ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 27 DE
NOVEMBRE DE 2008.- NÚMERO 11:
ASSISTÈNCIA:

Alcalde:

Sr. JOSEP IBARZ GILART

Regidors:

Sr. JOSEP GÒDIA VISA
Sra. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
Sr. JOSÉ ANTONIO CONTE GIRAL
Sra. ROSA CARME BOSCH MAYENCH
Sra. MONTSE ARNÓ MORA
Sr. JOSEP RAMON MASCARILLA ARNÓ
Sr. FRANCESC TORRES ARNÓ
Sr. XAVIER CORTÉS ESCANILLA
Sr. JAUME ALTISENT BERENGUER
Sra. TERESA OLMO VILÀ
Sra. CAROL MANCHÓ LAGUNAS

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, amb
l'absència del regidor Sr. Josep Maria Doblas Mancera; s’inicia la sessió
plenària a la Sala d’Exposicions 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 d’octubre de
2008
En la fase d’aprovació de l’acta, la regidora i portaveu d’IPA-EPM, Sra. Carol
Manchó, fa constar que el seu company, el Sr. Doblas, no ha pogut estar
present en la sessió plenària. Tot i així, afegeix que el seu vot anirà en contra
de l’aprovació de l’acta, ja que al seu parer aquesta no reflecteix la realitat del
Ple. Assenyala, a més, que la gravació dels plens no es faci servir com a
propaganda.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 11 vots a favor
dels regidors de CiU i del PSC, i 1 sol vot en contra de la regidora d’IPA.

2.- Aprovació definitiva del conveni amb l’ACA per al
finançament de les despeses del sanejament del sector
SUD-6 “Els Olivars”
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que el Ple, de data 29 de maig, de 2008 va procedir a l'aprovació del
conveni amb l’Agència Catalana de l’Aigua per a la gestió de la recollida i
depuració de les aigües residuals del sector 6 previst en el POUM.
Atès que el motiu del conveni està en què en la fase d’informació del Pla
Parcial del sector 6 de sòl residencial previst en el POUM, en tràmit d’aprovació
definitiva, s’ha rebut informe de l’Agència Catalana de l’Aigua exigint i que
l’Ajuntament es comprometi a incloure els costos d’urbanització del sector i els
de recollida i depuració de les aigües residuals que s’originin, segon conveni.
Atès que en la fase de informació pública del conveni, per edicte en el BOP
núm. 94, de data 5 de juliol de 2008, es va rebre l’al·legació formulada per en
José Antonio Cañavate i Peiró.
Atès que l'esmentada al·legació ha estat informada per l'ACA, en data 5 de
novembre de 2008, on justifica la metodologia del càlcul utilitzada per a
determinar els costos de depuració en alta del sector SUD-6, suggerint la
possibilitat de fer una addenda posterior al conveni, per fixar el moment de
l'aportació econòmica.
És per tot això que es proposa als reunits:
Primer: Aprovar definitivament el conveni amb l’ACA amb el contingut aprovat
en el ple de data 29 de maig de 2008, per a l’aportació de les despeses de
gestió per a la recollida i depuració en alta de les aigües residuals que generi el
sector número 6, les quals aniran a càrrec del compte de liquidació provisional
de la reparcel·lació del sector. Es desestima, doncs, l'al·legació presentada per
les raons expressades en l'informe de l'ACA esmentat.
Segon: Trametre certificat de l’acord a l’ACA, ratificant el conveni signat i als
Serveis Territorials de Lleida, a fi que informin del pla parcial”.
La portaveu d’IPA-EPM, Sra. Carol Manchó Lagunas, considera que el conveni
inclou un seguit de despeses injustes, com ara les del col·lector general que té
un diàmetre sobredimensionat i que, per aquest motiu, votarà en contra.

