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PLE DE L’AJUNTAMENT D’ALMENAR
Nº 5
ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ
EL DIA 31 DE MARÇ DE 2016
LLOC DE CELEBRACIÓ: Casa de la Vila. Almenar
DATA: 31 de març de 2016
HORA D’INICI: 20.00 h.
HORA DE FINALITZACIÓ: 22.00 h.
CARÀCTER: Ordinària
CONVOCATÒRIA: Primera

ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.2.- PRESA DE POSSESSIÓ AL CÀRREC DE REGIDOR DEL SR. SALVADOR
SARROCA BARRULL.3.- INFORME DEL PROJECTE D’ORDENACIÓ FORESTAL “COMUNALS
D’ALMENAR”.4.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT MUNICIPAL DE GESTIÓ
DOCUMENTAL.5.- COMUNICACIÓ AL PLE DE LA SUBSTITUCIÓ AL CÀRREC DE
TRESORER.6.- MOCIÓ DE SUPORT AL PLA HIDROLÒGIC DE LA CONCA DE L’EBRE.7.- PRECS I PREGUNTES.-

Almenar, 31 de març de 2016
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MEMBRES DE LA CORPORACIÓ ASSISTENTS:
Alcaldessa
Ma Teresa Malla Aige
Tinents d’Alcalde:
Ferran Sánchez Cuenca
Carles Ferrer Martínez
Jordi Sanuy Moncasi
Regidors:
Mònica Noguero Estada
Salvador Sarroca Barrull
Joan Ibars Palau
Carme Payró Bisart
Juan Carlos Buchaca Colell
Laia Cequiel Mir
Jordi Malla Esqué
Secretari-Interventor:
Jose Luis Aspa Cortinat

MEMBRES DE LA CORPORACIÓ ABSENTS:
----------------------------------

ORDRE DEL DIA:

1.- APROVACIÓ D’ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.Es sotmet al Ple l’aprovació dels esborranys de les actes corresponents a la sessió
ordinària de 28 de desembre de 2015 i extraordinària de 3 de març de 2016.
No es formula cap observació, per tant, resten aprovades per unanimitat.

2.- PRESA DE POSSESSIÓ AL CÀRREC DE REGIDOR DEL SR. SALVADOR
SARROCA BARRULL.La regidora Sra. Esther Osset Macià, numero 4 de la llista electoral d’Esquerra
Republicana de Catalunya-Acord Municipal (ERC-AM) va presentar la seva renuncia al
càrrec el 8 de febrer de 2016.
El Ple, en sessió de 3 de març va prendre coneixement de la renuncia i va sol·licitar a la
Junta Electoral Central que lliurés credencial a favor del següent candidat de la mateixa
llista electoral, el Sr. Sarroca.
Rebuda aquesta, compareix al Ple per prendre possessió del càrrec.
Seguidament procedeix al jurament o promesa del càrrec, llegint la Sra. Alcaldessa la
següent fórmula:
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“Jures o promets, per la teva consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidor de l’Ajuntament d’Almenar i respectar la Constitució i l’Estatut
d’Autonomia, així com al President del Govern de la Generalitat de Catalunya per exercir
la autodeterminació del nostre poble i proclamar juntament amb totes les institucions
l’estat català lliure i sobirà?”
El Sr. Sarroca contesta: “Prometo”
Seguidament, la Sra. Alcaldessa, com a tal i com a cap d’ERC li dona la benvinguda a
l’equip de govern, per continuar treballant i escoltant al poble d’Almenar.
La Sra. Noguero li dona també la benvinguda encoratjant-lo a “treballar de valent”.
Li dona també la benvinguda el Sr. Ibars, en nom dels regidors d’Almenar Som Poble Viu.
El Sr. Sarroca agraeix les paraules dels seus companys i manifesta que ve amb il·lusió
per treballar pel poble.
Seguidament es passa al següent punt de l’ordre del dia.

3.- INFORME DEL PROJECTE D’ORDENACIÓ FORESTAL “COMUNALS
D’ALMENAR”.La Sra. Alcaldessa explica que es tracta d’informar favorablement el Projecte d’Ordenació
Forestal per sotmetre’l després a l’aprovació de la Generalitat.
El Sr. Sanuy explica que un cop aprovat el projecte, es podrà dissoldre l’actual Consorci
que gestiona els terrenys forestals, amb la qual cosa el municipi passarà a participar als
rendiments forestals de l’actual 30% al 75% i, a més a més, de l’altre 25% estan obligats a
invertir-hi un 15%.
El Sr. Buchaca, de ASPV, diu que es tracta d’un document molt tècnic i potser seria bo
que l’enginyer forestal que l’ha redactat l’expliques a tots els regidors i també a tot el
poble.
Pregunta el Sr. Buchaca quanta fusta s’ha extret dels comunals fins ara, qui ho controla i
quines actuacions preveu el POF sobre la massa forestal.
El Sr. Sanuy contesta que actualment s’ha tret unes dos mil tones aproximadament. De
moment el Consorci no ha pagat res, pagarà el 30% quan acabi l’actuació.
El Sr. Buchaca diu que ha trobat molt baixa la superfície de 35 Ha.
El Sr. Sanuy contesta que 35 són els hectàrees de comunal que s’ha descobert que estan
ocupades per particulars o que l’Ajuntament en alguns casos havia cedit, tema que caldrà
aclarir. La superfície és d’unes tres-centes.
Seguidament es sotmet la proposta a votació aprovant-se per unanimitat.
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Per tant, la Corporació, ACORDA:
1. Informar favorablement el Projecte d’Ordenació Forestal FOREST COMUNALS
D’ALMENAR (Elenc L-3073) d’acord amb el que preveu l’art. 10.1.c) de l’Ordre
AAM/246/2013, de 14 d’octubre.
2. Demanar la seva aprovació a la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat.

