ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 30 DE
SETEMBRE.- NÚMERO 5:
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 19,30 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 juny de
2016
Davant l’absència d’esmenes l’acta resta aprovada per unanimitat.

2.- Aprovació del Compte General de l’exercici de 2015
de l’Ajuntament i entitats vinculades
Es dóna compte per part de la regidora d’Hisenda de la següent proposta:
“Vist el Compte General de l’Ajuntament d’Almacelles i de llurs OOAA (Patronat
d’Esports i Patronat d’Avis) corresponent a l’exercici 2015 elaborat i tramitat
segons disposen els articles 208 a 212 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, la instrucció de comptabilitat per l’administració Local i altres
disposicions concordants.
Vist l’informe favorable emès per Intervenció, de data 31 de maig de 2016.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Especial de Comptes, de data 29 de
juny de 2016.
Vist que, en la fase d’exposició pública, s’ha presentat una reclamació que fou
desestimada en la Comissió de Comptes de data 21 de setembre de 2016.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Especial de Comptes, de data 21 de
setembre, es proposa al Ple:
Primer: L’aprovació del Compte General de l’Ajuntament d’Almacelles i de llurs
OOAA (Patronat d’esports i Patronat d’Avis) corresponent a l’exercici de 2015.
Segon: Trametre l’expedient a la Sindicatura de Comptes”.
El regidor i portaveu d’ERC, Sr. Ignasi Comella, fa constar que el seu grup
s’abstindrà ja que van reclamar que mancava certa documentació en el
moment d’anar a examinar-la, tot i que després s’hagi dit per part dels serveis
municipals que sí que estava tota. D’altra banda, considera que normativament
el Compte General està presentat fora de termini.
Per part del Sr. Interventor es recorda que, ateses les variacions que l’Estat
central ha anat introduïnt a l’hora de donar compte de les actuacions
municipals, la Sindicatura ha fet més flexibles els terminis per entregar els
Comptes Generals.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU, i les 6 abstencions dels regidors d’ERC, PSC, PP, A-LL i
POBLEM ALMACELLES.

3.- Aprovació d’un model de declaració de béns i
interessos, de causes de possible incompatibilitat i
sobre
activitats
que
proporcionin
o
puguin
proporcionar ingressos econòmics
Es dóna lectura a la següent proposta:
“D’acord amb la Llei Orgància 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral
General i la normativa reguladora del règim local, concretament, la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de Bases del Règim Local (LRBRL), el Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya ( TRLMRLC) i el Real Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals ( ROF), s’estableix que els
regidors han de presentar una declaració de béns i interessos, de causes de
possible incompatibilitat i sobre activitats que proporcionin o puguin
proporcionar ingressos econòmics abans de prendre possessió del càrrec, amb
motiu del cessament, al final del mandat, quan es modifiquin les circumstàncies
declarades i anualment.
En vista de l’informe de secretaria de data 26 de setembre de 2016, relatiu a la
presentació de tals declaracions, es proposa l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar un model de declaració de béns i interessos, de causes de
possible incompatibilitat i sobre activitats que proporcionin o puguin
proporcionar ingressos econòmics.
Segon. Que tots els regidors aportin la declaració, d’acord amb el model
proposat, en els supòsits que marca la normativa.
Tercer. Atès que no s’ha presentat tal declaració en l’any 2016, que
procedeixin els regidors a presentar- la.
Quart. Que es publiquin a la pàgina web de l’Ajuntament les declaracions
efectuades”.
Per part de la regidora i portaveu d’Almacelles Lliure, Sra. Laia Martí, en la fase
de deliberació es manifesta que es reitera en què no és cert el que se’ls ha dit
als regidors de l’oposició, en el sentit que –a diferència dels membres de
l’Equip de Govern- no varen presentar les seves declaracions de 2015, quan la
realitat és que les publicades per part dels regidors de CiU són les del mes de

juny de 2015, les mateixes que varen signar tots els regidors entrants a la nova
Corporació. Afegeix, no obstant, que si cal fer-les cada any les faran.
Referint-se a les obligacions de la Llei de Transparència assenyala que són
molt més àmplies i cal que l’Equip de Govern la compleixi en tot. Fa al·lusió,
acte seguit, a que cal publicar molta més informació que no s’ha complert, com
per exemple la gestió econòmico-comptable; les plantilles de personal –les
quals algun any no s’han publicat-; les dades de les societats, fundacions i
patronats que no apareixen enlloc; la informació demanada sobre el què cobra
el Sr. Mascarilla dins el Patronat Municipal d’Esports; la publicació de
convocatòries; els processos i els resultats dels policies locals contractats
interinament; les contractacions per urgència; la relació de treballadors
autònoms que treballen per l’Ajuntament que s’ha demanat; que no es
publiquen les retribucions i dietes dels membres del Consistori; que no es
publiquen les licitacions d’Aqualia; que ha presentat vint instàncies demanant
informació comptable i que encara no se li ha subministrat…
Per part de l’Alcaldia es contesta de manera breu dient que en data 31 de
desembre es va publicar les relacions actualitzades de bens dels membres de
CiU; que les plantilles sempre es publiquen; que en les convocatòries per
urgència s’ha seguit la tramitació legal; que solament hi ha desplaçaments dels
membres del Consistori –no dietes-, i que es publiquen en les Juntes de
Govern; que les contractacions d’Aqualia són de fa anys i que ja es van passar
pel Ple.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per unanimitat.

4.- Aprovació modificació del pressupost 01/16 del
Patronat Municipal d’Avis, referent a la modificació de
crèdit del pressupost de despeses mitjançant
suplement de crèdit finançat amb càrrec al Romanent
Líquid de Tresoreria per a despeses generals
Es dóna lectura a la següent proposta per part de la regidora d’Hisenda:
“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’Avis, i atès que es disposa de Romanent Líquid de Tresoreria per a
despeses generals, es proposa tramitar l’expedient de suplement de crèdit amb
subjecció a les disposicions vigents.

Despeses a finançar
Suplements de crèdit:
Partida

Nom
I

MANTENIMENT

Proposta
d’increment

23100-21300

REPARACIÓ
UTILLATGE

MAQUINÀRIA,

INSTAL.

I

3.500,00

23100-22103

COMBUSTIBLES I CARBURANTS

14.300,00

23100-22799

TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMP I PROFESSIONALS

12.000,00

23100-62500

INVERSIÓ NOVA MOBILIARI I ESTRIS

2.600,00

32.400,00 €

Total altes crèdits :

Finançament que es proposa:
1.- Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses generals:
Econòmica
87000

Nom
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

Total

Majors Ingressos
32.400,00
32.400,00 €

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.

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. Articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
5. 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.
6. 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, es PROPOSA al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 01/2016 per import de
32.400,00 €, que cal finançar amb Romanent Líquid de Tresoreria per a
despeses generals.
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 del portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, es demana que se li detalli
a quines despeses es destinarà la partida de treballs realitzats per altres

empreses i per quines despeses es preveu ampliar la partida de combustible en
14.000€.
Per part del Sr. Inteventor es fa constar que, donat que s’ha fet el canvi a la
nova Residència d’Avis, que funciona amb gas, no es disposava encara de
dades objectives. Respecte als treballs per a d’altres empreses fa constar que
és per al manteniment ordinari.
El portaveu d’ERC, Sr. Ignasi Comella, entén que s’abstindran de votar atès
que els agradaria veure en què s’ha gastat realment i les previsions detallades
per a poder votar.
El regidor i portaveu de Poblem Almacelles, Sr. Josep Maria Doblas, considera
que caldrà abstenir-se de votar donat que en primer lloc va demanar formar
part del Patronat Municipal d’Avis, i que aquest no s’ha reunit més des de la
seva constitució. Considera que la gent ha de saber el que es porta al Ple
prèviament.
Per part de la regidora d’Almacelles Lliure, es manifesta que s’han apujat preus
per valor de més de 150€ per família sense saber per què. Que en data 30 de
desembre es varen fer ampliacions de 160.000 € i en data 3 de març s’han
ampliat despeses en 990.000€. Considera, en aquest punt, que la Residència
té un cost aproximat d’un milió d’euros anual, que és molt desproporcionat pel
servei que presta i que és impossible de mantenir.
Conclou que cal racionalitzar aquesta despesa ja que ara costa el mateix que
en una empresa privada i això vol dir que es gasta sense pensar. Tot acaba
segons la regidora, fent una aportació de 260.000 euros a la Residència.
El Sr. Interventor matisa dient que no es tracta d’una aportació sinó que es fa
ús d’un romanent del mateix Patronat.
El Sr. Alcalde contesta a la regidora fent-li constar que, al seu criteri, té un total
desconeixement del que esta dient i assenyala, com ha dit l’interventor, que el
pressupost és el mateix i no s’incrementa amb més aportació municipal.
En la fase de votació la proposta és aprovada per vuit vots a favor dels regidors
de CIU i del PP, i amb cinc abstencions dels regidors del PSC, ERC, A-LL i
POBLEM ALMACELLES.