El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que hi ha un
sobredimensionament i que és una despesa forta que va a càrrec dels veïns
del sector.
El Sr. Alcalde considera que els costos són fixats per l’Agència Catalana de
l’Aigua, tal com es fa constar en la circular que és igual per a tota Catalunya, i
que es marca en funció dels habitants que es preveu hi haurà en aquell sector.
Afegeix que en cap lloc es parla dels diàmetres del col·lector i que, finalment,
és el Govern de la Generalitat –i més concretament el partit d’IC-EV- qui té les
competències en Medi Ambient, de qui depèn l’Agència Catalana de l’Aigua,
que és la que fixa els preus.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i els 5 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA.
Seguidament, el Sr. Alcalde manifesta que el punt tercer de l’Ordre del Dia, es
tractarà com a assumpte d’urgència.

4.- Modificació puntual del POUM en l’àmbit del PA-07
de sòl urbà
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que cal ordenar novament la xarxa viària i els espais lliures de la zona per
tal de millorar en el futur el sentit del trànsit, fixant el següent criteris per a
l'ordenació:
1. Establir una bona relació amb el sistema de carrers actual. Els nous vials
es proposen per la connexió entre els vials existents i la rotonda sobre la
carretera L-902.
2. Estudiar l’accessibilitat al nou conjunt edificatori.
3. Des del punt de vista de l’impacte paisatgístic, l’ordenació del sector es
planteja de manera que garanteixi una certa permeabilitat des del front
del ferrocarril i un impacte mínim sobre la ciutat construida. Per això les
parts d’edificació amb 5 plantes sobre rasant, es van esglaonant i
allunyant de la part més consolidada.
4. Garantir el manteniment de la superfície de sistema d’espais lliures amb
la requalificació de terrenys en sòl urbanitzable.
Vist el que disposen els articles 94, 83 I concordants del DL 1/2005, de data 26
de juliol, que refon la Llei d’Urbanisme.

És per tot això que es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar amb caràcter inicial la modificació puntual del POUM
d'Almacelles al PA-07, segons document redactat per GGAU EQUIP, SCL de
data novembre de 2008, i número de registre d’entrada 4409/08.
Segon: Exposar al públic pel termini d'un mes aquest expedient, a fi que es
puguin presentar al·legacions, havent d'inserir edictes en els taulers, pàgina
web municipal, BOP, DOGC i en dos dels diaris de més difusió de la província.
Tercer: Demanar informes al oganismes oficials afectats”.
La portaveu d’IPA, Sra. Carol Manchó, està d’acord amb la millora que es faci
en la xarxa viària del municipi, si bé creu que prèviament caldria desenvolupar
altres plans parcials. A més, vol manifestar la seva opinió contrària a la
contínua modificació del POUM. Per aquest motiu, votarà en contra de la
proposta.
El Sr. Alcalde considera que aquest és un sector dels més cèntrics de la vila i
convida a la regidora que, si és del seu interès, comenci a parlar sobre els
sectors que diu que són més prioritaris.
Pel que fa al sector del què es tracta, el Sr. Alcalde manifesta que ja es tracta
d’un sector voltat d’edificacions i que l’Ajuntament no el vol desenvolupar, sinó
que el que es vol aconseguir és fer un vial d’accés més còmode al col·legi que
hi es troba al tossal.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que no cal fer
tantes modificacions del POUM si aquest es troba ben acabat. Pel que fa al
problema del trànsit del carrer de Sant Josep, el regidor afegeix que és culpa
de la rotonda que no està ben acabada i que si el que es vol fer és millorar el
trànsit a l’accés del col·legi, el millor fóra arranjar el camí de l’Era del Palau que
dóna la volta pel darrera del tossal. D’altra banda, també manifesta que caldria
prèviament l’autorització dels propietaris dels terrenys del sector i que cal
presentar els informes dels organismes oficials afectats. Afegeix, a més, que si
és l’Equip de Govern el que fa l’obra cal que es digui qui és l’adjudicatari
d’aquesta, ja que en cas contrari es corre el perill d’haver d’anar als jutjats a
declarar.
El Sr. Alcalde considera, en primer lloc, que en el carrer de Sant Josep ha
millorat el trànsit des que hi ha la rotonda en funcionament. En segon lloc, pel
que fa a la modificació del sector de referència, li fa constar que hi ha el
consentiment dels propietaris afectats i que l’expedient està consensuat amb la