4.- APROVACIÓ
DOCUMENTAL.-

INICIAL

DEL

REGLAMENT

MUNICIPAL

DE

GESTIÓ

Explica la Sra. Alcaldessa que es tracta de formalitzar les relacions amb l’Arxiu Històric de
Lleida amb el que es va signar un contracte de dipòsit per desar-hi la documentació de
l’Ajuntament.
Tots manifesten la seva conformitat amb la proposta.
Per tant, la Corporació, ACORDA:
1. Aprovar inicialment el projecte de Reglament Municipal de Gestió Documental de
l’Ajuntament d’Almenar.
2. Sotmetre’l a informació pública pel termini de 30 dies i, simultàniament concedir
audiència a l’Arxiu Històric de Lleida.
3. L’aprovació inicial esdevindrà definitiva, cas de no presentar-se al·legacions als tràmits
d’informació pública i audiència.

5.- COMUNICACIÓ
TRESORER.-

AL PLE DE LA SUBSTITUCIÓ

AL CÀRREC DE

Es comunica al Ple que per Reial Decret 10/2015, d’11 de setembre es va modificar la Llei
de Bases de Règim Local, eliminant la possibilitat d’encomanar el càrrec de tresorer
municipal a un regidor, podent-ho ser ara només un funcionari.
En compliment d’aquesta disposició es va dictar el Decret d’Alcaldia num. 11/2016
encomanant les funcions de Tresoreria, que fins llavors exercia el regidor Sr. Sanchez, al
Secretari-Interventor.
La Corporació resta assabentada.

Abans de passar al punt de precs i preguntes, la Sra. Alcaldessa proposa incloure a
l’ordre del dia, per motius d’urgència, una moció adreçada a la defensa dels regants de
Lleida donant suport al transvasament de l’Ebre.
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El Sr. Ibars pregunta pel motiu de la urgència i la Sra. Cequiel demana que primer es
llegeixi la moció.
La Sra. Alcaldessa explica que l’han portat aquest mateix matí a l’Ajuntament del Canal de
Pinyana i que quan més aviat la tinguin més força podran fer en defensa dels regants.
La Sra. Alcaldessa, seguidament procedeix a la lectura del text de la moció que la
Comunitat de Regants de Pinyana proposa en defensa del Pla Hidrològic de la Conca de
l’Ebre.
Llegida la moció, la Corporació, per unanimitat, considera justificada la urgència i acorda
la seva inclusió a l’ordre del dia.

