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DE CENTRE.7.- PROPOSTA DELS REGIDORS D’ERC I CIU DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL
PARLAMENT DE CATALUNYA I A LES FORCES POLÍTIQUES I SOCIALS
FAVORABLES AL DRET A L’AUTODETERMINACIÓ.8.- PROPOSTA D’ACORD DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA
INDEPENDÈNCIA DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS CONSTITUENT I ALS
ENS LOCALS I ELECTES INVESTIGATS PER PROCESSOS RELACIONATS AMB LA
SOBIRANIA.9.- XARXA “RESCAT”: APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ.10.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL NUM. 5 REGULADORA DE
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ORDRE DEL DIA:

1.- EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS AL PRESSUPOST VIGENT
NUM. 2/2016. APROVACIÓ INICIAL.El Sr. Ferrer explica el contingut i motius de la modificació en relació a la major despesa
per la nova web municipal i per la instal·lació d’una nova antena per als bombers.
Per la seva part, la Sra. Alcaldessa explica les despeses que contempla la modificació en
relació a mobiliari urbà de l’avinguda de Lleida, projecte tècnic de la següent fase
d’aquesta obra, i la necessitat d’habilitar crèdit per noves despeses inajornables, com ara,
l’actuació urgent per fer reparacions a l’església, aportació de capital per a la creació
d’una empresa comercialitzadora d’electricitat o el compliment de la sentència referent al
conveni urbanístic de la Barriada Trullets.
La financiació va a càrrec d’una transferència de crèdit del compte previst per reparacions
a la teulada de l’escola que es farà el pròxim exercici, els ingressos no previstos derivats
de l’aprofitament forestal i la subvenció de l’IEI per a la reparació de l’església. La resta es
finançarà amb romanent de tresoreria.
El Sr. Ibars demana diversos aclariments sobre el contingut de la modificació i manifesta
que els regidors d’ASPV votaran en contra, tot i que hi ha despeses que considera que no
es poden treure: Consideren que primer s’haurien d’aprovar les despeses i després ferles, i no fer primer les despeses i després preguntar si els semblen bé.
Per altra banda, reiteren la seva petició de que la redacció dels projectes tècnics
s’adjudiquin mitjançant licitació.
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Sotmesa la proposta a votació, aquesta dona el següent resultat:
-

Vots a favor.................. SIS (6)
Vots en contra.............. CINC (5)
Abstencions.................. CAP (0)

Per tant, la Corporació, ACORDA:
1. Aprovar inicialment la modificació de crèdits que presenta el resum que tot seguit
s’especifica, considerant que totes les despeses que inclou compleixen les condicions
exigides per la normativa vigent:
-

Augment de despeses.............................. 267.730,42
Finançament:
. Major ingressos........................ 11.046,74
. Romanent de tresoreria.............. 256.683,68
. Total............................................267.730,42

2. Sotmetre a informació pública pel termini de quinze dies el present acord, durant el
qual es podran presentar al·legacions i suggeriments.
3. L’aprovació provisional esdevindrà definitiva sense necessitat de nou acord exprés,
cas de no presentar-se al·legacions en el termini indicat.

2.- ORDENANÇA MUNICIPAL
APROVACIÓ INICIAL.-

DE

L’ADMINISTRACIÓ

ELECTRÒNICA.

Explica el Sr. Ferrer que es tracta d’aprovar l’ordenança que servirà de guia per a la
implantació de la transparència i l’administració electrònica, adoptant el model tipus
d’ordenança que proposa el consorci LOCALRET.
Responent al Sr. Ibars, afegeix que actualment s’està procedint a la implantació, si bé, en
el cas de l’administració electrònica estem esperant des d’octubre que Diputació i
l’empresa ABSIS ho pugin fer.
Tots els regidors manifesten la seva conformitat amb la proposta. Per tant, la Corporació,
per unanimitat, ACORDA:
1. Aprovar inicialment la Ordenança municipal de transparència i administració
electrònica.
2. Sotmetre a informació pública el present acord i el projecte d’ordenança pel termini de
trenta dies, durant els quals es podrà formular al·legacions i suggeriments.
3. Si no es presenta cap al·legació, l’aprovació inicial esdevindrà definitiva.
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3.- PACTE D’ALCALDES
ACTUALITZACIÓ.-

PEL

CLIMA

I

L’ENERGIA

SOSTENIBLE.