Direcció General d’Urbanisme i amb ADIF, que és qui gestiona el servei
ferroviari. Pel que fa al camí de l’Era del Palau, li aclareix que quan va arribar
l’actual Equip de Govern a l’Ajuntament, efectivament es tractava d’un camí de
terra, però que ja es va asfaltar i s’hi van posar proteccions tot i que sempre es
millorable.
Pel que fa als informes dels expedients, li aclareix que és a partir de l’aprovació
inicial per part del Ple, que és quan es demanen els informes, no abans. Les
converses o actes de consens prèvies no han de constar per escrit al projecte.
Un cop sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada amb els 7 vots a
favor dels regidors de CiU; 4 abstencions del grup del PSC i 1 vot en contra de
la regidora d’IPA.

5.- Proposta d’alta en l’inventari i immatriculació en el
Registre de la Propietat de diferents finques annexes al
nucli agregat de la Saira
Es dóna lectura a la següent proposta:
“D´acord amb el disposat per la Llei Municipal de Règimen Local de Catalunya
(Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d´abril); i del Reglament del Patrimoni dels
Béns Locals (Decret 336/1988) els immobles propietat de l´Ajuntament,entre
altres, han de causar alta a l´Inventari Municipal de Béns.
Entre els immobles propietat de l´Ajuntament es troben inscrits al Registre
Públic del Cadastre de Rústega a títol de propietari les següents parcel-les:
POLIGON
1
1
8
1

PARCEL-LA
78
79
210
82

Les disposicions abans esmentades obliguen a què els immobles registrats a l´Inventari
Municipal de Béns siguin també inscrits al Registre de la Propietat.
En el cas que ens ocupa dits immobles no estan inscrits al Registre de la Propietat. Per tant,
cal procedir a la seva immatriculació amb els requisits exigits per la Llei i Reglament Hipotecari
com també els previstos a la Llei 13/1996 de 30 de desembre de Mesures Fiscals,
Administartives i de l´ordre social en el seu artícle 53 apartat 7è.
Per l´exposat es proposa al Ple que s´acordi causar l´alta a l´Inventari Municipal de Béns les
expressades finques amb la descripció i característiques que consten a continuació i que seran
objecte, posteriorment, de certificació per part del Secretari de l´Ajuntament:

FINCA NÚM. 1.RÚSTEGA: Peça de terra, sense cultivar, de superfície una hectàrea coma vint-i-dos àrees i
seixanta-quatre centiàres (1,2264 Has) ocupada en gran part per un pantà, al terme municipal
d´Almacelles partida La Saira, que fita al Nord mitjançant el Camí de La Saira amb la Parcel-la
211 del Polígon 8 de la Comunitat de Regants; al Sud mitjançant la sèquia amb la Parcel-la 79
del Polígon 1 de l´Ajuntament; a l´Est amb la Parcel-la 80 del Polígon 1 de la Comunitat de
Regants i a l´Oest amb la Parcel-la 45 de Josep Ferre Brufau.
Cadastre: Polígon 1 Parcel-la 78
Referència Catastral: 25019ª001000780000ZX
FINCA NÚM. 2.RÚSTEGA: Peça de terra, sense cultivar, de superfície dos hectàrees coma catorze àrees i
vint-i-nou centiàres (2,1429 Has) al terme municipal d´Almacelles partida La Saira, que fita al
Nord mitjançant la sèquia amb la Parcel-la 78 del Polígon 1 de l´Ajuntament; al Sud amb la
Parcel-la 90 del Polígon 1 de Abel Villacampa Garces i mitjançant camí amb la Parcel-la 89 del
Polígon 1 de Josep Bosch Martí; a l´Est amb la Parcel-la 80 de la Comunitat de Regants i a
l´Oest amb la Parel-la 45 de Josep Ferrer Brufau.
Cadastre: Polígon 1 Parcel-la 79
Referència Catastral: 250019A0010007900000ZI
FINCA NÚM. 3.RÚSTEGA: Peça de terra, sense cultivar, de superfície dos hectàrees coma noranta una àrea i
seixanta-cinc centiàres (2,9165 Has) al terme municipal d´Almacelles partida Camí de La Saira,
que fita al Nord amb la Parcel-la 246 del Polígon 8 de la Comunitat de Regants; al Sud i a l´Est
la Parcel-la 211 del Polígon 8 de la Comunitat de Regants i a l´Oest mitjançant camí amb la
Parcel-la 209 del polígon 8 dels germans Ferrer Vendrell.
Cadastre: Polígon 8 Parcel-la 210
Referència Catastral: 25019A008002100000ZU
FINCA NÚM. 4.RÚSTEGA: Peça de terra, sense cultivar, de superfície trenta- tres àrees i trenta -nou centiàres
(0,3339 Has.) al terme municipal d´Almacelles partida La Saira, que fita al Nord amb la Parcella 211 del Polígon 8 mitjançant el Camí de La Saira propietat de la Comunitat de Regants; Sud
amb Parcel-la 89 del Polígon 1 de Jose Bosch Marti; a l´Est amb la Parcel-la 83 de
l´Ajuntament d´Almacelles i a l´Oest amb Parcel-la 80 de la Comunitat de Regants mitjançant
camí.
Cadastre: Polígon 1 Parcel-la 82
Referència Catastral: 25019A001000820000ZI

En la fase de votació, aquesta s’aprova per unanimitat.

6.- Modificació del Pressupost 01/08, del Patronat
Municipal d’Avis, per suplement de crèdit amb majors
ingressos i romanent de Tresoreria per a despeses
generals
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 en el pressupost ordinari actual, cal tramitar
l’expedient de suplement de crèdit que s’ha de finançar mitjançant romanent
de tresoreria per a despeses generals i majors ingressos efectivament
recaptats, del pressupost vigent, amb subjecció a les disposicions vigents.
Despeses que cal finançar:
1/ Suplements de crèdit:

Partida

Nom

Consignació

130.00

Personal Laboral Fix: Retribucions

30.000,00

160.00

Seguretat Social

11.000,00

220.00

Material Oficina Ordinari no inventariable

1.000,00

221.03

Combustibles i Carburants

1.000,00

221.08

Productes de neteja i acondicionament

2.000,00

Total suplement de crèdit :

45.000,00 €

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

Nom

455.00

Transf. Corrents de la Comunitat Autònoma

Consignació
41.000,00

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

4.000,00
45.000,00

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 no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de
suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb
nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres
partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals
s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es
competència del Ple de l’Ajuntament amb majoria simple.
4. D’acord amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, les entitats locals, en l’àmbit de les seves
competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària en els termes previstos a l’article 3.2 de la LGEP.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei, estaran
obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o
liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla economic financer
corrector.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 01/08 per import de
45.000,00€, que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses
generals i majors ingressos efectivament recaptats, del pressupost vigent.

2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del
període d’exposició pública, per resoldre-les”.
En el període de deliberació, la regidora i portaveu d’IPA manifesta que
s’abstindrà, ja que al seu criteri no és entenedor el fet que es faci una
planificació tan insuficient de les despeses fixes.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i les 5 abstencions dels regidors del PSC i d’IPA.