6.- MOCIÓ DE SUPORT AL PLA HIDROLÒGIC DE LA CONCA DE L’EBRE.A proposta del Sr. Ramon Piqué Pujol, president de la Junta de Govern de la Comunitat
General de Regants del Canal de Pinyana, es sotmet al Ple la moció següent:
“MOCIÓ EN DEFENSA DELS REGANTS DE LLEIDA
HI ha un principi de dret que diu: ningú pot anar en contra d’ell mateix.
La COMUNITAT DE REGANTS DEL CANAL DE PINYANA presenta aquesta moció en
defensa del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre, precisament per això, perquè si
acceptem les pretensions de la Generalitat de Catalunya d’aportar 5.800 Hm3 per al Delta
en un any sec anirem contra nosaltres mateixos perquè les nostres concessions com a
usuaris es veurien afectades i disminuirien de manera forçosa.
I és que l’aigua és el nostre patrimoni, Lleida de fet ho deu tot a l’aigua, envoltada de
regadius, viu de l’aigua, i especialment deu molt al Canal de Pinyana, hi està estretament
lligada, fins i tot el Paer en Cap és el nostre President, tenim 870 anys d’història en comú.
Regant unes terres esquerpes i amb l’esforç dels seus pagesos i pageses hem
transformat l’economia de la ciutat i de la seva comarca, i lluitarem per no perdre aquest
patrimoni.
El Canal de Pinyana no es deixarà arrabassar la nostra centenària concessió, tenir-ho per
segur.
A Pinyana es van iniciar les primeres plantacions de fruiters, aquí van sorgir multitud de
centrals fructícoles, indústries de tota mena, una ramaderia potent i com a conseqüència
de tot això es va donar un fort impuls a la creació de la UdL. Lleida és coneguda per la
seva agricultura, ramaderia i agroindústria arreu del mon i això sense aigua no és
possible.
Aquest Pla Hidrològic garanteix 3.000 Hm3 en l’aforament de Tortosa i 3.400 Hm3 en la
desembocadura del riu Ebre, i és d’obligat compliment. L’anterior tan sols recomanava
aquest mateix cabal.
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El Delta està regulat pel pantà de Mequinensa i això permet l’arribada d’un cabal estable,
ja que d’una altra manera oscil·laria entre 20-30 m3/seg en èpoques de sequera i riuades
superiors als 2.000 m3/seg en altres moments.
Així els arrossaires disposen d’una dotació de 26.000 m3/ha que és el veritable fre a la
salinització del Delta.
Considerem que é un Pla equilibrat i de possible compliment, el cabal pretès pel Govern
de la Generalitat, en un any de sequera, no es podrà complir, si no es buiden totes els
embassaments de la conca.
El riu Ebre té uns cabals històrics i la conca de l’Ebre manté un difícil equilibri entre les
diferents Comunitats Autònomes, qualsevol cosa pot alterar aquest equilibri i ens pot
portar a conseqüències no desitjables per a ningú.
Tota la vall de l’Ebre estem per la unitat de la conca, així ho hem reiterat en multitud
d’ocasions a través de la Federació de Comunitats de Regants de la conca de l’Ebre FEREBRO- que té més de 600.000 Has federades.
Es critica la creació de 450.000 noves hectàrees de regadiu, però 145.000 estan a
Catalunya. Es parla de transvasament i aquí l’únic que funciona és el que porta aigua del
delta al camp de Tarragona i ben remunerat per cert.
L’Ebre és el riu que aporta més cabal al mar i el balanç futur previst és que el 49% de
l’aigua es consumirà a la conca i el 51% anirà al Delta.
Aquest Pla preveu que l’aigua procedent de l’estalvi de les modernitzacions del reg sigui
destinada a usos mediambientals, no a regadius, i preveu que els nous regadius han de
comptar amb reserves d’aigua suficients.
Pinyana està per la modernització per tenir un reg més eficient, més còmode i més
rendible, podem estalviar aigua, però el regant sol no pot fer-ho. Si l’estalvi reverteix a la
societat és juts que es destinin una part dels pressupostos europeus, estatals i
autonòmics a dur a terme aquesta infraestructura.
A vegades sembla que les terres de Lleida no formem part del territori de la Conselleria
del mateix nom, la manca de diàleg amb les Comunitats de Regants és absoluta i es
prenen decisions importants sense consultar-nos res. En altres contrades el tracte és molt
diferent i s’escolta la veu dels regants.
Es per tot això que hem cregut convenient portar al Ple de l’Ajuntament d’Almenar la
nostra opinió i la nostra proposta de donar suport al Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre,
perquè estem convençuts que és l'únic possible.
Cal afegir que si el Govern de la Generalitat considera que l’agricultura de regadiu ja no
és un sector estratègic i que prefereix importar aigua en forma d’aliments, que ens ho
digui aviat i clarament perquè invertir en modernitzar el reg i transformar secans en
regadiu amb una dotació inferior és un risc que ningú correrà, doncs l’agricultura sense
aigua no té futur i això és el que ara ens juguem.
Per aquests motius, des de la Comunitat General de Regants del Canal de Pinyana es
proposa els següents:
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ACORDS:
Primer: Instar a l’Ajuntament d’Almenar que doni suport a les reivindicacions de les
Comunitats de Regants de Lleida i usuaris.
Segon: Instar a la Generalitat de Catalunya que incorpori en els seus pressupostos
dotacions per als processos de modernització dels regs del Canal de Pinyana.
Tercer: Instar al Govern de l’Estat que compleixi amb els compromisos adquirits amb el
Pla de Conca.
Quart: Traslladar aquests acords als grups amb representació al Parlament de Catalunya i
al Govern de la Generalitat.”
La Corporació, per unanimitat, aprova la moció.
El Sr. Ibars comenta que el Pla Hidrològic preveu que tots els estalvis d’aigua que
s’aconsegueixin amb les modernitzacions de reg aniran al cabdal ecològic i hem aprovat
que estem d’acord amb això, quan potser estarien més d’acord en que l’estalvi d’aigua de
la modernització del reg de Pinyana es destinés al reg del Pla.
El Sr. Sanuy que diu que al cabdal ecològic no hi va tota l’aigua estalviada, que part
d’aquesta es pot destinar a nous regs.
Seguidament el Sr. Ibars, en nom dels regidors d’Almenar Som Poble Viu també proposa
la inclusió a l’ordre del dia d’una moció en la que demanaven la creació de grups
municipals a l’Ajuntament d’Almenar.
La Sra. Alcaldessa considera que, a diferència de la que s’ha inclòs, aquesta no es pot
considerar urgent ni els regidors de l’equip de govern han tingut la possibilitat d’estudiarla.
Es sotmet a votació l’apreciació de la urgència donant el resultat de 6 vots en contra (ERC
i CIU) i 5 a favor (ASPV), per tant, es rebutja la seva inclusió a l’ordre del dia.

