ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 23 DE
JULIOL DE 2008.- NÚMERO 07:
ASSISTÈNCIA:

Alcalde:

Sr. JOSEP IBARZ GILART

Regidors:

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

Secretari Accidental:

Sr. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, essent les 21 h. hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
presidència de l’Alcalde i l'assistència dels regidors que s’assenyalen, s’inicia la
sessió plenària en la biblioteca del Centre Cultural, a conseqüència de les
obres que es duen a terme a la planta baixa de l’edifici consistorial, d’acord a
l’ordre de les propostes que es detallaran.

1.- Aprovació de l’acta de Ple, de data 30 de juny de
2008
Es deixa pendent sobre la taula el tema de l’aprovació de l’esmentada acta atès
que encara no s’ha repartit.

2.- Aprovació inicial de l’Ordenança municipal per
l’estalvi de l’aigua.
Es dóna lectura a la següent proposta:

“Ates què es considera l'aigua com un recurs escàs que cal estalviar i
gestionar de la millor manera per tal d'aconseguir una major sosteniblitat
territorial.
Atès que l'objecte de la present ordenança és regular tant la incorporació com
la utilització de sistemes d'estalvi d'aigua en els edificis i construccions i
determinar en quins casos serà obligatòria.
Atès que els articles 4.1.a i 49 i de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases de Règim Local i el que disposa l'article 177 de la Llei Municipal
Cartalana, que regulen la potestat reglamentària de les Entitats Locals, és per
tot això que es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar inicialment l'Ordenança municipal per l’estalvi de l’aigua.
Segon: Exposar al públic l'expedient per un termini de 30 dies mitjançant edicte
inserit al BOP i telemàticament a la web de l'Ajuntament d'Almacelles, a fi de
poder realitzar les al·legacions que es considerin adients.
Aquesta ordenança esdevindrà definitiva si se certifica la manca d'al·legacions i
entrarà en vigor a partir de la seva publicació íntegra en el BOP”.
El portaveu d’IPA, Sr. Josep Maria Doblas, considera que seria adient fer un
treball més objectiu i no es tracta solament de l’aigua que en faci ús l’usuari,
sinó de la que l’Ajuntament estalviï, com per exemple la de la font o la de les
piscines.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, pregunta quin tècnic ha redactat
l’ordenança, ja que hi ha trobat errades com la de que en tractar l’aigua de la
pluja es parla que hauria de complir les condicions fitosanitàries, quan en
realitat el que hauria de complir són les higienicosanitàries. En definitiva, no la
veu correcta tècnicament. D’altra banda, es gasta innecessariàment l’aigua de
la font de la Rambla o en la depuració de l’aigua de les piscines.
El Sr. Alcalde fa constar que es neteja l’aigua de la piscina petita cada tres dies
i que abans l’aigua anava a parar directament al clavegueram.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada pels 6 vots a favor dels
regidors de CiU i les 6 abstencions dels regidors del PSC i d’IPA.

3.- Modificació del pressupost de la Corporació número
05/08 de suplement de crèdit finançat amb nous
ingressos no tributaris.
Es dóna lectura a la següent proposta:

“PROPOSTA DE GENERACIÓ DE CRÈDITS
Expedient número 05/08, referent a la modificació de crèdits en el pressupost
de despesa mitjançant generació de crèdits per ingressos no tributaris.
ANTECEDENTS
1. Per Providència de l’Alcaldia s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la
modificació de crèdit mitjançant generació de crèdits per ingressos no tributaris.
2. Per atendre les despeses necessàries que no poden demorar-se fins a
l’exercici següent, cal tramitar l’expedient de generació de crèdit a finançar per
mitjà de:
a) Per compromisos ferms d’aportació.
Nous ingressos no tributaris afectats a una finalitat, que requereixen el
reconeixement del dret o existència formal del compromís ferm
d’aportació:
Número

Partida

Nom

755.14 Conveni
Departament
Ensenyament obres CEIP
Antònia Simó Arnó

Totals majors ingressos:

Previsió
20.999,49 €

20.999,49 €

Despeses a finançar amb nous ingressos:
Partida

Nom

Proposta
d’increment

422-630.01

Inversió de reposició CEIP Antònia Simó Arnó

20.999,49€

FONAMENTS DE DRET
1. D'acord amb l'article 181 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article
43 del RD 500/90, poden generar crèdit en els estats de despeses dels
pressupostos, en la forma que reglamentàriament s'estableixi, els ingressos de
naturalesa no tributària derivats de les operacions següents:
a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o
jurídiques per finançar, juntament amb l'entitat local o amb algun dels seus
organismes autònoms, despeses
que per la seva naturalesa estiguin
compreses en els seus objectius
b) Alienacions de béns de l'entitat local o dels seus organismes autònoms
c) Prestació de serveis
d) Reemborsaments de préstecs
e) Reintegraments de pagaments indeguts a càrrec del pressupost actual, pel
que fa a la reposició del crèdit en la quantia corresponent
2. L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei estaran
obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o
liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla econòmic financer
corrector a mitjà termini.
L’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat
pressupostària, determina que les entitats locals, en l’àmbit de les seves
competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària en els termes previstos a l’article 3.2 d’aquesta Llei.
Per tant,
PROPOSO l’adopció de l’acord següent :
Primer: Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 05/08 mitjançant
la generació de crèdit finançat amb nous ingressos no tributaris, per un import
de 20.999,49 €, segons es determina a l’apartat d’antecedents, i que es tramiti
d'acord amb les bases d'execució del pressupost.

Segon: Exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la
Província.
Tercer: En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es
generaran els crèdits de les partides que s’han indicat”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta resta aprovada amb els 6 vots a favor
dels regidors de CiU i les 6 abstencions dels regidors dels grups del PSC i
d’IPA.

4.- Contractació per procediment negociat d'una
pòlissa de tresoreria.
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que properament finalitzarà la pòlissa existent, convocada per acord del
Ple, de data 22 d'agost de 2007.
Vista la necessitat de coordinar la desperiodificació existent entre els ingressos
encara no realitzats del pressupost actual respecte a les despeses que cal
abonar d’aquest, es veu del tot necessari acudir a la concertació d’una pòlissa
de Tresoreria, d’acord amb les possibilitats que estableix l’article 49 i preceptes
concordants de la Llei d’Hisendes Locals.
Examinat el procediment incoat per concertar una operació de Tresoreria i
trobat conforme, en relació amb l’informe de l’interventor i vistos els articles 52 i
53 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 39/88, de 28 de desembre, es
proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer: Concertar, amb una entitat bancària, un crèdit a curt termini de
360.000 euros, per la seva cancel·lació en el termini màxim de 12 mesos en les
següents condicions:
Termini:
Interès:
Revisió:
Liquidació Interessos:
Com. Obertura:
Com. Indisp:
Com. Estudi:

12 mesos
Euribor + (.......)
Trimestral
Trimestral
0
0
0

Canc. Anticipada:
Intervenció:

0
Secretari de l’Ajuntament

Segon: Sol·licitar diferents ofertes a diferents entitats per a la concertació
mitjançant procediment negociat sense publicitat d’aquest crèdit, delegant en la
Junta de Govern la seva adjudicació.
Tercer: Facultar el Sr. Alcalde per que en nom i representació de l’Ajuntament
formalitzi els documents precisos”.
El portaveu d’IPA, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar que mai ha cregut en la
gestió de l’actual Equip de Govern i que per aquest motiu votarà en contra.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que cal aclarir si la de
l’any passat està encara en vigència.
El regidor i portaveu de CiU, Sr. Josep Ramon Olivart, contesta que aquesta
finalitzarà al mateix temps que s’iniciï la nova.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta resta aprovada amb els 6 vots a favor
dels regidors de CiU, 4 abstencions dels regidors del PSC i els 2 vots en contra
dels regidors d’IPA.

