
Mossos d’Esquadra a l’Ajuntament d’Almacelles, sobre quina documentació
varen demanar i sobre quines persones es va citar a declarar.
Demana també, el mateix regidor, saber la postura de l’Alcaldia sobre la notícia
que li acaben de passar, dient que la Fiscalia es querellarà contra l’alcalde
d’Almacelles, en relació al tema que acaba de mencionar sobre l’entrada dels
Mossos a l’Ajuntament.
Respecte a la notícia apareguda en les xarxes socials en la què es diu que 282
persones han votat a favor de l’actuació municipal del sector 6, cosa que
sembla anar a favor del que ha fer l’Alcaldia, pregunta què es farà si 400
persones signen un document en el què es faci constar, per exemple, que
volen una pistà de pàdel en un lloc concret.
Pel que fa a l’estació d’autobusos, voldria saber en quin any està prevista la
seva construcció.
Demana també, que es regularitzi el fet de facilitar mitjans al despatx de
l’assistenta social del Consell, que presta els seus serveis en aquest
Ajuntament i que es faci funcionar la calefacció en aquelles dependències.
Respecte al decret 158/2016, en el què s’aprova una modificació de crèdit,
pregunta per què es fa per Decret i no per Ple.

Reitera el portaveu del PSC que se li facilitin els documents demanats des del
mes de febrer passat, atès que no se li ha contestat, tot i entenent que això
forma part de la transparència administrativa.
Pren la paraula el regidor i portaveu del PP, Sr. Carlos Nicolàs, qui pregunta si
hi ha contractada una empresa de jardineria per al manteniment dels parcs i les
rambles.
Demana també qui serà qui se’n faci càrrec de la poda de l’arbrat públic, ja que
els carrers s’estan omplint de fulles seques.
Fa constar el mateix regidor que en el Ple passat es va passar una moció sobre
la instal·lació de desfibril·ladors, i pregunta com està aquest tema i en quin lloc
s’ubicaran.
El regidor i portaveu d’ERC, Sr. Ignasi Comella, fa constar que en la web
solament hi ha l’índex de les actes dels plens antics i demana que es publiquin
les actes, si és possible.
El mateix regidor fa constar que no ha vist en cap Junta de Govern que s’hagi
fet la liquidació del pagament per l’ús de subministrament elèctric respecte a les
pistes de pàdel.
Demana també que s’expliqui per què s’ha adjudicat a l’empresa més cara les
obres que s’estan duent a terme a la Residència d’Avis, atès que ha vist un
decret d’Alcaldia que en parla.
També demana poder saber com ha anat la reunió d’Alcaldes que ha tingut lloc
al Consell Comarcal.
Fa constar que la darrera Junta de Govern sobre la que ha rebut una còpia de
l’acta és la del 28 de setembre de 2016 i demana més puntualitat en la tramesa
d’aquestes.
Esmenta també que en el Facebook s’ha parlat del tema del lloguer social i
pregunta què hi ha sobre això ja que són moltes les persones interessades.
Pren la paraula la regidora i portaveu d’Almacelles Lliure, fent constar la manca
de serietat de l’enquesta realitzada a les xarxes socials sobre la modificació del
POUM, tot entenent que, en tot cas, caldria fer una consulta popular, ja que en
aquest tipus d’enquestes on-line només ha intervingut un 4% de la població.
Pregunta també què se’n sap sobre l’adquisició d’un nou vehicle policial.