7.- PRECS I PREGUNTES.1. El regidor Sr. Malla formula la següent pregunta:
“El passat 17 de març vam entrar una instància on fèiem referència a la convocatòria
d’ajuts LEADER per tal que es puguin presentar les sol·licituds d’ajut.
Ens vau respondre que ja hi estàveu treballant des de fa temps. Que heu fet?
Concretament nosaltres vam proposar:
ANTECEDENTS:
Fins al 21 de març, estarà oberta la convocatòria d’ajuts LEADER Ordre ARP/8/2016,
de 21 de gener, per tal que es puguin presentar les sol·licituds d’ajut.
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Els ajuts LEADER estan destinats a:
 potenciar la diversificació de les economies rurals.
 fomentar la realització d’inversions que generin activitat econòmica.
 establir polítiques especifiques per als joves del mon rural.
 promoure accions dirigides a la mitigació i adaptació al canvi climàtic.
 emprendre accions dirigides a la protecció dels recursos naturals.
 incentivar accions dirigides a estimular la innovació i la transferència de
coneixements en el sector agroalimentari.
EXPOSEM
L’Ajuntament d’Almenar ha de treballar amb l’objectiu de sol·licitar totes les
oportunitats de finançament que puguin anar destinades a la realització de nous
projectes a Almenar.
El grup municipal SomPobleViu un cop estudiats els diferents criteris de valoració
proposa a l’Ajuntament d’Almenar que sol·liciti finançament per als següents projectes:
 Projecte d’adequació d’una zona d’acampada i acolliment de furgonetes camper i
rulots a la zona del Complex Esportiu l’Horta. El complex ja disposa d’equipaments
que el fan atractiu per aquest tipus d’usuaris. Aquesta adequació milloraria l’oferta
turística d’Almenar.
 Projecte de Valorització de l’Espai Natural del Clot de la Unilla d’Almenar. El
projecte inclou l’adequació i millora dels drenatges creats per la construcció de l’A14 amb l’objectiu que aportin tota l’aigua possible a la zona de la llacuna, sense
malmetre els correus limítrofs. El projecte també inclouria la millora de la
senyalització i valorització de l’espai natural.
 Projecte d’implantació d’un sistema de calor centralitzat i alimentat amb energies
renovables, tipus biomassa al pavelló poliesportiu, i l’escola nova. Les dos
instal·lacions són grans consumidores de calor sobretot als mesos d’hivern. La
seva proximitat farà viable que puguin compartir un sistema de calefacció
centralitzat que permetria reduir les despeses en calor i millorar l’eficiència i el
respecte amb el medi ambient.
 Projecte d’adequació de la zona del Castell dels Moros. La zona del castell dels
moros i dels dipòsits te un gran valor històric i paisatgístic, la seva adequació
milloraria el patrimoni històric, cultural i natural d’Almenar. El projecte hauria
d’incloure l’adequació de l’espai, la millora dels accessos, la millora de la
senyalització i una actuació a l’espai natural arbrat de la zona.
El grup Municipal SomPobleViu restem a disposició de l’equip de l’Ajuntament
d’Almenar per a qualsevol treball, millora o aportació d’idees referent als projectes
plantejats.”
La Sra. Alcaldessa contesta que s’han fet reunions i s’ha mantingut contacte amb
experts en la matèria per estudiar els projectes que seria possible presentar.
El Sr. Ibars pregunta si s’ha presentat algun projecte a la convocatòria que va acabar
el 21 de març. La Sra. Alcaldessa contesta que s’ha presentat un de regularització
forestal i s’està estudiant un altre referent al riu, juntament amb els altres pobles, que
serviria d’entrada per introduir altres actuacions d’Almenar.
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En relació als drenatges de l’A-14 s’ha estudiat la possibilitat de reconduir l’aigua al
Clot de la Unilla o per a reg, però no és possible per tractar-se d’aigua que pel fet
d’haver passat per l’asfalt no es considera prou neta.
Afegeix que en tots els temes citats en la instància l’equip de govern hi està treballant.

2. El Sr. Malla pregunta si es pensa posar la senyalització per als ciclistes que van
demanar.
Contesta el Sr. Sanchez que s’ha decidit ja posar-les. S’estan mirant preus.
El Sr. Malla ho agraeix i anima a l’equip de govern a continuar en aquesta línia.

3. El Sr. Malla recorda la sol·licitud del seu grup demanant establir uns criteris per a
l’atorgament de subvencions a les diferents entitats i oferint l’ajuda del seu grup per a
fer-ho. Pregunta com està el tema.
El Sr. Sanchez diu que s’està treballant en trobar uns criteris equitatius. Es faran
reunions amb les entitats per explicar-ho.
El Sr. Ferrer afegeix que s’està estudiant el fixar les subvencions com a percentatge
sobre la despesa acreditada.
El Sr. Sanchez diu que aquest any ja se’ls ha demanat a les entitats el balanç de l’any
anterior i els pressupostos del que volen fer.