7.- Adhesió de l’Ajuntament d’Almacelles al conveni de
col·laboració entre el Dep. de Justícia de la Generalitat,
la FMC i l’ACMC
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que en data 15 d’octubre de 2008, es va subscriure un conveni entre el
Dep. de Justícia, Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia
Juvenil, la Federeció de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació Catalana
de Municipis (ACM) en què es fixen les línies de col·laboració entre el
Departament de Justícia i les entitats locals en l’execució de programes que
són competència de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i
Justícia Juvenil.
Atès que, al pacte tercer del conveni, s’estableix que les entitats locals
interessades a col·laborar amb el Departament de Justícia adreçaran un escrit
d’adhesió.
Per la qual cosa, els reunits acorden:
Primer: La voluntat de l’Ajuntament d’Almacelles d’adherir-se al conveni abans
esmentat, per tal de col·laborar en l’execució de programes en l’àmbit de
competències de la Secretaria de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia
Juvenil”.
En la fase de deliberació, la portaveu i regidora d’IPA, Sra. Carol Manchó,
considera positiu el conveni, si bé de moment s’abstindrà, per tal de veure com
es gestiona el conveni a nivell de coordinació de tasques. El Sr. Alcalde fa

constar que cada cop que es pacten les actuacions se’n responsabilitzen els
tècnics del Dep. de Justícia.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 11 vots a favor
dels regidors de CiU i dels PSC, i 1 abstenció de la regidora d’IPA.

8.- Assumptes d’urgència:
Acte seguit, el Sr. Alcalde sotmet als reunits l’aprovació de la inclusió per
urgència dels següents punts del dia que tots els regidors acorden d’incloure:

U.1.- Adjudicació de la contractació per procediment
negociat sense publicitat d’una nova pòlissa de
Tresoreria, declarant deserta la convocatòria
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que el Ple, de data 30 d'octubre de 2008, es va convocar la licitació per a
contractar una pòlissa de tresoreria, delegant en la Junta de Govern per a
adjudicar.
Atès que per convocatòria personal escrita s'han demanat ofertes als diferents
bancs i caixes i, finalitzat el termini s'han rebut tres ofertes de Multicaja, Caixa
de Catalunya i Caixa de Terrassa, i cap d'elles compleix amb les bases
aprovades tal como es constata en l' informe de Secretaria, de data 25 de
novembre de 2008, per posar com a condició la comissió d'obertura i algunes la
comissió de no disponibilitat.
És per aixo que es proposa :
Primer: Declarar deserta la licitació per ser nul·les les ofertes i per no causar
greuges a les entitats que no han presentat ofertes d' acord amb les bases.
Segon: De cara a una nova convocatòria es podrà estudiar la redacció d'unes
noves bases adaptades al mercat, a la vista de les ofertes presentades i
convocar novament la contractació d’aquesta pòlissa.
No obstant el Ple amb el seu superior criteri acordarà el que cregui més adient”.
En la fase de votació, aquesta proposta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i les 5 abstencions dels regidors del PSC i d’IPA.

U.2.- Moció per sol·licitar una comissaria de Mossos
d’Esquadra a Almacelles i el reforçament d’agents en
aquesta zona mentre no es decideixi fer-la
Es dóna lectura a la següent moció que presenta l’Equip de Govern a
l’aprovació del Ple:
“Atès que des del Dep. d’interior de la Generalitat ha promés augmentar en 50
agents de Mossos més pel proper any a la demarcació de Lleida.
Atès que el desplegament actual deixa clars alguns dèficits en efectius i mitjans
i, molt concretament en la zona nord-oest del Segrià, com és el cas
d’Almacelles i la seva àrea d’influència. En el nostre cas, gaudíem d’efectius de
la Guàrdia Civil (va haver una caserna amb vint-i-dos agents) fins que es va fer
el desplegament dels Mossos d’Esquadra al Segrià, moment en el què es va
clausurar la caserna i van marxar els guàrdies civils assignats a la nostra
població. Aquest fet no va venir acompanyat d’un major nombre de Mossos
d’Esquadra que donessin el servei de vigilància a la població d’Almacelles i a
les viles i nuclis de població veïns de Sucs, Suquets, Gimenells, el Pla de la
Font o Raimat, tal com era comú en l’altra etapa.
Atès també que, d’un temps ençà, aquest fet no ha fet més que agreujar-se,
constantant-se un increment notable en els furts i robatoris –tant en els centres
urbans com en els masos, granges i nuclis aïllats-, un increment de les
denúncies i un cert repunt en la inseguretat ciutadana en general que fa del tot
necessària una presència regular i més nombrosa d’efectius dels Mossos en
aquesta zona. Malauradament, el dèficit d’efectius a la comissaria central de
Lleida, les distàncies entre la capital lleidatana i aquesta subcomarca i els més
de 15.000 habitants que estarien compresos en aquest àmbit territorial, fan del
tot impossible –a data d’avui- un servei correcte, eficaç i segur d’aquests
efectius policials amb els ciutadans d’Almacelles i l’entorn.
És per aquest motiu que es proposa als reunits la següent moció:
Primer: Que es disposi d’una comissaria de Mossos d’Esquadra a Almacelles,
a fi de garantir la seguretat dels seus 7.000 habitants i la de la resta d’habitants
dels pobles d’aquesta subcomarca.
Segon: Que mentre no es fa efectiva la construcció d’aquesta comissaria
s’assignin més efectius i es reforcin els Mossos d’Esquadra en aquesta zona.