5.- Aprovació modificació de les Ordenances Fiscals

Es dóna compte de la següent proposta per part de la regidora d’Hisenda, amb
les esmenes per errades realitzades i repartides novament als regidors, que ara
ja estan rectificades:
“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 2017
Ordenança Fiscal núm. 1 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
Substituir el tipus impositiu dels béns immobles de naturalesa rústica pel 0,98

Ordenança Fiscal núm. 2 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA
El quadre de tarifes de l’article 6.2 queda substituït pel següent:
POTENCIA I CLASSES DE VEHICLES
Tarifa
Llei €

Coeficient Tarifa
municipal

a)TURISMES
-De menys de 8 cavalls fiscals
- de 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
-De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
-De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals
-De més de 20 cavalls fiscals

12,62
34,08
71,94
89,61
112,00

1,92295
1,92295
1,92295
1,92295
1,93865

24,27
65,54
138,33
172,32
217,23

83,30
118,64
148,30

1,95874
1,95874
1,95874

163,16
232,38
290,48

42,28
83,30
118,64
148,30

1,95874
1,95874
1,95874
1,95874

82,81
163,16
232,38
290,48

17,67
27,77
83,30

1,95874
1,95874
1,95874

34,61
54,39
163,16

17,67
27,77
83,30

1,95874
1,95874
1,95874

34,61
54,39
163,16

b)AUTOBUSOS
-De menys de 21 places
-De 21 a 50 places
-De més de 50 places
c)CAMIONS
-De menys de 1.000 kg de càrrega útil
-De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil
-De més de 2.999 a 9.999 kg de càrrega útil
-De més de 9.999 kg de càrrega útil
d)TRACTORS
-De menys de 16 cavalls fiscals
-De 16 a 25 cavalls fiscals
-De més de 25 cavalls fiscals
e)REMOLCS I SEMIRREMOLCS ARROSEGATS PER
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
-De 750 a 1.000 kg de càrrega útil
-De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil
-De més de 2.999 kg de càrrega útil

f)D’ALTRES VEHICLES
-Ciclomotors
-Motocicletes fins a 125 cc.
-Motocicletes de més de 125 fins a 250 cc
-Motocicletes de més de 250 fins a 500 cc
- Motocicletes de més de 500 fins a 1000 cc
-Motocicletes de més de 1.000cc

Ordenança Fiscal núm. 6
ADMINISTRATIUS

4,42
4,42
7,57
15,15
30,29
60,58

1,95874
1,95874
1,95874
1,95874
1,95874
1,95874

8,66
8,66
14,83
29,68
59,33
118,66

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS

Substituir l’epígraf segon de l’article 7 pel següent:
Certificat de convivència i residència 7,20€
Certificat de convivència i residència jubilats i pensionistes 0€
En l’epígraf cinquè de l’article 7, Documents relatius al servei d’urbanisme, es modifica el
següent:
Punt 13: afegir el següent:
-Tramitació expedient d’activitats en règim de declaració responsable ..... 50€
-Inspecció d’activitats en règim de declaració responsable..... 50€
S’afegeix el Punt 26-Expedient comunicació prèvia d’obres.... 0,2% del pressupost, mínim
45,32€

Ordenança Fiscal núm. 9 TAXA DE CLAVEGUERAM
Substituir les tarifes de l’article 5 per les següents:
Habitatges 28,20€
Finques i locals no destinats a habitatge 54€

Ordenança Fiscal núm. 10 TAXA DE CEMENTIRI MUNICIPAL
Substituir les tarifes de l’article 6 per les següents
Nínxols zona antiga: 500€
Nínxols zona nova: 1.100€
Tombes soterrades: 3.000€
Conservació:
Nínxols 12€
Foses 21€

Columbaris 12€
Panteons 32,5€

Ordenança Fiscal núm. 16 TAXA PER AL DESGUÀS DE CLAVEGUERES
PARTICULARS A LA XARXA GENERAL
Substituir les tarifes per les següents:
Habitatges 15€
Locals 10€

Ordenança Fiscal núm. 17 TAXA PER LA CONNEXIÓ DE PRESES D’AIGUA A LA
XARXA GENERAL DE LA POBLACIÓ
Substituir les tarifes per les següents:
Habitatges 15€
Locals 10€

Ordenança Fiscal núm. 18 TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS
O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA
Substituir la tarifa d l’article 5 per la següent:
Per retirada i transport de cada vehicle 80€

Ordenança Fiscal núm. 19 ORDENANÇA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
Afegir el següent punt:
en el cas de cadires i taules amb els seus cavallets, caldrà dipositar una fiança de 100€ que es
retornarà si les cadires i/o taules es tornen en perfecte estat.
En el cas de l’equip gran de musica, caldrà dipositar una fiança de 150€ que es retornarà si
l’equip es torna en el mateix estat en que es va deixar.

Ordenança Fiscal núm. 25 TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A
TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE VIA PUBLICA PER A
APARCAMENT, CARREGA I DESCARREGA DE MERCADERIES DE
QUALSEVOL MENA
Es modifica el quadre de tarifes de l’article 6è:
Quantitat anyal per metre lineal 18€ x metre lineal

Placa en dipòsit, 25€. Si es dona de baixa ha de tornar placa i es torna el dipòsit, sinó se li retira
al seu càrrec i no es retorna el dipòsit.

Ordenança Fiscal núm. 26 ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CASES DE BANYS, DUTXES, PISCINES I
INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES
Es substitueixen les tarifes per les següents:
ABONAMENTS
TEMPORADA

MENSUAL

FAMILIAR - Pares + nens de 3 a 7 anys

76,00 €

50,00 €

Adult i 1 nen de 3 a 7 anys

55,00 €

40,00 €

Adult

50,00 €

35,00 €

ENTRADES
Ds, dg i
festiu
Laboral

6,00 €

4,00 €

2,00 €

2,00 €

20,00 €

4,00 €

3,00 €

20,00 €

4,00 €

3,00 €

Ocupació de les taules (taula/dia)

7,00 €

- €

Adults - PREU DE GRUP

5,00 €

3,00 €

Infantil de 8 a 13 - PREU DE GRUP

3,00 €

2,00 €

- €

0,50 €

Infantil de 3 a 7 anys
Infantil de 8 a 13 anys
Jubilat i pensionista per discapacitat (igual o
superior al 65%)

25,00 €
25,00 €

Nens de estades
Per determinar l'edat de la persona es tindrà en compte l'any de
naixement
FAMILIAR - Pares + nens de 3 a 7 anys
Inclou el pare, la mare i els fills d'edat compresa entre els 3 i els 7 anys
Adult i 1 nen de 3 a 7 anys
Inclou un adult i 1 nen d'edat compresa entre els 3 i els 7 anys
Adult
Persona d'edat compresa entre 14 i 64 anys
Infantil de 3 a 7 anys
Persona d'edat compresa entre 3 i 7 anys

Infantil de 8 a 13 anys
Persona d'edat compresa entre 8 i 13 anys
Jubilat i pensionista per discapacitat
Jubilat és la persona més gran de 65 anys i que acrediti la jubilació,
persona de menys de 65 anys que acrediti la jubilació anticipada,
pensionista és la persona que té reconeguda una discapacitat de grau
65%
Adults - PREU DE GRUP
Persona d'edat compresa entre 14 i 64 anys que pertany a alguna
associació o entitat. El grup ha de ser d'un mínim de 20 persones. Els
grups de persones residents en centres assistencials i empadronats al
municipi gaudiran d’exempció.
Infantil de 8 a 13 - PREU DE GRUP
Persona d'edat compresa entre 8 i 13 anys que pertany a alguna
associació o entitat. El grup ha de ser d'un mínim de 20 persones

Ordenança Fiscal núm. 30 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA
PER A LA UTILITZACIÓ DE LA BÀSCULA MUNICIPAL
Es substitueixen les tarifes vigents per les següents:
Vehicle buit: 1,70 euros
Vehicle carregat: 3 euros

Ordenança Fiscal núm. 34 ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA
PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL
Les tarifes vigents són les mateixes que les aprovades per l’any 2016, sense variació
Gener –desembre 2017 135€/mes
Primera matrícula 120€
Segona matrícula 75€
Tercera matrícula 50€
Despeses d’inscripció:
-

Primera matrícula:
Segona matrícula:
Tercera matrícula:
Material escolar:

Serveis d’escolarització:

120 €
75 €
50 €
25 €

135 €/mes

Horari extraescolar:
-

½ hora fixa
1 hora fixa

15,25 €/mes
25,40 €/mes

-

½ hora
esporàdica
1 hora esporàdica

3,05 €/dia
6,10 €/dia

Servei de menjador fix:
-

P1 i P2 (fix)
Nadons
(fix)
P1 i P2(esporàdic)
Nadons (esporàdic)

Despeses per devolució de rebuts:

5,50
4,50
7,50
6,00

€/menú
€/menú
€/menú
€/menú

10 €/rebut retornat

El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, entén que es manté una
pressió fiscal brutal i que a la vista de la proposta entén que hi manca uns
estudis de costos previs que justifiquin el per què dels increments de coeficient
en la contribució. Estima, doncs, el regidor que en no tenir uns nombres clars
han de votar en contra de la proposta presentada.
El portaveu d’ERC, Sr. Ignasi Comella, diu que els hagués agradat que no
s’hagués apujat realment l’IBI a abonar per al 2016, si bé la realitat ha estat que
s’ha pagat més. Entén que les coses s’han d’estudiar i no es pot dir que no en
sabem res. Opina que és un coeficient molt elevat el de l’IBI de rústega i que
s’ha superat el coeficient normal per imposar-ne un fent ús de les excepcions
previstes en la Llei. Cal, al seu criteri, que hi hagi en l’expedient un informe de
com es fan els impostos sense mirar solament el que fan el pobles veïns.
Finalment, entén que les ordenances s’haurien d’elaborar conjuntament amb
els pressupostos per saber cap a on anemi es reitera en què hi ha una alta
pressió fiscal pels serveis que rebem.
Per part de la regidora i portaveu d’Almacelles Lliure, Sra. Laia Martí, considera
que el dimecres se’ls va donar solament els impostos que ara es modifiquen i
no el que ella va demanar, és a dir, quin eren els impostos que paguem
actualment.
Fa constar la mateixa regidora que en la web municipal de 2016 solament hi ha
els tres fulls de les modificacions per a aquell any i considera que segons la Llei
de Transparència ha de poder saber quins impostos es paguen. Considera que
es va dir que per al 2016 no es pagaria més de l’IBI i no ha estat així, sense
que se’ls hagi donat cap explicació. Entén que l’IBI de rústega és exagerat pels
serveis públics que es reben. Fa constar, a més, que si els comptes
darrerament es tanquen en negatiu cal reduir despeses, cosa que no es fa.
Per part del regidor i portaveu de Poblem Almacelles, Sr. Josep Maria Doblas,
es fa constar que tal com va dir al baixar els coeficients en el Cadastre era
difícil saber el resultat real. En realitat, per al 2016 hi ha hagut gent que ha vist

el seu rebut incrementat en un 19% i és per això que considera que per al
2017 caldria regular novament el coeficients amb més coneixement de causa.
El Sr Alcalde contesta fent constar que entén que l’oposició ha de desenvolupar
el seu rol, si bé cal dir que en la realitat, si tot s’apuja i les despeses o els
subministraments que cal atendre en el municipi també, a l’hora de fer el
pressupost falta diners, i és per això que cal incrementar les taxes. En el mateix
sentit entén el Sr. Alcalde que si l’Estat baixa el valor cadastral cal equilibrar els
ingressos variant el coeficient de forma estimativa, doncs el resultat de les
variacions no es coneixerà fins a la liquidació.
En relació amb les al·lusions a la forta pressió que han manifestat alguns
portaveus, manifesta que no és així atès que algunes taxes no s’han variat des
del 2002, altres des del 2008 o alguna des del 2012. D’altres han romàs
congelades com per exemple l’Impost de Circulació que no s’ha variat des del
2008.
Respecte a l’IBI d’Urbana, el Sr. Alcalde diu que no s’ha variat. Sobre la
transparència fa constar que el plens es troben penjats a la web municipal des
de l’any 1995.
En relació amb les al·legacions de què hi manquen documents en els
expedients es remet als tècnics que els confeccionen. Destaca que la
modificació del pressupost no suposa incrementar despesa doncs es fa ús del
romanent.
Considera el Sr. Alcalde que la bona entesa en aprovar els impostos facilita
que després es pugin emprendre de forma pactada les grans obres. En
conclusió, el Sr. Alcalde remarca que s’ha incrementat el mínim i que el més
important és veure com es gestiona la despesa.
Per part del portaveu i regidor del PP, Sr. Carlos Nicolàs, es fa contar que
aprovarà les ordenances si se li accepta la següent esmena:
- En relació amb l’IBI de Rústega proposa que es fixi el coeficient solament en
el 0’96.
- Que es fixin els preus de la bàscula municipal en 2 € i 2’50 € respectivament.
El Sr. Alcalde fa constar que s’accepten les esmenes proposades pel portaveu
del PP i sotmet les ordenances a l’aprovació del reunits amb aquestes
variacions del portaveu del PP.

En la fase de votació la proposta és aprovada amb els 8 vots a favor dels
regidors de CiU i PP. S’abstingué de votar el portaveu de Poblem Almacelles i
votaren en contra els regidors del PSC, ERC i A-LL.

6.- Denominació de nous espais a la vila: Rotonda del
Mil·liari, Passeig de Teresa Rodrigo i Rbla. de José
Benedicto
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès el que disposa l’article 22.2.b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril; reguladora de
Bases de Règim Local, relatiu a qüestions intrínseques del municipi.
Atès que en la Junta extraordinària d’Urbanisme, de data 8 de setembre de
2016, es va mostrar favorable a la proposta d’aquestes noves denominacions.
Atès que des de la construcció de la rotonda que va trascórrer paral·lela a la
construcció de l’autovia A-22, la rotonda és coneguda amb el nom d’alguna
indústria que es troba propera a aquesta.
Atès que aquesta rotonda es troba en la traça de la carretera nacional N-240 al
seu pas pel terme municipal d’Almacelles, concretament a la sortida d’aquesta
en direcció Binèfar. Una zona propera als indrets on fa anys es van trobar dos
mil·liaris d’època romana col·locats en el seu temps (entre els segles I aC i I
dC) en la via que unia les ciutats romanes d’Osca i Lleida.
Donat que la rotonda recrea en el seu interior una via romana amb els elements
propis d’una via d’aquestes característiques, per la seva proximitat al pas de
l’antiga via romana pel camí d’Esplús i per la troballa de dos mil·liaris, pot
considerar-se molt oportú fer un especial esment a aquestes magnífiques
peces avui convertides en patrimoni. Unes senyals informatives que s'anaven
col·locant al llarg de les vies romanes i que indicaven la distància entre l'origen
de la via principal i el lloc on es trobaven emplaçades, normalment prop
d'alguna ciutat o mansione (lloc de parada per descansar), i alguna inscripció
relativa a l'emperador que l'havia manat bastir.
Els mil·liaris trobats a Almacelles
L’any 1883 al terme d’Almacelles al costat de la Clamor es va trobar el primer
dels mil·liaris. Un cilindre de pedra arenosa, amb 57 cm de diàmetre, 1,20 m.
d'alçada i un pes d’aproximadament 500 Kgs. Estava col·locat al costat de la
via romana, en un gual que salvava el rierol de la Clamor.

El text que es desprèn és el següent:
TI. CLAVDIVS
AVGVST MANI
PONTIFE A IMV
VNICIA TATE IIII
IMP. VIII III.P.P
CC...

La traducció vindria a ser: Tiberi Claudi Cèsar August Germànic, pontífex
màxim, en la seva quarta potestat tribunícia, en llur vuitè imperi i tercer
consolat, pare de la pàtria (238 milles). El text, un cop desxifrat i posat en el
seu context, ens diu que l'impulsor de la via romana fou obra de l'emperador
Tiberi, que va manar entre els anys 14 aC i 37 dC. Posteriorment, l'emperador
Claudi va ordenar ampliar-la i restaurar-la, fet pel qual se'l reconeix en el
mil·liari almacellenc ja que, a més, era emperador durant el tercer consolat
juntament amb Lutius Vitellius II, i més concretament l'any 43 dC, any en què
es podia datar el mil·liari romà i la millora d'aquesta via. El mil·liari es conserva
avui al Museu de Lleida i una rèplica a la plaça Marc Vitruvi d’Almacelles
L’any 2001 es trobava el segon mil·liari al mateix camí d’Esplús amb motiu de
la construcció de l’EDAR. En aquesta ocasió el cilindre no es conservava
sencer, ans al contrari. En un d’ells es pot llegir:
AUGUSTA XLIIII
El mil·liari es conserva al Museu d’Almacelles (MAU).
Les troballes, la importància d’aquestes, la recreació de la mateixa rotonda i la
proximitat d’aquesta a la traça de l’antiga via romana fa adient que es denomini
aquest punt com la Rotonda del Mil·liari. Un nom breu, neutre, sense
connotacions de cap tipus i que simplement ens transporta al nostre passat, en
un moment en què aquest territori era tutelat per l’imperi romà i les
construccions com les vies romanes unien pobles i ciutats tot facilitant el pas de
les legions, dels civils, dels mercaders, dels artesans... Unes vies que van
perdurar segurament fins l’època medieval.
...