Entén que, pel que fa al tema del lloguer social, s’ha fet publicitat tan sols per
aparentar, ja que té coneixement que aquest mateix estiu, un interessat ho va
demanar directament a l’Alcaldia i se li va contestar que no es faria ja que de
fer-ho seria un efecte crida que no interessava.
La regidora d’Almacelles Lliure també pregunta què va passar a la Castanyada
sobre l’anunci que es donaria xocolata a tothom i, pel que sembla, solament
n’hi va haver per a aquells que van pagar. Preunta també, si tots els nens que
varen acudir als tallers varen pagar, ja que hi havia molts més interessats que
les vuitanta places inicialment previstes.
Afegeix que no és democràtic l’ús que se’n fa de la revista Lo Vilot, ja que en
totes elles apareix la foto de l’alcalde no menys de trenta cops, i demana que
sigui un mitjà públic, en el què hi puguin participar tots els regidors i regidores
per igual i on es doni compte de totes les activitats que aquests fan.
Igualment es manifesta en contra de l’ús partidista de Telefesta o que es faci
servir la web municipal o la col·locació de pancartes per anar en contra d’algun
grup de l’oposició.
Fa constar, també, la seva protesta perquè no es compleix la Llei Municipal
Catalana, on diu que els plens municipals calen celebrar-los cada dos mesos
com a mínim i perquè molts acords es prenen per decret.
Exposa que en la Junta de Govern, de data 4 d’octubre, es va aprovar una
factura de 717 euros en Km fets per l’Alcaldia, cosa que no entén per ser en
període estival i demana poder veure aquesta factura.
També demana explicacions pel contenciós interposat pel Sr. Bravo, que
consta en la Junta de Govern, de data 18 d’octubre.
Demana novament poder veure el llistat complert de despeses en advocats i en
tots els contenciosos que té oberts l’Ajuntament en aquests moments.
En aquest sentit, fa constar que no entén per què cal acudir, com es fa tot
sovint, al lletrat Sr. Josep Lluís Rodríguez Ros, quan hi ha dos secretaris en
plantilla.
Respecte al tema de l’entrada dels Mossos a l’Ajuntament, i de les notícies que
han sortit darrerament, li fa saber al Sr. Alcalde que la regidora Laia Martí, a la
que té com a mentidera, curta i poligonera, ha obtingut de la Fiscalia que li
accepti la denúncia que ha interposat contra ell i contra l’Alcaldia per tal que es
querelli per prevaricació, per una colla de contractacions laborals il·legals.
Demana, doncs, que deixi de menystenir-la a ella i a la resta de gent de

l’oposició, ja que quan es diuen coses de qui governa és perquè es tenen
proves.
El Sr. Alcalde contesta a aquest darrer punt que està tranquil·líssim i considera
que la Fiscalia, en tot cas, haurà de demostrar els fets si és que el Jutge
accepta tirar endavant amb la denúncia.
El Sr. Alcalde fa constar a la regidora d’Almacelles Lliure que, atès que no ha
pogut guanyar a les urnes, ara ho està intentant fer per una altra manera.
Detalla, acte seguit, que algunes de les contractacions que la regidora ha
denunciat les va fer el govern del PSC i, per tant, les seves acusacions no
estan prou fonamentades.
Contesta el Sr. Alcalde que sempre que se li ha demanat poder veure les
despeses en quilometratge se li ha ensenyat.
Fa referència el Sr. Alcalde que les pancartes a la façana les varen posar els
mateixos treballadors de l’Ajuntament.
Pel que fa al tema dels lloguers socials, hi va haver una persona que li va
demanar si l’Ajuntament tenia pisos per la seva necessitat, i que va cridar a
l’assistenta social per a que l’atengués.
Pel que fa al cotxe de la Policia Local, el Sr. Alcalde li contesta que està en
tràmit.
Pel que fa a la pregunta sobre la jardineria que ha fet el regidor del PP, el Sr.
Alcalde li contesta que la poda la faran operaris de la Brigada d’Obres i Serveis
quan disposin de la maquinària necessària. Entén també, el Sr. Alcalde, que no
li consta cap queixa sobre el personal de la Brigada de Neteja.
Adreçant-se al regidor del PSC, el Sr. Alcalde fa constar que pel que fa a
l’estació d’autobusos, el que cal iniciar en un primer moment és la disposició
dels terrenys i que, posteriorment, haurà de ser la Generalitat qui consigni la
despesa en el seu pressupost.
Pel que fa al tema del despatx de l’assistenta social que planteja el mateix
regidor, considera que aquest és prou adient i que calen molts espais per donar
sortida a tot un seguit de serveis municipals com el Banc dels Aliments, per
exemple.
En relació al sector SUD 6, fa constar que l’Equip de Govern el tirarà endavant,
ja que és una qüestió que interessa als veïns en general, després d’haver
parlat amb els afectats durant un any i mig. Considera, a més, que la votació

dels veïns a través de les xarxes socials solament ha estat un element més de
participació.
Acte seguit, la regidora de Cultura, Sra. Lluïsa Granero, contesta en referència
al tema dels tallers de Halloween i la Castanyada, i exposa que hi van haver 80
places en funció dels monitors de què es disposava, i detalla que hi va haver
una llista d’espera que va permetre ampliar els llocs. Pel que fa al repartiment
de la xocolata esmenta que es va donar a tothom i, per tant, no és cert el que
abans ha denunciat la regidora d’Almacelles Lliure. A més, fa constar que tots
els nens que van cobrir les places van pagar.
I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a
les 18,45 hores, de tot el qual estenc la present acta, donant fe del seu
contingut.

Vist-i-plau,
L’alcalde

La secretària