Tercer: Fer arribar còpia d’aquest acord al Dep. d’Interior i a tots els
representants dels diferents grups polítics del Parlament de Catalunya”.
La regidora i portaveu d’IPA, Sra. Carol Manchó, fa constar que no veu bé que
s’estudiïn les qüestions relatives als Mossos, si bé considera que cal potenciar
la Policia Local, incrementant el nombre d’agents i eliminant com a tasca
d’aquests l’haver de repartir notificacions.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que no es va
realitzar correctament el deplegament dels mossos per part del Govern de CiU i
que estarien disposats a aprovar la moció si s’accepten dos condicionants: en
primer lloc, que hi hagi més coordinació entre els mossos i la Polica Local a
través d’una Junta de Seguretat Local integrada per tots els grups. En segon
lloc, proposa que ja que s’ha aprovat i s’ha publicat el Reglament de la Policia
Local es posin els mitjans oportuns per a complir-los.
El Sr. Alcalde considera que està d’acord amb la potenciació de la Policia Local
d’Almacelles i que, amb aquesta finalitat, preveu cobrir un o dos llocs més
d’agents de Policia Local de cara a l’any vinent. D’altra banda, vol fer constar
que aquest Equip de Govern ha dotat la Policia Local de diferents mitjans dels
quals abans no disposaven abans, com ara nous ordinadors, vehicles, armes i
locals per poder dur a terme la seva tasca de forma digna i eficaç. Pel que fa a
les tasques de les què es parlava, cal fer constar que se’ls ha reduït una part
de la feina administrativa que duien a terme, si bé, n’hi ha d’altres que són
pròpies d’ells i de la seva total incumbència.
El Sr. Alcalde, adreçant-se al regidor i portaveu del PSC, li manifesta que
potser sí que és cert que el desplegament no es va fer prou bé en el seu dia,
però en el que sí que no es va vigilar prou va ser en deixar-se perdre la situació
de cap de línia que tenia l’antiga caserna de la Guàrdia Civil i no substituir-lo
adequadament, tal com es va fer en altres viles. Pel que fa a la finalització del
desplegament, considera el Sr. Alcalde, que s’han atès les demarcacions de
Barcelona i Tarragona en detriment de la de Lleida, i que manquen efectius en
la comarca del Segrià, situació sobre la qual hi haurien d’estar tots d’acord tots
els grups representats.
Pel que fa a la Junta Local de Seguretat, el Sr. Alcalde li fa avinent al regidor
portaveu del PSC, que per tal que es pugui constituir fa falta un mínim d’agents
per poder-la crear. Sobre la possibilitat de que, en cas de constituir-se, s’hi
integri un representant del grup del PSC, fa constar el seu compromís de que si
es pot fer que així es faci, i que consti en acta, als efectes oportuns.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, pren novament la paraula i
assenyala que en moment del desplegament es va dir, per part del conseller Sr.