Atès que està projectat un passeig peatonal a la part nord del tossal de les
Santes Creus, i es vol aprofitar aquest fet per consolidar l’entorn del tossal de
les Santes Creus com un lloc posar de relleu el món del coneixement, la

pedagogia i, en aquest cas, homenatjar i reconéixer els mèrits d’aquesta
científica i investigadora de renom internacional i filla de la nostra vila, que es
resumeix en la següent ressenya biogràfica:
Teresa Rodrigo i Anoro
Almacelles (Segrià), 28 de desembre de 1956
Investigadora en Física de Partícules, catedràtica de Física per la Universitat de
Cantàbria (UC), Presidenta del Consell de Col·laboració Internacional CMS
(Solenoide Compacte de Muons), amb el qual ha participat en el darrer gran
descobriment de la física quàntica: el Boson de Higgs, conegut popularment
com la “Partícula de Déu”
Filla de mestres, va residir a Almacelles on va residir fins l’any 1968, quan la
família –en jubilar-se’n els pares- van marxar a l’Aragó, d’on eren originaris. Va
estudiar Físiques a la Universitat de Saragossa. L’any 1980 es doctora en
Física Experimental i inicia els seus treballs com a investigadora al Fermilab
(Fermi National Accelerator Laboratory) de Chicago (EUA), el més gran
accelerador de partícules del món d’aquella època. Des del 1990 fins al 1998
forma part de l’equip que va descobrir el Quark Top, la sisena i darrera
partícula elemental de la matèria segons el model estàndard. L’any 2000 fou
escollida com la principal investigadora responsable de la línia d’investigació
del Desenvolupament i instrumentació del detectors de partícules de l’Institut de
Física de Cantàbria (IFCA).
En el mateix període se la nomena coordinadora per a la Física Expermiental
de Partícules en el Comitè Executiu del Centre Nacional de Física de
Partícules, Astropartícules i Nuclear de l’IFCA. El 2005 Participa en el Projecte
LHC (Col·lisionador d’Hadrons) i en els projectes CMS (Compact Muon
Solenoid) i el CDF (Collider Detector at Fermilab-Tevatrom) del grup d’Altes
Energies de l’IFCA. El 2008 Dirigeix el projecte Física en Col·lisionadors
Hadrònics (projecte coordinat entre l’IFCA-UC i la Universitat d’Oviedo).
Des del 1994 ha estat la principal responsable de diferents projectes de l’IFCAUC, com ara el “Desenvolupament d’un prototipus d’aliniament per al Detector
CMS (LHC-CERN)” (1994-1995), “Estudi de les característiques del Quark Top
en l’experiment CDF del Fermilab” (1996-1997), “Equipament òptic del
Laboratori d’Investigació del Grup d’Altes Energies” (1996-1998), “Participació
en l’experiment CDF (Tevatron-Fermilab)” (1998) o “Participació en l’experiment
CMS (LHC-CERN)” (1996-2001). El 2010 és escollida Presidenta del Consell
de Col·laboració Internacional CMS (Solenoide Compacte de Muons) al CERN
de Ginebra. És en aquest equip on descobreix, juntament amb la resta
d’investigadors, l’anomenat Boson de Higgs.

Recentment, l’estiu de 2016, se li va concedir el premi Julio Peláez com a
pionera en Ciències Físiques, Químiques i Matemàtiques, atorgat per la
Fundació Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno que concedeix la Universitat de
Cantàbria.
Fins al febrer de 2009 es comptabilitzen 527 articles, publicats en les principals
revistes científiques de física experimental: Physical Review Letters (248
articles), Physical Review (163), Physics Letters B (21), Nuclear Instruments
and Methods in Physics Research (23), Zeitschrift für Physik (22), Journal of
Physics (4) o Nuclear Physics (3), entre d’altres.
L’Ajuntament d’Almacelles, per acord del Ple, de data 30 d’octubre de 2012,
acordà ratificar el Decret d’Alcaldia 160/12 de 23 d’octubre de 2012, pel qual es
concedia el títol de Filla Predilecta de la vila a la científica i investigadora
natural d’Almacelles, na Teresa Rodrigo Anoro, així com la concessió de la
insígnia d’or de la ciutat.
….
Atès que es vol reconéixer la tasca del principal arquitecte i urbanista que va
idear el gran projecte d’eixample de la vila a principis del segle XX, i que va ser
l’ideòleg de la Rambla com un dels grans eixos viaris d’Almacelles, a més de
ser un ferm defensor del manteniment de la retícula ortogonal. Per aquest
motiu, es va creure oportú dedicar l’últim tram de passeig de la Rambla de
Catalunya, abans d’iniciar l’escalinata de l’estació de ferrocarril, a l’arquitecte i
urbanista José Benedicto y Lombía, la biografi del qual es resumeix en la
següent ressenya biogràfica:
Arquitecte José Benedicto y Lombía
(Madrid 1839 – Huesca 1919)
Un dels grans urbanistes de tombants de segle i expert en l’aplicació
d’eixamples en centres històrics. De fet, són pocs els immobles on ell ha
treballat personalment. Tan sols són remarcables la restauració del palau
consistorial de Esguevillas (1893) a Valladolid o la col·laboració en la redacció
del projecte per a la seu de la Caixa d’Estalvis de Madrid que va fer
conjuntament amb l’arquitecte Emilio Rodríguez Ayuso i que els hi va valer un
segon premi a nivell nacional (1875).
Va pertànyer a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, va titular-se
en arquitectura el 1868 i va treure’s la càtedra en Matemàtiques el 1871. Va
compaginar la seva vessant docent (donà classes al Col·legi de Sant Joan
Baptista de Santoña, a Cantàbria) amb la seva passió per la dramatúrgia (va
escriure algunes obres de teatre). Pel que fa a l’arquitectura fou secretari

general de la Sociedad Central de Arquitectos de Madrid el 1882. Un any més
tard obté la plaça d’arquitecte municipal de Valladolid on hi serà fins a 1902. És
en aquesta ciutat on aplica els seus coneixements en urbanisme i en nous
eixamples. Era extremadament curós a l’hora de compaginar els antics centres
històrics amb les noves zones de creixement urbà. En la dècada dels vuitanta
del segle XIX planeja l’anomenat eixample de la Plaza Circular i preveu les
aliniacions i obertures de carrers de la zona antiga de la Puerta de Tudela de
Valladolid. El 1902 es trasllada a Osca on serà arquitecte municipal fins a la
seva jubilació i serà la ciutat on acabarà els seus dies. És en aquesta ciutat
aragonesa on també preveurà tot l’eixample futur de la zona del Parc de Miguel
Servet que ell ja no veuria però que seria tot un model a seguir per ciutats
similars.
Pel que fa a Almacelles és en aquesta època, quan resideix a Osca, que
l’Ajuntament li encomana un projecte força ambiciós: el nou eixample de
creixement d’Almacelles. El desembre de 1909 el tindrà enllestit i marcarà les
línies mestres del creixement urbà d’Almacelles, mantenint-se sempre fidel a la
retícula ortogonal originària del segle XVIII i amb la projecció d’un gran passeig
nord-sud que comunicarà l’estació de tren amb la carretera general. Per
primera vegada es parla d’una Rambla com a una de les artèries principals que
haurà d’articular l’Almacelles del futur.
És per això que es proposa al Ple:
Primer: Denominar Rotonda del Mil·liari a la rotonda de connexió Almacelles
nord de l’A-22 amb l’antiga N-240, variant i entrada oest de la població.
Segon: Denominar de Passeig de Teresa Rodrigo al nou espai peatonal
projectat a la part nord del tossal de les Santes Creus.
Tercer: Denominar Rambla de José Benedicto al darrer tram del passeig de la
Rambla de Catalunya, a tocar de l’escalinata d’accés a l’estació de ferrocarril.
Quart: Donar compte d’aquest acord a l’Institut Nacional d’Estadística, als
Serveis Tècnics d’aquest Ajuntament, a la Sra. Teresa Rodrigo i a llurs
familiars, a fi de fer-los coneixedors d’aquesta nova nomenclatura viària”.
El Sr. Alcalde fa esment que la major part de la proposta ja va ser pactada en
un sessió de la junta de Govern d’Urbanisme a la què hi assistiren els regidors
del PP i Poblem Almacelles.
El portaveu d’ERC considera que és innecessari posar nom a la última part de
la Rambla annexa a l’estació i que fora millor fer la denominació a l’altra

Rambla. D’altra banda entén que Carles III fou un monarca Borbó que va
maltractar a Catalunya.
El Sr. Alcalde entén que la llengua que va prohibir Carles III, concretament, va
ser el provençal que també es parlava a l’altre costat dels Pirineus i que va tenir
moltes actuacions positives.
En la fase de votació els acords primer i segon es varen aprovar per
unanimitat. L’acord tercer va ser aprovat amb els 10 vots dels regidors de CiU,
PSC, PP i Poblem Almacelles, 2 vots en contra dels regidors d’ERC i una
abstenció de la regidora d’A-LL.