4. La Sra. Payró formula la següent pregunta:
“El passat 1 de febrer, ens havíem de reunir al Departament d’Ensenyament l’AMPA,
l’equip directiu de l’escola, l’equip de govern i Som Poble Viu, amb el Sr. Cullerés, però
va ser anul·lada a l’últim moment. No sabem si s’ha posposat per un altre dia, o bé si
ha quedat anul·lada.
Què heu fet al respecte?
Continuant amb aquest tema vam presentar un informe, el passats 4 de març.
On exposàvem que:
1. El 27 de juliol de 2015 va sortir publicat al portal de contractació de la Generalitat
de Catalunya el Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció
del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció d'obra de l'adequació del projecte
de l'escola de 2 a 1,5 línies, a Almenar.
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El 20 de setembre es va realitzar una reunió amb el Delegat d’Ensenyament a
Lleida a la qual van assistir: l’Escola representada pel seu Director, Manel Gràcia,
l’AMPA, representada pel seu President, Eduard Martí Mauri, i l’Ajuntament,
representat per l’Alcaldessa M. Teresa Malla, la regidora d’Ensenyament, Mònica
Noguero, i el regidor Joan Ibars, on tots els membres d’Almenar van expressar la
sorpresa per la reducció de l’escola feta sense cap comunicació prèvia a
l’Ajuntament i també el desacord per la pèrdua d’equipaments que suposa passar
de dues línies a una línia i mitja.
El 2 de novembre de 2015 es va adjudicar el contracte a les empreses Arquit3ctes,
Cerdà / Company,SC & Innovation Management Architecture Development, SLPU
(UTE), per un import de 188.760€ IVA inclòs.
La durada del contracte, segons les bases inicials, es va preveure de 5 mesos; així
doncs es preveu que la redacció del projecte estigui finalitzada aproximadament el
proper 2 d’abril de 2016.
En els últims mesos s’ha sol·licitat informació i s’ha demanat una reunió amb el
Delegat d’Ensenyament a Lleida per tractar aquest tema. Per diferents motius, la
reunió encara no s’ha realitzat i tampoc hem rebut cap notícia referent a l’evolució
del projecte, fet que ens preocupa.
La voluntat d’aquest escrit és la d’informar l’equip de redacció del nou projecte
d’alguns requeriments que segons creiem que són necessaris per a la nova escola
d’Almenar. D’aquesta manera els redactors poden adaptar el disseny de la nova
escola a les necessitats reals d’Almenar tenint en compte les necessitats descrites.
En cap cas aquest escrit ha de comportar cap retard en l’evolució del projecte.
En la reducció del projecte de 2 línies a 1’5 les característiques de l’Escola canvien
considerablement; així doncs, tot seguit enumerem certes consideracions que
creiem que es podrien tenir en compte:
· L’alumnat d’aquest curs 2015 /16 és de 16 grups i a l’escola proposada es
consideren 14 grups, segons bases tècniques per a escoles de 1’5 línies.
· Les escoles de 1’5 línies preveuen 4 aules d’infantil i aquestes són insuficients per
a les necessitats d’Almenar, ja que fa més de 10 anys que hi ha entre 5 i 6 aules
d’infantil. Totes les aules d’infantil s’haurien de preveure amb un WC dins de l’aula,
tal i com es venen construint des de fa uns anys.
· En el nou avantprojecte es redueix el menjador ⅓ de l’espai inicialment previst. En
l’anterior projecte s’havia previst un escenari per tal de poder fer reunions i utilitzarlo si calia com a sala de xerrades i teatre. Cal tenir en compte que també s’ha
eliminat el gimnàs i per tant aquest espai seria l’únic gran espai per reunions o
actes amb molts assistents.
· Se suprimeix l’arxiu històric, fet que dificulta la conservació de l’actual
documentació al municipi d’Almenar, amb documentació molt antiga i valuosa de
l’Escola. L’arxiu històric es consulta habitualment des de la secretaria del centre per
realitzar certificats diversos..
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· Es perden aules específiques, una problemàtica que ja es dóna a l’escola actual;
manca d’aula de música, de plàstica, d’ idiomes.
· Es perd espai de magatzem (al costat aules de primària).
· El WC dels alumnes passa de 45 m2 a 25 m2.; és a dir, per la pèrdua de mitja
línia es redueix la meitat de l’espai. També es considera molt necessari que hi hagi
WC exteriors.
· A l’escola de 2 línies es preveia un porxo de 190m2, en les bases actuals no
queda clar si hi és. D’altra banda, aquest porxo es considera molt necessari,
sobretot pels dies de pluja i els dies molt calorosos a l’estiu.
Altres consideracions que es podrien tenir en compte són:
· Una orientació de l’escola on es pogués aprofitar bé la llum del sol; sobretot a
l’espai infantil.
· La proximitat del pavelló poliesportiu i les necessitats de calor que tenen les dues
instal·lacions, per aquesta raó es podria preveure un sistema de calefacció
centralitzat (district-heating) basat en energies renovables, tipus biomassa.
Fetes les aquestes consideracions oferim la nostra col·laboració per participar, en
la forma que els redactors considerin més apropiada, en l’aportació d’idees al
projecte de la nova escola d’Almenar amb la voluntat d’adaptar-la a les necessitats
reals del municipi.
1. En les últimes converses l’Alcaldessa ens ha informat de la realització de
reunions entre els arquitectes de l’empresa redactora del projecte i l’arquitecte
municipal.
SOL·LICITEM
Que l’Ajuntament faci arribar a l’equip redactor aquest document el més aviat
possible.
Que n’heu fet d’aquest informe?”
La Sra. Noguero contesta: “Com sabeu, ens trobem dintre el procés de la nova
construcció. Hem de tenir present en aquesta nova construcció el procediment
administratiu de la mateixa cas de l’administració local, és a dir d’aquest Ajuntament.
El que si és cert és que nosaltres com a institució local i juntament amb l’equip directiu
de l’escola i l’AMPA, estem interessats en que aquest projecte es dugui a terme en el
nostre municipi.
Ara bé, dins del procediment administratiu, ens trobem a dia d’avui dins del termini de
la redacció del projecte. Esgotat aquest termini, tal com marca la llei procedimental,
tindrem la oportunitat de fer-hi les esmenes i les aportacions.
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Espero, així, que ASPV entengui perquè no ens hem adherit a la vostra proposta
sobre algunes qüestions tècniques i de millora que heu proposat.
No perquè pensem que no siguin necessàries. Possiblement hauríem de veure el
projecte i quines son les mancances, si és que n’hi ha, perquè, sembla ser que ja
donem per fet que aquest projecte serà un desastre, i nosaltres en aquest sentit no hi
podem estar d’acord.
Així doncs, deixem treballar als professionals i quan arribi el moment ja farem el que
toqui.