Explica la Sra. Alcaldessa que es tracta d’actualitzar el pacte que va aprovar el Ple, en
sessió de 29 de juny, aprovant la següent proposta:
“PROPOSTA D'ACORD DEL PLE D’ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES PEL CLIMA I
L’ENERGIA SOSTENIBLE
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes pel Clima
i l’Energia Sostenible”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de
participació de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha
nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees.
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant
actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.
Les autoritats locals i regionals en qualsevol situació socioeconòmica o ubicació
geogràfica, encapçalen la lluita per reduir la vulnerabilitat del seu territori davant les
diferents conseqüències del canvi climàtic. Encara que ja s’hagin endegat accions per
reduir les emissions, l’adaptació continua essent un complement a la mitigació necessari i
indispensable.
Les solucions locals als reptes energètics i climàtics ajuden a promoure una energia
segura, sostenible, competitiva, assequible per a tots els ciutadans i a contribuir,
d’aquesta forma, a reduir la dependència energètica i a protegir als consumidors més
vulnerables.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global,
integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que
s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques
sostenibles i cal recolzar els seus esforços.
L'Ajuntament d’Almenar té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques eficaces
per reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de
programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de
la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves
les propostes de la UE (octubre 2015) que es compromet a reduir les seves emissions de
CO2 en un 40% fins l'any 2030.
Per tot l’exposat es proposen al ple municipal els següents ACORDS:
Primer.- L’Ajuntament d’Almenar fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2030 i
adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 40 per
cent per a l’any 2030 mitjançant la millora de l’eficiència energètica i un major ús de fonts
d’energia renovables i l’augment de la resiliència mitjançant l’adaptació als impactes del
canvi climàtic.
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Segon.- L’Ajuntament d’Almenar es compromet a elaborar un Pla d’Acció pel Clima i
l’Energia Sostenible en un termini màxim de dos anys des de la data d’Adhesió al Pacte.
L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió
d’Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una proposta de
les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per la realització d’aquestes
tasques es comptarà amb el suport de la Diputació de Lleida, Coordinadora Territorial del
Pacte a les Comarques Lleidatanes.
Tercer.- L’Ajuntament d’Almenar es compromet també a elaborar un informe biennal per
l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a informar
de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes que
consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes per l’Energia sostenible a Europa.
Quart.- Facultar a l’alcaldessa per a que signi el formulari d'adhesió al Pacte.
Cinquè.- Estic d'acord amb que l’Ajuntament d’Almenar serà suspès de la iniciativa subjecte a la comunicació prèvia per escrit per l'Oficina del Pacte - en cas de no
presentació dels documents esmentats anteriorment (és a dir, Pla d’Acció pel Clima i
l’Energia Sostenible i informes de seguiment) dins els terminis establerts.
Sisè.- Comunicar-ho a l'Oficina del Pacte de Brussel·les (COMO) mitjançant el registre a
la plana web i a la Diputació de Lleida per fer possibles les tasques de suport i coordinació
dels municipis de la província que s’hi adhereixin.”
La proposta s’aprova per unanimitat.
El Sr. Ibars pregunta si s’ha elaborat el PAES. Contesta la Sra. Alcaldessa que els
redactors hi estan treballant.

4.-“ELECTRICITAT D’ALMENAR, SL”. NOMENAMENT D’ADMINISTRADORS”.L’Alcaldia proposa la designació dels membres del Consell d’Administració de la nova
empresa municipal creada per comercialitzar energia elèctrica, tots ells regidors, si bé en
el futur es pensarà en incorporar experts.
El Sr. Ibars diu que el Consell d’Administració és un òrgan polític i tractant-se d’una
empresa pública tots els administradors haurien de ser polítics, si bé hi ha d’haver algun
tècnic extern que els assessori.
Tots els membres de la Corporació manifesten la seva conformitat amb la proposta. Per
tant, la Corporació, per unanimitat, ACORDA:
Nomenar els següents membres de la Corporació com a membres del Consell
d’Administració, que resta format amb la següent composició:
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Presidenta: M. Teresa Malla Aige
Consellers: Ferran Sanchez Cuenca
Carles Ferrer Martínez
Raül Malla Ballesté
Joan Ibars Palau.
Secretari: Jose Luis Aspa Cortinat

Tots els membres designats, presents a la sessió, manifesten la seva acceptació del
càrrec.
El Ple, acorda també, per unanimitat, facultar a la Sra. Alcaldessa per realitzar les
gestions i signar els documents que calgui en execució del present acord, i en especial,
per atorgar l’escriptura notarial i promoure la seva inscripció al Registre Mercantil.

5.- DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL (DUPROCIM).
APROVACIÓ INICIAL.Explica el Sr. Raül Malla que es tracta d’un document únic on es recullen les previsions
dels diferents plans de protecció civil sectorials vigents al municipi.
El Sr. Ibars demana que no es deixi a un calaix, com sovint passa i que es mantingui
actualitzat.
Tots els membres de la Corporació manifesten el seu acord, per tant, el Ple, per
unanimitat, ACORDA:
Aprovar inicialment el projecte de DUPROCIM d’Almenar redactat per la tècnica
Sònia Solé Puig.
2.
Sotmetre’l a informació pública pel termini de trenta dies.
3.
Considerar-lo definitivament aprovat cas de no presentar-se al·legacions o
reclamacions.
4.
Elevar-lo a la Comissió de Protecció civil de Catalunya per a la seva
homologació un cop finalitzada la seva aprovació municipal.
1.