7.- Nomenament del Sr. Ignasi Comella Clavero, regidor
de l’Ajuntament d’Almacelles com a membre del
Patronat de la Fundació del Museu d’Arquitectura i
Urbanisme Josep Mas Dordal
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atès que la Fundació del Museu d’Arquitectura i Urbanisme Josep Mas Dordal
ha de constituir el seu Patronat definitivament.
Atès que l’article 14.1 dels Estatuts diu: el Patronat està format per un mínim de
sis i un màxim de quinze patrons, dels quals una tercera part, com a mínim,
tindran el caràcter de patrons institucionals i seran designats directament per la
institució fundadora i que seran patrons institucionals, en tot cas, l’alcalde de
l’Ajuntament d’Almacelles i els regidors de Cultura, Urbanisme i Hisenda.
Atès que l’Ajuntament d’Almacelles fou constituït en data 13 de juny de 2015.
Atès que la regidoria d’Hisenda i de Cultura recau en la mateixa persona tot
obligant a nomenar un nou patró.
Atès que el patronat pot estar constituït per un mínim de sis i un màxim de
quinze essent una tercera part d’aquests de caràcter institucional.
Atès que és regidor de l’Ajuntament d’Almacelles el Srs. Ignasi Comella
Clavero.
Es proposen els següents acords:

Primer: Nomenar el Sr. Ignasi Comella Clavero, regidor de l’Ajuntament
d’Almacelles, membre del Patronat de la Fundació del Museu d’Arquitectura i
Urbanisme Josep Mas Dordal.
Segon: Comunicar l’acord a la Fundació del Museu d’Arquitectura i Urbanisme
Josep Mas Dordal a fi de constituir el Patronat”.
En la fase de votació, la proposta queda aprovada amb els 11 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC, PP i Almacelles Lliure, i 2 abstencions dels regidors del
PSC i d’A-LL.

8.- Aprovació de la modificació del Conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament i la Fundació Privada
del Museu per tal d’ampliar l’aportació de l’Ajuntament
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que el museu d’Almacelles s’ha convertit en un referent cultural a nivell
català. En els tres anys que fa que es va inaugurar, el nombre de visitants
supera ja els 13.000
A banda de la sala permanent, destaquen també activitats diverses, com les
Jornades Internacionals d’Urbanisme, tallers pràctics per als més menuts, o les
seves exposicions temporals que difonen Almacelles arreu del món. En aquest
sentit, s’han exposats gravats de Picasso, Tàpies, Dalí, entre altres grans
figures del segle XX. També altres obres emblemàtiques, com ara les
Cròniques de Nuremberg del segle XV, una mostra de la col·lecció de Civitates
Orbis Terrarum del XVI, o Piranesis del segle XVII. Ara mateix, sense anar més
lluny, hi ha exposada una mostra de gravats de Goya inèdita en tot el país.
No acaba aquí la projecció i difusió d’obra i artistes de casa nostra. Dels més
propers, com en Josep Luque, Ignasi Puente, l’almacellenc Josep Pascual,
Josep Nicolau, Fernado Laviña o Josep Talamonte.
Atesos, doncs, aquests antecedents, i tot i que en un primer moment , es va
estudiar la possibilitat de dissoldre la Fundació que regula aquest Museu, fruit
de les converses amb els diferents portaveus d’alguns grups municipals, s’ha
arribat a la conclusió de no dissoldre-la i dotar-la de més recursos per part del
propi Ajuntament, a fi que pugui continuar dotant-se de fons per a la continuïtat
d’aquesta gran oferta en cultura que representa el Museu almacellenc.
És per tot això que es proposa als reunits el següent:

Primer: Modificar el conveni vigent entre l’Ajuntament i la Fundació del MAU,
pel que fa a l’aportació que se li fa, elevant-la fins a un límit de 45.000 euros
anuals.
Segon: Donar compte d’aquest acord a la Fundació del MAU”.
El Sr. Alcalde assenyala que, tot i que en un primer moment s’havia parlat de la
disolució de la Fundació, arran de les converses amb diferents grups polítics,
s’ha considerat que era millor mantenir-la per l’aportació cultural que suposa.
Malgrat això, cal fixar una major dotació econòmica municipal i incrementar la
representativitat dels grups municipals per a una major transparència.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que no troba
correcta com es porta la gestió ordinària del Museu i encara té menys
explicació que aquesta institució hagi fet un préstec per a adquirir l’edifici de
l’ARCA-2, que acabarà anant a càrrec de l’Ajuntament.
Tampoc s’entén, diu el regidor del PSC, que es parli de 13.000 visites quan
l’any 2015 en va haver 2.128, i es diu en l’informe de la mateixa directora que
es va seguir el ritme de l’any 2014.
D’altra banda, entèn que cal afegir a l’aportació actual els 12.000 euros que ja
es varen fer en el seu moment, tot el qual no quadra amb els pocs ingressos
existents, generant un dèficit de 26.000 euros que s’arrosseguen des de fa 3
anys.
El portaveu del PSC fa constar que no formarà part de la Fundació fins que no
se li presentin els comptes clars com ha demanat en vàries ocasions, i que està
disposat a parlar-ne conjuntament amb tot això.
El regidor i portaveu d’ERC agraeix poder entrar a formar part de la Fundació,
si bé, tal com ja va dir el 2015, s’abstindrà de votar ja que no s’han presentat
uns nombres coherents de la Fundació ni els informes adients.
Per part de la regidora i portaveu d’Almacelles Lliure, Sra. Laia Martí, es reitera
en les manifestacions del portaveu del PSC, i entèn que no té sentit que unes
vegades es parli de fundaciò publica i en d’altres de fundació privada.
Considera que la Fundació no ha de comprar un edifici per destinar-lo a hotel,
que no es presenten els números de la Fundació ni quadren de cap manera. En
definitiva, es mostra favorable a la cultura però no al funcionament d’una
fundació sense explicacions i deficitària, on l’ajuntament acaba pagant els
deutes. Per aquest motiu votarà en contra.

El Sr. Alcalde manifesta al Sr. Francesc Torres que si vol conéixer la gestió del
Museu sap que ha estat convidat en dues ocasions a formar-ne part, entenent
que des d’allí serà des d’on millor podrà conéixer els números. Pel que fa a
l’edifici de l’Arca-2, el Sr. Alcalde fa constar que és un edifici de caràcter
singular i que el que s’ha fet ha estat per protegir-lo.
Adreçant-se al regidor i portaveu d’ERC, Sr. Ignasi Comella, li manifesta que el
seu grup, al conversar ahir, no va dir que votaria en contra. És per això que
entén que, donat que ara formarà part del Museu, no troba coherent
l’abstenció.
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per 9 vots a favor dels
regidors de CiU, PP i Poblem Almacelles, dos vots en contra dels regidors de
PSC i A-LL i dues abstencions d’ERC.

9.- Moció d’ERC per donar suport a les conclusions de
la Comissió del Procés Constituent
Es dóna lectura per part del portaveu d’ERC a la següent moció, fent constar
que respecte a la presentada inicialment el 19 de setembre de 2016, vol
suprimir, en la part de les conclusions núm.11 de la Comissió d’Estudi del
Procés Constituent, el següent paràgraf:
“Aquesta fita suposa un nou pas per complir amb el mandat democràtic
del 27 de setembre per avançar cap a la creació de la República
Catalana. El procés cap a la independència ha sorgit de la ciutadania
catalana que ha de ser la protagonista del procés constituent. Des del
món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del
Parlament de Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre poble i
expressar la nostra total coincidència de plantejaments amb la cambra
catalana“.
Així doncs, la proposta resta tal com segueix:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El passat 27 de juliol el Parlament de Catalunya va ratificar les conclusions de
la Comissió d’Estudi del Procés Constituent:
1.

Actualment, no hi ha cap marge d’acció per al reconeixement del dret
de decidir del poble català dins el marc jurídic constitucional i legal

espanyol. L’única manera possible d’exercir aquest dret és per la via de
la desconnexió i l’activació d’un procés constituent propi.
2.

El poble de Catalunya té la legitimitat per a començar un procés
constituent propi, democràtic, de base ciutadana, transversal,
participatiu i vinculant, amb el reconeixement, el suport i l’aval de les
institucions catalanes.

3.

Les experiències comparades d’altres països avalen el camí emprès
per Catalunya per a anar construint un model singular de procés
constituent, ateses les circumstàncies socials, culturals, polítiques i
econòmiques que ens són pròpies.

4.

Cal vetllar perquè el marc metodològic del procés constituent sigui
consensuat, públic, transparent i compartit amb tota la societat i amb
les institucions que l’avalen. El procés constituent ha de tenir la
capacitat d’encabir totes les sensibilitats ideològiques i socials des del
primer moment, també a l’hora de fixar-ne els indicadors, el calendari i
totes les altres qüestions que afectin el mètode emprat per a fer
avançar el procés.

5.

El procés constituent ha de constar de tres fases: una primera fase de
procés participatiu, una segona fase de desconnexió amb l’Estat
espanyol i convocatòria d’eleccions constituents per a formar una
assemblea constituent, que haurà de redactar un projecte de
constitució, i una tercera fase per a la ratificació popular de la
constitució per mitjà de referèndum.