També us he de dir que els redactors estant en contacte amb el tècnic municipal per
les qüestions tècniques i si hi ha alguna novetat estarem informats.”
El Sr. Ibars diu que aquest informe era per donar informació a l’equip redactor.
La Sra. Noguero considera que no és el moment d’interferir en la redacció del projecte
i que es presentaran les al·legacions que es considerin adients quan sigui el moment.
5. La Sra. Cequiel, respecte al Projecte de reurbanització de la Pl. Espanya considera
poc encertat posar-hi gespa perquè és poc sostenible, creu que és més adient
vegetació apropiada per al clima àrid de Lleida i a més encareix el projecte.
Pregunta també per què tractant-se d’una actuació que es considerava imminent no
estava al pressupost.
La Sra. Alcaldessa contesta que la gespa, que va proposar la redactora del projecte, li
va semblar bé a l’equip de govern perquè a Almenar totes les places les tenim de
formigó i si es pensa dedicar a la Memòria Històrica, la gespa és més adient.
Respecte al Pressupost, aquesta obra està inclosa al Pressupost global de l’Avinguda
de Lleida.
6. La Sra. Cequiel demana que l’obra s’adjudiqui mitjançant concurs públic o procediment
negociat.
La Sra. Alcaldessa contesta que la seva tramitació està prevista per a la propera Junta
de Govern.
7. Pregunta la Sra. Cequiel que s’està fent per solucionar l’estat del casc antic i de
l’Església.
La Sra. Alcaldessa contesta que s’hi està treballant. Es tenen contactes amb el
Departament de Cultura i s’estan portant a terme actuacions per conservar la
fisonomia del casc antic.
Respecte a l’església es mantenen contactes continus amb l’arquitecta i altres càrrecs
de la Generalitat. S’està intentant aconseguir financiació amb càrrec a l’1% cultural.
8. La Sra. Cequiel pregunta pel cost de les obres que es fan al casc antic, perquè ells
han calculat que s’han gastat uns 25.000 € en maquinària llogada i material.
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La Sra. Alcaldessa informa que el que s’ha fet al C/ Arroquetes - Pl. Sta. Bàrbara ha
costat uns 20.000 €, essent la partida més important la de maquinaria que es va tenir
que llogar.
Seguidament, la Sra. Cequiel llegeix la instància que van presentar el 4 de març en
relació a l’estat de conservació del nucli històric i l’església:
“A Almenar ja fa anys que periòdicament s’estan enderrocant edificis pel seu estat de
ruïna i el perill que comporten.
L’església cada dia ens presenta un estat més deplorable i és necessària una actuació
de restauració general. La seva conservació correspon al Bisbat que n’és el propietari.
EN RELACIÓ AL NUCLI HISTÒRIC ALMENAR SOM POBLE VIU PROPOSA:
Realitzar un projecte d’intervenció integral del nucli antic amb l’objectiu no sols de
recuperar i protegir el patrimoni sinó també el de recuperar el seu paper econòmic i
social.
Treballar per accedir a diferents fonts de finançament com per exemple: els Fons de
Desenvolupament Regional Europeu o la Llei de Barris de la Generalitat.
Hi ha exemples d’Ajuntaments que col·laboren amb el Servei d’Ocupació de Catalunya
amb l’objectiu de crear brigades especialitzades en actuacions en cascs antics i altres
que creen línies de finançament per als propietaris per a l’arranjament de façanes.
Per accedir a totes aquestes fonts de finançament el primer que cal és tenir un
document on:
- es faci una diagnosi exhaustiva del nostre casc antic
- es defineixin uns objectius clars
- es descrigui un pla d’actuacions per arribar a assolir-los
En la redacció d’aquest document hi ha de poder participar tots els implicats (veïns,
propietaris, Ajuntament...) per tal que puguin consensuar objectius comuns.
EN RELACIÓ AL CAS CONCRET DE L’ESGLÉSIA ALMENAR SOM POBLE VIU
PROPOSA:
L’Ajuntament i el Departament de Cultura de la Generalitat segons la llei de patrimoni
català són competents per exigir al bisbat actuacions de restauració.
Per tant proposem que l’Ajuntament sol·liciti per escrit al Departament de Cultura i al
Bisbat la realització d’actuacions urgents en la restauració de l’església.”
9. La Sra. Cequiel comunica una queixa veïnal que han rebut en relació a l’aparcament
situat al C/ Dr. Ballbé. Demana que s’arregli l’accés per estar deteriorada la vorera.
10. La Sra. Cequiel pregunta si està regulada d’alguna manera la cessió de solars per a
aparcaments que fan els particulars a canvi de compensar-los l’IBI.
La Sra. Alcaldessa contesta que des de que hi és l’actual equip de govern sí, estan
tots regulats i comptabilitzats, si bé hi ha un cas en el que es va fer de veu i ara
l’interessat reclama l’IBI i l’Ajuntament ho desconeixia.
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11. En relació a la recollida de residus el Sr. Ibars llegeix el correu que va adreçar al
regidor Sr. Sanuy que textualment diu:
“Hola Jordi,
T’enviem una proposta per millorar la distribució dels contenidors al municipi.
Creiem que per fomentar el reciclatge entre els veïns s’haurien d’aplicar les següents
mesures:
 Facilitar el reciclatge als veïns que volen realitzar la gestió dels residus
correctament col·locant més contenidors de recollida selectiva preferiblement en
illes de 5 contenidors per tal de facilitar que en un mateix trajecte es puguin
dipositar tots els residus.
 Que estudiï i valori la implantació de sistemes alternatius als sistemes de
contenidors al carrer com pot ser la recollida Porta a Porta per fraccions. Un
sistema amb molts bons resultats als municipis on s’ha implantat arribant a
aconseguir passar del 20% de reciclatge de residus al 80%.
 Que estudiï i valori la creació d’una deixalleria al municipi per la recollida i
valorització de totes les fraccions de residus més minoritàries com poden ser:
runes, mobles, fustes, aparells electrònics, electrodomèstics amb CFC...
En primer lloc en referència a la creació d’illes o àrees d’aportació.
S’han revisat en primer lloc els contenidors actuals al municipi, que són: 6 d’envasos, 8
de vidre i 8 de paper.
En segon lloc s’han distribuït dotze illes a diferents llocs del municipi, prioritzant els
llocs on ja hi ha algun contenidor. Dotze illes segueixen sent poques per al municipi
d’Almenar però almenys són un nombre mínim que no hauria de baixar.
També hem comprovat que en un espai proper a Almenar Fruits l’Ajuntament disposa
de diversos contenidors, concretament: 7 de vidre i 3 de paper.
Finalment si restem els que falten amb els que hi ha guardats a Almenar Fruits
obtenim el total de contenidors que fan falta per arribar als mínims necessaris per
facilitar la recollida selectiva als veïns d’Almenar.
Així doncs arribem a la conclusió que s’haurien de realitzar les següents actuacions:
-