Acte seguit, s’aprova –a petició de l’Alcaldia- la inclusió per urgència de la
següent proposta:

U.1.- Moció en la què l’Ajuntament d’Almacelles
demana la dimissió de la Sra. Olga Lanau Rami,
Directora General de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Salvaments de la Generalitat de Catalunya
Es dóna lectura a la següent moció:
“Atès que Almacelles és una de les poblacions amb més nombre d’habitants de
les terres de Lleida i les seves expectatives de creixement són altes segons el
mateix Pla Territorial de Ponent elaborat pel Govern de la Generalitat de
Catalunya.
Atès que l’’aeroport de Lleida és a cinc quilometres, el Parc Industrial de Suport
Aeroportuari amb 187 hectàrees en el terme municipal així com la construcció

de la A-22 pel seu pas per Almacelles faran possible aquest desenvolupament
econòmic i poblacional de la vila.
Es per aquest motiu que des de l’Ajuntament es treballa per a que la població
pugui gaudir dels millors serveis per atendre a la gent de la vila. Un d’aquests
serveis es la construcció d’un nou Parc de Bombers Voluntaris a Almacelles.
Per aquest motiu des de l’Ajuntament es va convidar l’any 2005 a l’actual
Directora General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salmavents de la
Generalitat de Catalunya, Sra. Olga Lanau a visitar la població i valorar la
proposta de terreny que l’Ajuntament podia oferir a la Generalitat per fer el nou
Parc de Bombers. El resultat no podia ser millor, la senyora Olga Lanau es
comprometia públicament a fer el nou Parc de Bomber entre els anys 2007 o
2008, si l’Ajuntament cedia els terrenys. Des d’aquell mateix moment
l’Ajuntament es va posar a treballar i assumint tot un seguit de despeses
econòmiques per fer realitat aquesta nova instal·lació tan sol·licitada pels
mateixos bombers d’Almacelles. En primer lloc es va realitzar una Modificació
de les Normes Subsidiàries així com la realització d’un Pla urbanístic adequat
per acollir la nova instal·lació, al mateix moment es va tramitar una permuta
amb el propietari del terrenys.
Des de fa més d’un any l’Ajuntament és propietari del terrenys per ubicar el nou
Parc, per aquest motiu s’ha dirigit per escrit en diverses ocasions: 24 de maig
de 2007 registre sortida número 1868/07, 21 de setembre de 2007 registre de
sortida número 3200/07, 20 de febrer de 2008 registre de sortida número
743/08, 26 de març de 2008 registre de sortida número 1041/08, 17 d’abril de
2008 fax enviant tot l’expedient, 15 de maig de 2008 registre de sortida número
1734/08, a la senyora Lanau per poder signar el Conveni que permetrà la
construcció del Parc nou, sense rebre cap mena de resposta per part de la
Directora General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments de la
Generalitat de Catalunya, des de la data, per aquest motiu s’ha donat trasllat
de queixa a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat així com
al Síndic de Greuges.
És per aquest motiu que l’Equip de Govern proposa al Ple els següents acords:
Primer: Sol·licitar la dimissió de la Directora General de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salmavents de la Generalitat de Catalunya, Sra. Olga Lanau i Rami,
per la seva incompetencia i manca d’eficiencia en les seves gestions, davant la
petició d’aquest Ajuntament per fer un nou Parc de Bombers voluntari
d’Almacelles.
Segon: Que la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salmavents
de la Generalitat de Catalunya accepti oficialment els terrenys proposat per