6.

El procés participatiu previ ha de tenir com a òrgan principal un Fòrum
Social Constituent format per representants de la societat civil
organitzada i dels partits polítics. El Fòrum Social Constituent ha de
debatre i formular un conjunt de preguntes sobre continguts concrets de
la futura constitució, que hauran d’ésser resoltes per la ciutadania
mitjançant un procés de participació ciutadana. El resultat d’aquesta
participació ciutadana constituirà un mandat vinculant per als integrants
de l’assemblea constituent, que els hauran d’incorporar al text del
projecte de constitució.

7.

Després de la fase de participació ciutadana, es completarà la
desconnexió amb la legalitat de l’Estat espanyol per mitjà de l’aprovació
de les lleis de desconnexió per part del Parlament de Catalunya i d’un
mecanisme unilateral d’exercici democràtic que servirà per activar la
convocatòria de l’Assemblea Constituent. Les lleis de desconnexió no

són susceptibles de control, suspensió o impugnació per part de cap
altre poder, jutjat o tribunal.
8.

El Parlament de Catalunya empara el procés constituent que s’ha de
dur a terme a Catalunya. A aquest efecte, el Parlament insta el Govern
a posar a disposició de la ciutadania els recursos que calguin per a
aconseguir un debat constituent de base social, transversal, plural,
democràtic i obert. Amb aquest objectiu, el Parlament de Catalunya
haurà de crear una comissió de seguiment del procés constituent.

9.

L’Assemblea Constituent, una vegada convocada, elegida i constituïda,
disposarà de plens poders. Les decisions d’aquesta assemblea seran
de compliment obligatori per a la resta de poders públics i per a totes
les persones físiques i jurídiques. Cap de les decisions de l’assemblea
no serà tampoc susceptible de control, suspensió o impugnació per cap
altre poder, jutjat o tribunal. L’Assemblea Constituent haurà d’establir
mecanismes per a garantir la participació directa, activa i democràtica
de les persones i de la societat civil organitzada en el procés de
discussió i elaboració de propostes per al projecte de constitució.

10. Una vegada l’Assemblea Constituent haurà aprovat el projecte de
constitució, s’haurà de convocar un referèndum constitucional perquè el
poble de Catalunya aprovi o rebutgi d’una manera pacífica i
democràtica el text de la nova Constitució.
11. El procés constituent ha d’incorporar des de l’inici la perspectiva de
gènere, d’una manera transversal i amb una estratègia dual, amb
l’objectiu de trencar les inèrcies històriques de la nostra societat i fer un
procés constituent que ho sigui també per a totes les persones.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de
Almacelles proposa d’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Donar suport a les conclusions de la Comissió del Procés Constituent
aprovades al Ple del Parlament de Catalunya del 27 de juliol.
Segon. Comunicar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament
de Catalunya”.
El portaveu del PP, Sr. Carlos Nicolàs, considera que cal retirar aquesta
proposta al entendre que sobre el tema s’ha parlat a les cambres, al Consell
Comarcal, a l’ajuntament i també es podrà parlar -si es vol- a les reunions

d’escala. Entén que l’ajuntament ha de dedicar els seus esforços a d’altres
tasques del municipi.
El portaveu del grup municipal del PSC, Sr. Francesc Torres, vol fer avinent en
aquest punt que els fets esdevinguts al Parlament de Catalunya en la sessió
plenària del 28 de juliol de 2016, de la votació de l'informe de la Comissió
d'Estudi del Procés Constituent, en la qual el ple del Parlament ha aprovat les
conclusions de la Comissió d’Estudi sobre el procés Constituent; atès que
aquestes conclusions reiteren, confirmen i aprofundeixen en el contingut de la
resolució aprovada pel ple del Parlament el 9 de novembre de 2015 i que va
ser anul·lada pel Tribunal Constitucional.
Considerem que aquest tipus d’iniciatives són altament perjudicials pel nostre
autogovern i fomenten una perillosa divisió entre els catalans.
Atès que les eleccions del 27 de setembre van donar lloc a una majoria
parlamentària dels partits independentistes, però que no se’n deriva un mandat
democràtic per la independència. Atès que aquells que van voler donar un
caràcter plebiscitari a aquelles eleccions, el van perdre en els termes que ells
mateixos les havien plantejat.
Els catalans i catalanes vàrem decidir de forma democràtica que una reforma
de l’Estatut de Catalunya requeria el suport de 2/3 del Parlament. Atès que si
fem cas del que va passar el 28/07/2016 sembla que és més fàcil derogar
l’Estatut que reformar-lo. Atès que amb l’aprovació d’aquestes resolucions es
produeix una derogació de facto de l’Estatut, contravenint també la Constitució
espanyola, en la qual es fonamenta el text estatutari.
Hem presenciat uns fets que cap societat democràtica europea està vivint. Atès
que novament uns poders públics no admeten estar subjectes a cap límit legal
ni jurisdiccional.
Per tots aquests motius, el grup del PSC considerem:
1.- Que les institucions catalanes ho són del conjunt de la ciutadania i cap
majoria política té dret a posar en risc unes institucions que ho són de tots els
catalans i catalanes.
2.- Defensem l’estat de dret del qual s’ha dotat la nostra societat democràtica.
Ningú no està ni ha d’estar per sobre de la llei en un Estat de dret democràtic.
3.- Que votacions com la del 28/07/2016 volen promoure només una vegada
més l’enfrontament directe entre el Parlament de Catalunya i el Tribunal

Constitucional. L’aprovació d’aquestes conclusions no produeix cap més efecte
que aquest.
4.- Creiem que la solució a la situació actual passa per una reforma
constitucional que avanci en la creació d’un nou estat federal.
El nostre grup votarà NO a la moció presentada per el grup d’ERC.
El portaveu i regidor de Poblem Almacelles, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar
que si bé inicialment eren una agrupació d’electors ara estan integrats dins de
PODEM, entenent, per tant, que ha de ser el poble qui decideixi i per això
s’abstindrà de votar.
La regidora d’Almacelles Lliure, Sra. Laia Martí, entén que la gent és la que ha
de decidir i que la Comissió esmentada no està feta per tots i no se sap el què
la gent vol. Per aquest motiu s’abstindrà.
El portaveu d’ERC entén que tot el tema de la independència ha vingut del
poble i cal atendre’l, i els grups municipals hem de donar suport a allò que digui
el Parlament.
Que els membres del seu grup varen acceptar el càrrec posant-se a disposició
del que digués el President sobre la independència; adreçant-se al regidors de
Poblem i d’A-LL. Els fa constar que, com va dir el president, un referèndum hi
serà abans o després per aprovar la Constitució catalana.
El Sr. Alcalde fa constar que mantindran el que han pactat amb ERC i
intentaran ser com cal, donant llibertat de vot als regidors de CiU.
Sotmesa finalment a votació, aquesta moció és aprovada per 8 vots a favor de
6 regidors de CiU i 2 d’ERC, amb el vot en contra dels regidors de PSC i PP, i
amb tres abstencions dels regidors de Poblem Almacelles, A-LL i del regidor
José Antonio Conte de CiU.

10.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia
Es dóna compte dels següents decrets d’Alcaldia per assabentar als reunits:
97/16
98/16
99/16
100/16

Autoritzant ús privatiu espai públic per posar una caseta de venda material pirotècnic.
Desestimant al·legacions i dictar ordre d’exec. obres de millora façana edifici Pl. Vila, 3.
Dictant ordre d’exec. obres de millora façana edifici Pl. Vila, 4.
Encarregar defensa de l’Aj. a l’advocat Josep L. Rodríguez Ros contenciós Sra. Engràcia Llurdà.