Repartir els tres contenidors de paper que estan emmagatzemats a l’esplanada de
Almenar Fruits.
Repartir almenys 3 dels 7 contenidors de vidre que estan emmagatzemats a
l’esplanada d’Almenar Fruits.
Demanar al Consell Comarcal 6 contenidors d’envasos. En cas contrari es pot
valorar la compra de contenidors. Un contenidor d’iglú de 2a mà te un cost de
275€/unitat.
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Concepte
Actuals
Mínims
Falten
Guardats
Fruits
Total

a

Envasos Vidre
Paper
6
8
8
12
12
12
-6
-4
-3
Almenar
0
7
3
-6

Aquesta es una primera proposta, crec que el millor seria troba’ns un dia i
parlar‐ho. Un cop acordem una proposta s’hauria d’enviar al Consell Comarcal per
tal de demanar els contenidors i també que ens recullin els nous que afegim.
Crec que si ho demanem per escrit el Consell no s’hi negarà, almenys crec que ho
hem de provar.
Espero la teva resposta,
Salutacions.
Joan Ibars Palau”
Diu que no ha rebut resposta a aquest correu.
El Sr. Sanuy contesta que ja ho van parlar, que Almenar ja té un cost addicional per
la recollida perquè l’empresa no recull tots els contenidors i hi ha d’haver una
persona de la brigada que porti alguns contenidors als llocs on l’empresa hi pot
accedir.
La Sra. Alcaldessa contesta que estem treballant en el tema de les illes de
contenidors i conjuntament amb l’alumnat de l’institut. Estem treballant també en
eliminar aquest cost addicional que té Almenar per no accedir l’empresa
concessionària a alguns contenidors.
El Sr. Ibars afegeix que des del Consell Comarcal es va enviar una carta a tots els
Ajuntaments perquè informessin dels contenidors deteriorats que caldria renovar i
Almenar és l’únic que no ha contestat.
El Sr. Sanuy diu que sí que s’ha contestat.