l’Ajuntament d’Almacelles per ubicar el nou Parc de Bombers voluntari i garantir
la seva construcció durant l’any 2009.
Tercer: Donar Trasllat d’aquest acord a la President de la Generalitat, al
Conseller d’Interior Joan Saura, a la Directora General de Prevenció, Extinció
d’Incendis i Salmavents de la Generalitat de Catalunya Sra. Olga Lanau, al
President del Parlament de Catalunya, al grup Parlamentari de Convergència i
Unió, al grup Parlamentari del Partit dels Socialistes, al grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana de Catalunya, al grup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya”.
El portaveu d’IPA, Sr. Josep Maria Doblas, lamenta que el Sr. Alcalde vulgui fer
carrera a costa dels consellers de la Generalitat. Afegeix que totes les mocions
són “flamígeres” i que la seva carrera política i el que Almacelles necessita va
per un altre carrer. En aquest sentit, li diu que el Delegat del Govern va visitar la
zona del nou parc i va parlar amb els bombers voluntaris d’Almacelles.
Considera, el mateix regidor, que no s’ha fet l’obra d’urbanització necessària
per tal de poder cedir els terrenys com cal. Manifesta que si l’Ajuntament no ha
fet els deures potser també caldrà demanar la dimissió del Sr. Alcalde per la
seva mala gestió.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar la seva sorpresa atès que
ha anat a la Comissió Informativa i no li han posat en coneixement que hi havia
una altra moció per passar per urgència. El regidor i portaveu de CiU, Sr. Josep
Ramon Olivart li contesta que en el moment que s’estava fent la Comissió
Informativa s’estava gestionant l’esmentada moció.
El mateix portaveu considera que abans de gestionar el sector 6, calia haver
gestionat abans el sector del Parc de Bombers, reiterant la manifestació del
portaveu d’Iniciativa de demanar la dimissió de l’Equip de Govern per manca
d’actuació en no urbanitzar la zona afectada per la ubicació del Parc de
Bombers.
El Sr. Alcalde considera i entèn les manifestacions dels dos portaveus, ja que a
l’hora de fer la permuta per tal d’obtenir els terrenys per poder ubicar el Parc de
Bombers tampoc hi varen donar suport. Acte seguit, el Sr. Alcalde dóna compte
dels diferents escrits fets arribar davant la Direcció General des del dia 24 de
maig de 2007 fins el proppassat 15 de maig de 2008, entre els quals hi figura
l’oferta que se li fa a aquesta Direcció General i se li fa avinent que ja es
disposa dels terrenys necessaris després d’haver fet la modificació de les
Normes Subsidiàries prèvia. Malgrat les successives peticions de l’Ajuntament,
no s’ha rebut cap resposta de l’Administració Autonòmica assenyalant que en

parlar amb la Directora General aquesta li va manifestar que no coneixia les
cartes enviades per aquest Ajuntament.
El Sr. Alcalde afegeix que, en altres casos els Ajuntaments i la Generalitat de
Catalunya signen un conveni de compromís mentre que, en aquest cas, no s’ha
pogut obtenir. És per això, que l’Ajuntament no pot aventurar-se en urbanitzar
tot aquell sector sense tenir la seguretat que es farà el Parc de Bombers. En
definitiva, creu el Sr. Alcalde que aquesta no és una administració gaire
participativa i més, si tenim en compte que han deixat transcórrer 14 mesos
sense contestar a cap de les peticions efectuades per aquest Ajuntament.
Sotmesa la moció a votació, aquesta és aprovada amb els 6 vots a favor dels
regidors de CiU, i els 6 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA.

5.- Precs i preguntes
Pren la paraula el regidor i portaveu d’IPA, Sr. Josep Maria Doblas, qui
manifesta que ha demanat en quatre instàncies poder tenir còpia dels
contractes de les educadores de la Llar d’Infants Municipal i del conveni amb el
Departament d’Educació i que encara no els ha obtingut, si bé la Junta de
Govern li ha contestat en 3 ocasions que estaven assabentats. Considera,
finalment, que hauran de demanar la dimissió perquè això és vergonyós.
El portaveu i regidor de CiU contesta que se’ls hi han mostrat els contractes i
els convenis que sol·licitaven. La regidora d’IPA, Sra. Maria Jesús Cacho afirma
que ella no els ha vist.
Acte seguit, intervé el regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, que
assenyala que en el darrer Ple va demanar poder veure el projecte dels
accessos al Tossal de les Santes Creus i que encara n ose li ha mostrat
l’esmentat projecte. El mateix regidor també afegeix que avui mateix ha fet
arribar una instància en la què sol·liciten la paralització de les obres dels
accessos al tossal i pregunta què es pensa fer al respecte.
El mateix regidor del PSC pregunta si ja s’ha entregat el pati on s’ha d’ubicar la
Deixalleria del Consell Comarcal del Segrià.
Pregunta també quina previsió hi ha sobre la pressa de possessió del regidor/a
que ha d’ocupar el lloc en què hi va haver una renúncia i sol·licita també saber
el preu del nou vehicle de la Policia Local d’Almacelles.

En un altre ordre de coses, el regidor del PSC voldria saber si es pensa
col·locar una tanca al voltant de la nova font de la Rambla atès que s’anuncia
que està electrificada.
El Sr. Alcalde manifesta que es contestaran oportunament a cadascuna
d’aquestes preguntes.
I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 22,30
hores, de tot el qual extenc la present acta, donant fe del seu contingut.

Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari Accidental