101/16
102/16
103/16
104/16
105/16
106/16
107/16
108/16
109/16
110/16
111/16
112/16
113/16
114/16
115/16
116/16
117/16
118/16
119/16
120/16
121/16
122/16
123/16
124/16
125/16
126/16
127/16
128/16
129/16
130/16
131/16
132/16
133/16
134/16
135/16
136/16
137/16
138/16
139/16
140/16

Incoant exp. d’ordre d’execució immoble C/ de la Mercè, 22 per perill elements de la façana.
Denegant excedència sol·licitada Sra. Pepita Perelló per no estar en cap dels supòsits legals.
Autoritzant preu especial per a grups piscines petició Parròquia de Sant Salvador de Lleida.
Presentant al consorci AOC sol·licitud d’alta de l’E-Notum i designar tècnica a Begoña Andrés.
Contractant per urgència Sra. Anna M. Fdez. en substitució Pepita Perelló (Llar d’Infants).
Desestimant petició responsabilitat Aj. desperfectes casa C/ de l’Estació, 31.
Aprovar definitivament projecte urbanització Pl. del 2 de Març i carrers propers.
Autoritzant preus especials per a grups petició Piscines futbol juvenil de la UE Lleida.
Contractant per urgència Àngela Sòria per baixa Sra. Mercè Bendicho (Residència d’Avis).
Autoritzant fer ús zona enjardinada de les Piscines grup de les Caminades amb el CAP.
Autoritzant preus especials per a grups petició Piscines Sr. Ivan Canales per festa aniversari.
Convocant Comissió Informativa Ple dia 30 de juny.
Convocant Ple dia 30 de juny.
Autoritzant gual permanent al garatge del C/ Llitera, 3.
Concedint tarja d’aparc. Indiv. persones amb disminució tit. conductor Sra. Anna M. Montsonet.
Nomenament funcionaris interins policies locals Albert Arias i Carme Pulido.
Concedint tarja d’aparc. Indiv. persones amb disminució tit. no conductor Sr. Felix Arias.
Autoritzant gual permanent al garatge del C/ del Carme, 62.
Aprovant quadre vacances d’estiu treballadors Ajuntament.
Ordenant execució immoble Rbla. de Cat., 4 enderroc tribuna amb perill de caure a la via púb.
Sol·licitant a l’AOC l’alta per al servei de Registre Unificat.
Declarant responsable i sancionar Sra. Sheila Roca per ocupació no autoritzada de la via púb.
Resolent paralització obra Sr. Alberto Gascón mentre no presenti llicència d’obres pertinent.
Ordenant es facin obres d’arranjament i millora edificI Trav. Sant Isidre, 6, per problemes greus.
Incoar exp. de protecció legalitat urb. i restauració realitat física finca Miquel Campistó Barés.
Resolent paralització obres Sra. Teresa Vendrell Reales mentre no presenti llicència d’obres.
Resolent paralització obres Sra. Teresa Vendrell Reales mentre no presenti llicència d’obres.
Arxivant exp. restauració legalitat urb. Sra. Dolores Porcel Cruz per haver fet obres indicades.
Autoritzant petició d’entrada especial per a grups Centre Obert el Mercadet a les Piscines.
Delegant en la regidora Vanesa Olivart casament civil en data 30 de juliol de 2016.
Aprovant inicialment Pla Especial Urbanístic Antic Escorxador.
Requerint projecte tècnic en el termini d’un mes que contempli rehabilitació edifici Pl. Vila, 2.
Adherint-se al Pla d’Implantació del Procediment Electrònic Simplificat de la Diputació.
Atribuir a les tasques de la Policia Local la de recaptació taxa de firaires del Mercat setmanal.
Contractant per urgència Sra. Rosa Sisó com a cuinera suplent Residència d’Avis durant l’estiu.
Delegant atribucions d’Alcaldia en el 1r. Tinent d’Alcalde dies d’absència per vacances.
Contractant per urgència dues professores Llar d’Infants per augment del nombre d’inscrits.
Sol·licitant que presenti projecte tècnic millora edifici Pl. de la Vila, 3 per perill de despreniments.
Sol·licitant que presenti projecte tècnic millora edifici Pl. de la Vila, 4 per perill de despreniments.
Reconéixer un trienni pels serveis prestats a l’agent de la policia local interí al Sr. Víctor Mendoza

141/16
142/16
143/16
144/16
145/16
146/16
147/16
148/16
149/16
150/16
151/16
152/16
153/16
154/16

Denegant sol·licitud ampliació termini per presentar al·legacions Sr. Miquel Campistó Barés.
Prendre part del PUOSC 2016-17 per sol·licitar subvencions vàries.
Contractant per urgència treballadora Llar d’Infants Sra. Anna M. Fdez. Colom.
Requerint presentació de projecte tècnic edifici Pl. Vila, 2 i recaptació exec. sanció 2.000 euros.
Denegant inclusió moció d’ERC sobre la declaració de Felip VI com a persona non grata.
Aprovant el Pla Local de Joventut 2016-2019.
Aprovar el conveni de recollida i gestió de residus voluminosos del Consell Com. del Segrià.
Contractant per urgència treballadora Sra. Tita V. Nava per a la Residència Municipal d’Avis.
Acordant valoració entre arquitectes per fer projecte millora edifici Pl. de la Vila 3.
Acordant valoració entre arquitectes per fer projecte millora edifici Pl. de la Vila, 4.
Autoritzant que el policia Víctor Mendoza continuï com a interí fins que duri la baixa de l’agent.
Concedint tarja d’aparc. Indiv. persones amb disminució tit. conductor Sr. Antoni Daurell.
Concedint tarja d’aparc. Indiv. persones amb disminució tit. conductor Sr. Ramon Royo.
Autoritzant funcionament llistat de firaires que ho han sol·licitat Festes de la Mercè 2016.

11.- Assumptes d’urgència
A proposa de l’alcaldia s’aprova per unanimitat incloure en l’ordre del dia el
següent punt:

U.1.- Moció del PP a favor de col·locar desfibril·ladors
en espais públics del municipi
Es dóna lectura a la següent moció:
“CARLOS NICOLÁS ARFELIS, com a portaveu del Grup Partit Popular a
l’Ajuntament d’Almacelles, a l’emparament del disposat a l’art. 97.3 en relació al
91.4 del Real Decret 2568/86 de 28 de novembre, Reglament d’Organització i
Funcionament de Règim Jurídic de les Entitats Locals, sotmet a la consideració
del Ple de l’Ajuntament la següent:
MOCIÓ
PER A LA COL·LOCACIÓ DE DESFIBRILADORS EN ESPAIS PÚBLICS DEL
MUNICIPI
La tipologia dels factors de risc que es poden presentar en el dia a dia de la
salut és molt diversa, i som conscients de la impossibilitat de preveure i
proposar programes per a totes elles. Però sempre hi ha uns que són més
factibles que altres i que, a més, entren en les competències municipals de
promoció i protecció de la salut.

Entre les competències municipals està la de garantir la salubritat al municipi i
vetllar per un entorn favorable a la salut.
És en el desenvolupament d’aquestes competències que ja són moltes les
poblacions que han començat amb la instal·lació de desfibril·ladors externs
automàtics (DEA) en el equipaments esportius, educatius, culturals, d’oci, per
establi una xarxa d’aquests aparells per tota la població.
Els DEA són uns aparells de fàcil utilització i que no requereixen
d’especialització, únicament unes senzilles instruccions d’ús permet ser
utilitzats per la majoria de la població.
En aquest mon accelerat que vivim, cada vegada són més freqüents els casos
de persones que pateixen parades o alteracions cardiorespiratòries. En aquests
casos, els DEA detecten les arítmies causants de la mort sobtada i apliquen
una descàrrega únicament quan és necessari, restablint la funció normal del
cor.
Cada minut que es retarda l’atenció a una persona que ha patit una
insuficiència cardíaca redueix un 10% la seva probabilitat de supervivència,
essent vitals els primers 5 minuts, i lamentablement, és més el temps que tarda
l’equip d’emergències mèdiques.
Amb la instal·lació de DEA en espais públics es dotaria a la població dels
recursos necessaris per minimitzar aquests temps de resposta, fonamental per
reduir els casos de mort.
Tot i ser de fàcil utilització, seria convenient instruir els responsables dels
equipaments i la població en general en l’ús d’aquests aparells.
Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents A C O R D S
Primer.- L’ajuntament d’Almacelles acorda l’estudi per a la instal·lació de
desfibril·ladors externs automàtics (DEA) als llocs més adients per a la seva
correcta utilització.
Segon.- L’ajuntament d’Almacelles recomanarà la instal·lació de DEA, en el
cas que no en disposin, a les entitats del municipi com Agroserveis
d’Almacelles (Cooperativa), Creu Roja, Despatx Parroquial i Comunitat de
Regants.

Tercer.- L’ajuntament d’Almacelles organitzarà una jornada informativa sobre la
instal·lació de DEA i el seu funcionament, dirigit a responsables, monitors i
usuaris dels diferents equipaments, i a la ciutadania en general”.
Afegeix el regidor del PP que la Diputació de Lleida dóna ajuts econòmics per a
aquesta despesa i que la institució Barcelona Salud dóna suport tècnic i
econòmic.
Sotmesa a votació la moció és aprovada per unanimitat.

12.- Precs i preguntes
Pren la paraula el portaveu i regidor del PP, Sr. Carlos Nicolàs, que demana
com a prec que es repari la rasa que es va obrir al carrer de Mn. Alexandre
Pedra, atès que el terra està desnivellat.
Així mateix, demana el portaveu del PP que es repinti el pas de vianants del C/
de Joan Maragall xamfrà amb el carrer del Canigó.
Respecte al Passeig de la Mercè, prega que els tres passos de vianants
existents que surten de l’àrea infantil se suprimeixin i es facin més endavant ja
que en el lloc on estan situats són perillosos.
Pren la paraula el portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, que vol fer les
següents preguntes:
1.- Pel que fa a la sentència on s’anul·la una multa de17.000 euros, a quant
ascendeix les costes a pagar per l’Ajuntament? I qui va decidir presentar fora
de termini la multa.
2.- Com estan els contenciosos amb els veïns dels immobles 2, 3 i 4 de la
Plaça de la Vila?
3.- En quina situació laboral es troba actualment la treballadora de la Llar
d’Infants, Sra. Pepita Perelló?
4.- Quines són les causes de la caiguda d’un tros de mur del tossal? Quan
tinguin l’informe dels tècnics de la Diputació el voldríem estudiar.
5.- Com s’ha fet la contractació de treballadors a la llar d’infants?
6.- Existeix una borsa de treball per a la contractació de treballadors a
l’ajuntament d’Almacelles?