12. El Sr. Ibars formula la següent pregunta:
“En referència a la instància sobre la representació institucional del municipi
d’Almenar,... No entenem la vostra resposta,... dieu que hi esteu treballant. Però no ho
entenem.
Nosaltres en la instància us exposàvem que…
El passat divendres 26 de febrer,
A la Diputació de Lleida es va celebrar una conferència destinada a informar als
Alcaldes dels municipis sobre les possibilitats de finançament Europeu directes per als
Ajuntaments. En l’acte hi van assistir més de 100 alcaldes dels municipis, segons el
diari SEGRE.
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El mateix dia al Consell Comarcal del Segrià es va celebrar el Consell
d’Alcaldes/esses amb punts tan importants en l’ordre del dia com:
1. El programa LEADER del GAL Noguera- Segrià Nord a càrrec de la gerent Sra.
Gemma Cortada i del programa LEADER del GAL Leader-Ponent a càrrec de la
gerent Sra. Teresa Fuentes
2. Els Plans de Protecció Civil
3. Les línies d’actuació del programa FEDER
4. Informe de l’àrea de Medi Ambient, en relació a la recollida de residus.
Cap membre de l’Ajuntament d’Almenar va assistir a cap dels dos actes en
representació del municipi.
AlmenarSomPobleViu considera molt greu que l’Ajuntament no estigui representat en
aquests actes institucionals on si que hi van tots els altres ajuntaments.
El fet de no representar Almenar en aquests actes institucionals pot ocasionar un greu
perjudici per l’Ajuntament ja que:
 No rep informació directa sobre subvencions, ajuts i el desenvolupament de
serveis
 No defensa els drets d’Almenar i la millora dels serveis
 Demostra menyspreu pels actes organitzats per les entitats comarcals o la
diputació.
La representació d’Almenar en aquestes institucions és obligació de l’Alcaldessa, la
qual ho pot delegar a regidors o tècnics.
PER TOT AIXÒ, SOL·LICITEM
Que l’Alcaldessa, en cas que no prevegi assistir en aquest tipus d’actes, delegui a
qualsevol regidor de l’Ajuntament d’Almenar la seva representació.
Els regidors d’AlmenarSomPobleViu ens oferim per executar aquesta tasca.”
La Sra. Alcaldessa explica que quan es convoquen aquestes reunions, l’equip de
govern ja es preocupa d’obtenir la informació sobre els assumptes que s’hi tractaran.
Recorda que l’equip de govern té al darrera una representació política que el manté
informat de tots els temes, per tant, no és veritat això de que no assistir a aquests
actes pot perjudicar a l’Ajuntament. Això podria passar si l’equip de govern fos una
agrupació d’electors sense representació política.
13. El Sr. Ibars pregunta per una factura de l’arquitecte municipal de 13.000 € en concepte
de redacció del projecte d’aigua potable del C/ Calvari, així com una altra de 891,40 €
per la modificació d’aquest projecte i una altra de 1.561,73 € per una memòria de
rehabilitació de vestidors del Camp de Fútbol
Pregunta també a quants arquitectes es va demanar pressupost.
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La Sra. Alcaldessa contesta que es va encarregar directament a l’arquitecte municipal.
El Pressupost de l’obra son uns 260.000 € per al que és te previst demanar una
subvenció directa a la Diputació.
El Sr. Ibars considera que sempre que s’encarrega un projecte així s’hauria de
demanar pressupost a tres arquitectes.
14. En relació al viver d’empreses el Sr. Ibars pregunta quines son les actuacions que hi
porta a terme l’Ajuntament i quin és el projecte de l’Ajuntament per fomentar el
creixement del viver.
La Sra. Noguero recorda que la partida de la regidoria es va reduir i els pressupostos
ja estan aprovats, si bé la majoria de les activitats del viver estan subvencionades.
No es preveuen problemes de liquiditat per continuar amb les activitats de formació.
El Sr. Sanchez contesta que fa poc van assistir a una reunió a la Caparrella sobre els
vivers on es va parlar del suport que se’ls donarà i de les activitats que s’hi
desenvolupen. Tenen prevista la visita a altres vivers.
El Sr. Ibars pregunta si l’Ajuntament es fa càrrec de la neteja. El Sr. Sanchez contesta
que sí.
15. La Sra. Payro pregunta quina valoració fa l’equip de govern dels actes organitzats amb
motiu de la setmana cultural de la dona i l’obra de teatre del dia del pare, deixant clar
que estan molt d’acord amb el foment d’activitats com aquestes, per la qual cosa
feliciten a les entitats que les van organitzar.
La Sra. Noguero contesta que l’Associació de Dones va demanar col·laboració a
l’Ajuntament i va col·laborar el grup de Joves El Coc també.
La Sra. Alcaldessa comenta que la valoració l’haurien de demanar a l’Associació de
dones.
Respecte al teatre del dia del pare, la valoració és negativa pel que fa a la participació,
no obstant, considera que és positiu donar l’opció d’assistir a una activitat d’aquest
tipus.
La Sra. Noguero afegeix que la participació a les activitats depèn de qui les organitza.
Respecte a les activitats organitzades pel Parc de Nadal i Setmana Santa, es va
encarregar a entitats externes, si bé no es va fer un concurs formal, es va triar
l’organitzador previ examen del programa d’activitats i el pressupost, entre les
propostes de les que es disposava.
La Sra. Payró demana que es faci un concurs expressament per a cada activitat.
La Sra. Noguero aprofita la ocasió per fer una crida a totes les empreses i
professionals del poble perquè portin els currículums i propostes a la borsa de treball
de l’Ajuntament.
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16. El Sr. Buchaca pregunta per dos slats trencats al camí de La Portella. Demana també
que es pintin les línies de la vora abans de l’hivern.
El Sr. Sanuy contesta que els slats es trenquen o els prenen. Ara s’estan preparant
unes reixes que es collaran i que les línies ja esta prevista també pintar-les abans de
l’hivern.
17. El Sr. Buchaca pregunta si hi ha previstes batudes de senglars i conills.
El Sr. Sanuy diu que ja s’ha demanat permís a Lleida i hi ha un calendari per fer
actuacions contínuament.
18. Pregunta també que assumeix l’Ajuntament del manteniment del Canal de Pinyana.
El Sr. Sanuy contesta que els ponts i el manteniment dels trams alquitranats del camí.
La Sra. Alcaldessa afegeix que s’estan mantenint converses amb els regants de
Pinyana perquè col·laborin en les depeses de manteniment que paga l’Ajuntament.
19. El Sr. Buchaca pregunta si està previst netejar la sortida d’aigües pluvials que
desemboca al riu.
El Sr. Sanuy contesta que està previst fer-ho quan no es perjudiqui les collites. Ja es té
el permís necessari.
20. El Sr. Ferrer comunica que s’està posant en servei un nou sistema de telefonia amb
guia de veu, que permetrà centralitzar en el número 13 tots els números de les
dependències municipals, escoltar pregons, etc. amb un estalvi anual d’uns 4.500 €
permanentment.
Es podrà també donar servei de Wi-fi a diversos espais públics del poble amb l’estalvi
aconseguit.
21. Seguidament la Sra. Alcaldessa explica diferents actuacions en que està treballant
l’equip de govern:
Cementiri: Fins ara els treballs d’enterrament els feia la brigada municipal. Ara els faran
les empreses funeràries amb la supervisió dels responsables municipals del cementiri.
Llum de les rotondes: L’equip de govern actual es va trobar amb la situació de que
l’Ajuntament assumia el cost de l’enllumenat de les quatre rotondes del poble. Ara
paguem les dos interiors del poble, però no la de Tealsa i la d’Apracosa, amb un estalvi
mensual de 642,85 €. (7.714 € a l’any que juntament amb l’estalvi de les faroles que es
tanquen comporta un estalvi anual de 13-14.000 €)
Coordenades de les vivendes rurals: S’ha aconseguit que abans d’acabar l’any totes les
vivendes rurals puguin conèixer les coordenades que els corresponen, cosa que facilitarà
molt l’auxili de mossos, serveis mèdics o bombers.
Ara s’està treballant amb granges i tot el que no és vivenda.
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Ara començarem a enviar les cartes a les torres, si a finals d’anys algú no l’ha rebut la
podrà demanar a l’Ajuntament.
S’està pintant també places d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda.
La Sra. Alcaldessa pregunta als regidors d’ASPV si han trobat ja la persona que van dir
que buscarien per repartir les actes per 40 o 50 €.
El Sr. Ibars contesta que ells van dir que no es deixés de repartir les actes per les cases,
considera que no son ells qui han de contractar a ningú.
La Sra. Noguero diu que la decisió de l’equip de govern és repartir a llocs estratègics del
poble exemplars impresos de l’acta, amb això es garantitza que l’acta arriba a tothom, i en
tot cas sempre es pot demanar a l’Ajuntament.
El Sr. Sanchez explica que s’ha fet un acord amb l’Alcalde d’Alfarràs per cedir al seu
equip l’ús del camp de futbol mentre arreglin el seu, a canvi d’un lloguer.
Un cop esgotat l’ordre del dia, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent l’hora i data
assenyalades a l’encapçalament.

Vist i plau,
L’ALCALDE,

En dono fe,
EL SECRETARI,
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