Pomés, que solament s’instal·larien comissaries de Mossos d’Esquadra en els
caps de comarca. Acte seguit, el mateix regidor fa constar que no s’ha respost
a la seva petició, en relació a fer que es compleixi el Reglament de la Policia
Local. Pel que fa a la Junta Local de Seguretat, considera que es pot suplir
amb una comissió participada pels diferents grups polítics.
El Sr. Alcalde respon que aquesta Junta no es farà si no és legal, ja que d’altra
manera, els mossos no hi assistirien. En relació a les reunions amb els mossos,
el que volen és privacitat i discreció, i que el que hagin de dir es faci a nivell
d’alcaldia. Pel que fa al Reglament de la Policia Local, li fa avinent que es farà i
es desplegarà correctament. D’altra banda, afegeix el Sr. Alcalde que totes
aquestes actuacions que ara demana les podia haver fet en el seu dia, quan
formava part de l’Equip de Govern i no ho va fer.
Sotmesa la moció a votació, aquesta queda aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i les 5 abstencions dels regidors del PSC i d’IPA.

U.3.- Aprovació del text refòs de la Modificació puntual
del POUM en el PA-06 i en el nou àmbit SUD-6 “Els
Olivars”
Es dóna compte del document redactat per l’Estudi Bonaire, SL; de data
novembre de 2008, en el què es recull el text refòs sol·licitat pels Serveis
Territorials d’Urbanisme de Lleida en referència a l’expedient de
l’encapçalament.
Sotmesa la proposta de l’aprovació del text de referència a votació, aquest
queda aprovat amb els 7 vots a favor dels regidors de CiU i les 5 abstencions
dels regidors del PSC i d’IPA.

9.- Precs i preguntes
La portaveu i regidora d’IPA, Sra. Carol Manchó, pregunta per quina raó no
se’ls hi ha donat els comptes que varen demanar en la proppassada Comissió
Especial de Comptes. També sol·licita quin preu tenen les modificacions del
POUM i prega que les sol·licituds que formuli se li responguin amb una
resposta adequada i no se li digui únicament que resten assabentats.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, formula les següents qüestions:
•

Per què no se’ls ha fet arribar la documentació referent als comptes
generals demanada fa uns dies?

•

També prega que es revisi l’ordenança fiscal de l’IBI i que es rebaixi el
tipus del 0,6 al 0,3 per tal de reduir l’increment del 2009, malgrat la
revisió del Cadastre.

El Sr. Alcalde considera que, en relació a aquests documents que demanen
caldrà veure si per motius de seguretat, es pot o no facilitar còpia, i que s’ha
actuat com sempre s’ha fet. D’altra banda, assenyala que els comptes són
públics i que si tenen algun dubte el Departament d’Intervenció els hi explicarà
a ells, com a tothom.
Sobre la revisió de l’IBI, el Sr. Alcalde manifesta que ja disposen de l’informe de
Secretaria sobre una errada que va aparéixer en el BOP, i que s’acreditava que
ja havia transcorregut el termini d’al·legacions, aprovant-se definitivament. Al
mateix temps, afegeix que ja s’havia rebaixat el tipus de 0,64 a 0,60, a fi
d’aminorar l’increment i que hi ha 10 anys per incrementar de manera
progressiva el valor. En relació a la resta d’impostos s’han congelat tots ells, fet
que no s’havia produit en els cinc anys anteriors.
El regidor portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, insisteix que per al 2009 no
hi pot haver els mateixos impostos que per al 2008, atesa la crisi existent. A
continuació, el Sr. Secretari per ordre del Sr. Alcalde, li exposa que segons la
normativa de la Llei d’Hisendes Locals no es pot dur a terme una segona
variació del tipus, ja que es troba ferma en via administrativa arran de l’acord
del Ple d’aquesta Corporació, pres el proppassat 30 de juny. Al mateix temps,
exposa sintèticament la forma d’aplicar gradualment els increments de la
revisió cadastral.
I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 21,45
hores, de tot el qual extenc la present acta, donant fe del seu contingut.

Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari Accidental