7.- Com està l’arribada de refugiats de la guerra de Síria que tenien que venir a
Almacelles?
8.- Què es pensa fer a l’antiga Residència d’Avis?
9.- Pel que fa al Decret 136, on es delega en el 1r. Tinent d’Alcalde, des del
dimarts 2 d’agost fins el “meu” retorn les atribucions de l’Alcaldia. On està el
decret que torna les atribucions al Sr. Alcalde? Ja que és ell qui signa tots el
documents a data d’avui, com aquesta convocatòria de Ple?
Pel que fa als precs, el portaveu del PSC es reitera en tornar a demanar
resposta a diferents sol·licituds que han entrat per registre ja fa molt de temps.
Així mateix, demanarien l’arranjament de l’enrajolat de la part exterior de l’Aula
Municipal de Dansa.
El portaveu d’ERC, Sr. Ignasi Comella, pregunta en quina situació està el pal
que hi ha en un bidó al carrer de Miguel de Cervantes.
Tal com ja ha dit en altres plens, demana si s’han fet les juntes de Seguretat
trimestrals, i si se’l pot convidar en els properes que se celebrin.
Demana que es contracti un coordinador d’Esports enlloc d’una regidora.
Demana, també, informació sobre si ha pagat la llum municipal subministrada
al titular de la pista de pàdel.
Demana com estan els expedients urbanístics de la Plaça de la Vila 2, 3 i 4.
Prega que es convoquin els plens amb més regularitat, ja que se n’han celebrat
6 en 16 mesos.
Pregunta si s’ha signat un decret de cessió de la Deixalleria.
El portaveu de Poblem Almacelles, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar que
malgrat que es paguen les taxes per l’entrada de vehicles sobre les voreres la
gent no respecta el guals. Considera que encara que no tinguem servei de grua
hi ha un aparell que permet apartar un vehicle quan aquest ocupi un lloc on no
esta permés l’estacionament.
Per part de la regidora d’Almacelles Lliure, Sra. Laia Martí, es fan les següents
intervencions:

Referint-se a la Llei de Transparència assenyala que les administracions han
d’adoptar mesures organitzatives necessàries per donar-hi compliment,
facilitant la informació demanada en el termini màxim d’un mes.
Respecte al Decret 106/16 fa constar que hi ha hagut queixes del veïns a
l’edifici enderrocat al carrer de l’Estació 27, i demana poder conéixer si hi ha
projecte de l’enderroc; com es va encarregar i si el propietari ha abonat ja a
l’Ajuntament les despeses per l’enderroc executat per l’ajuntament.
Pregunta també, què hi ha dels rumors que corren de fer d’ús exclussiu per a
vianants el carrer Major.
Esmenta que durant els mesos de juny a setembre hi ha hagut 9 noves
contractacions de personal per urgència i pregunta com està aquest personal
atès que als tres mesos han d’acabar el seu contracte laboral.
Pel que fa a la Llar d’Infants, fa constar que ha comprovat que s’ha contractat
per urgència dues vegades la mateixa persona i considera que no hi ha tal
urgència doncs la causa d’aquesta ja se sabia al mes de juny.
Pregunta com és que s’han contractat, per processos diferents, els tres agents
de policia i que un d’ells s’ha contractat per urgència per suplir una baixa que
fa mes d’un any que existeix. Igualment considera que el fet d’haver de fer
vacances és una qüestió coneguda i no d’urgència.
Pregunta si ja se sap què va matar els arbres que es van dir pel Facebook.
D’altra banda, considera que a l’Av. dels Esports els arbres estan regats
excessivament i que tot rau en un problema de manca de drenatge.
Respecte al despreniment de roques al tossal per segona vegada destaca que
la terra està molt molla i pregunta si es va fer un estudi geològic abans
d’excavar.
Pregunta com està el tema de la connexió privada a la llum municipal pel titular
de les pistes de pàdel.
Comunica que té coneixement que la bàscula té connectada la llum
directament a la xarxa sense comptador i prega que es faci el que calgui per
fer-ho adequadament.
El Sr. Alcalde requereix a la regidora que vagi acabant la intervenció.
Pregunta què hi ha de l’expedient per delicte urbanístic greu sobre una llicència
donada el 2009, que el 2010 es va comprovar l’execució de l’obra d’una nau
sense llicència i que el 2015 va donar lloc al requeriment del Departament de

Territori i Sostenibilitat, per a que es donés inici a l’expedient de protecció de la
legalitat urbanística. Després de l’informe tècnic es va dir que no es coneixia
l’ús i es va aturar l’expedient mentre que, en altres casos, quan es tractava de
gent de l’oposició, es demanava autorització judicial per l’entrada a domicili.
Assenyala que posteriorment ha caducat l’expedient i s’ha tornat a reobrir.
Pregunta també quin ha estat els cost de l’advocat que ha intervingut en el
judici que ha perdut l’ajuntament, i on s’ha declarat caducat l’expedient que es
tramitava per una liquidació de 17.000€ en el què, a més a més, hem d’abonar
les costes.
Fa constar que hi ha, en canvi, infraccions no perseguides com és el cas de la
torre d’un antic regidor amb piscina.
Respecte al Decret 127/2016 de suspensió d’obres, esmenta que les va fer
sense llicència el regidor de l’ajuntament d’Obres, fet que -al seu entendrehauria de donar lloc a la seva dimissió.
Demana una explicació sobre el motiu de les diferències de tractament que es
donen mitjançant els requeriments que es fa als propietaris de les edificacions
de la Plaça de la Vila 2, 3, i 4; en els què s’estan imposant multes solament a
algun d’ells i a d’altres se’ls hi treuen, si bé, en realitat, constitueixen un únic
bloc entre tots tres edificis.
A continuació, el Sr. Alcalde contesta a la darrera intervenció de la regidora
d’Almacelles Lliure i posa en el seu coneixement el següent:
Que les empreses constructores no han de demanar llicències d’obra sinó el
titulars d’aquestes.
Respecte a les seves al·lusions a judicis municipals cal dir que se’n perden i
se’n guanyen. Assenyala que l’expedient caducat demà mateix es pot tornar a
reiniciar, doncs de fet, alguns caducats s’han tornat a reiniciar. Destaca que en
cap moment es diu pel jutjat que la sanció de 17.000 euros sigui incorrecta i per
tant, l’Ajuntament va obrar correctament.
Respecte a la pregunta de si sap si es va fer estudi geològic, en fer les escoles,
contesta que no ho sap donada la seva antiguitat. Fa constar que l’ajuntament
únicament va fer una escullera de protecció al peu del tossal.
Acte seguit el Sr. Alcalde s’adreça al portaveu d’ERC manifestant:

Que les Juntes de Seguretat es fan amb els Mossos i la Guàrdia Civil i
periòdicament, fent constar que ells mateixos han considerat que no els calen
més. Assenyala que n’hi haurà una properament.
Que el pagament de les despeses de la llum de la pista de pàdel les van
liquidar fa temps tal con consta a la Junta de Govern.
Que s’ha signat un conveni per al tema de la Deixalleria que ha proposat el
mateix Consell Comarcal del Segrià.
Respecte als refugiats fa constar que vàrem fer una oferta al Govern si bé no
deu haver estat del seu interès.
En relació amb el material de la zona del tossat assenyala que és de roca
arenosa i que sempre hi ha hagut despreniments.
En relació amb els expedients urbanístics de les edificacions precàries de la
Plaça de la Vila 2, 3, 4, fa constar que se segueix el que proposen els tècnics.
En relació amb els propietaris del immobles 3 i 4 s’ha suspès momentàniament
les multes, atès que s’han compromès a presentar projecte que era el que
pretenia l’ajuntament.
Sobre el judici en el que s’ha declarat la caducitat de l’expedient fa constar que
es pot reiniciar l’expedient novament. Sobre el que s’ha dit d’un obra feta per un
exregidor, fa constar que en tot cas poden el que es pot fer és denunciar els
fets que considerin que són infraccions urbanístiques.
Adreçant-se al regidor del PP, li fa constar que s’arranjarà el carrer Alexandre
Pedra al sotejar properament alguns d’aquells carrers.
I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a
les 22:10 hores, de tot el qual estenc la present acta, donant fe del seu
contingut.

Vist-i-plau,
L’alcalde

La secretària