6.- DESIGNACIÓ DE NOU REPRESENTANT MUNICIPAL ALS CONSELLS
ESCOLARS DE CENTRE.A proposta de l’Alcaldia, el Ple, per unanimitat, designa al regidor d’Ensenyament i
Cultura, el Sr. Raül Malla Ballesté com a representant municipal als Consells Escolars
dels centres de la localitat: Institut d’Ensenyament Secundari, Escola i Llar d’Infants
“Bambarol”.
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7.- PROPOSTA DELS REGIDORS D’ERC I CIU DE SUPORT AL REFERÈNDUM,
AL PARLAMENT DE CATALUNYA I A LES FORCES POLÍTIQUES I SOCIALS
FAVORABLES AL DRET A L’AUTODETERMINACIÓ.El Ple, per unanimitat, aprova la següent proposta:
“En el darrer Debat sobre l’orientació política general del Govern el Parlament de
Catalunya aprovà una Resolució sobre el referèndum, l’empara legal i les garanties, on
s’afirma, com ja s’ha fet en altres ocasions, el dret imprescriptible i inalienable de
Catalunya a l’autodeterminació, i s’instà el Govern a celebrar un referèndum vinculant

sobre la independència de Catalunya, com a molt tard el setembre de 2017, amb una
pregunta clara i de resposta binària.
Per fer-ho possible el Parlament de Catalunya es compromet a activar tots els dispositius
legislatius necessaris per dur a terme la celebració del referèndum i per a donar-li, al
mateix temps, cobertura legal necessària, i també a constituir, abans del 31 de desembre
de 2016, una comissió de seguiment per a l’impuls, el control i l’execució del referèndum.
L’esmentada Resolució també insta el Govern a endegar la preparació dels procediments
i reglaments necessaris per fer efectiu el referèndum, obeint els principis de pluralisme,
publicitat i democràcia, seguint els estàndards internacionals, amb especial èmfasi en la
creació d’espais de debat i propaganda electoral que garanteixin la presència dels
arguments i prioritats dels partidaris del sí i del no a la independència en igualtat de
condicions. I, també, a que el Govern de la Generalitat convoqui, de manera immediata,
una cimera de totes les forces polítiques i socials favorables al dret a l’autodeterminació
per tal de treballar políticament en la definició i la fermesa d’aquesta convocatòria de
referèndum.
El Parlament de Catalunya constata la necessitat que el text de la ponència conjunta
sobre règim jurídic estigui enllestit abans del 31 de desembre de 2016, i contingui com a
mínim la regulació sobre la successió d’ordenaments jurídics, la nacionalitat, els drets
fonamentals, el sistema institucional, la potestat financera i el poder judicial durant el
període de transitorietat existent entre la proclamació de la República catalana i
l’aprovació de la Constitució, així com el reglament de l’Assemblea Constituent.
El Parlament crearà una Comissió d’experts, abans d’acabar el 2016, pel seguiment del
procés d’autodeterminació, integrada per persones de l’àmbit internacional que hagin
conegut altres processos similars i/o juristes coneixedors de la matèria. L’objectiu
d’aquesta Comissió serà deixar constància del respecte per les garanties democràtiques
en tot el procés, incloent el referèndum, per part de les institucions catalanes i per part de
l’Estat espanyol.
Atès el mandat del Parlament de Catalunya, i el fet que l’Ajuntament d’Almenar forma part
de l’Associació Catalana de Municipis per la Independència (AMI), alhora que s’ha
posicionat en diverses ocasions a favor del dret a decidir dels catalans i catalanes, els
regidors d’ERC i CIU proposen al Ple Municipal l’adopció dels següents

AJUNTAMENT D’ALMENAR

ACORDS:
Primer. L’Ajuntament d’Almenar manifesta el seu suport a la Resolució aprovada pel
Parlament de Catalunya sobre el Referèndum, l’empara legal i les garanties.
Segon. L’Ajuntament d’Almenar donarà suport i participarà activament en la creació
d’espais de debat i propaganda electoral que garanteixin la presència dels arguments i
prioritats dels partidaris del sí i del no a la independència en igualtat de condicions.
Tercer. Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat, a l’Associació de Municipis per a la Independència, a Òmnium Cultural i a
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC).”

8.- PROPOSTA D’ACORD DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA
INDEPENDÈNCIA DE
SUPORT
AL
REFERÈNDUM,
AL
PROCÉS
CONSTITUENT I ALS ENS LOCALS I ELECTES INVESTIGATS PER
PROCESSOS RELACIONATS AMB LA SOBIRANIA.El Ple, per unanimitat, aprova la següent proposta:
“El Parlament de Catalunya, en sessió plenària del 6 d’octubre de 2016, va aprovar una
resolució que insta el govern a convocar un referèndum vinculant sobre la independència
de Catalunya, com a molt tard, el setembre de 2017 i, una altra, que li demana que
negociï amb l'estat un referèndum sobre el futur polític de Catalunya.
Amb l’aprovació d’aquestes resolucions i de la importància del moment històric que viu el
nostre país, considerem que el municipalisme no pot restar al marge d’aquesta declaració
del Parlament de Catalunya, que, amb la voluntat de donar resposta al mandat democràtic
sorgit de les urnes i el convenciment que el dret a decidir rau en tots i cadascun dels
ciutadans i ciutadanes d’un país, ha decidit concretar una data i definir així els passos que
ens ha de portar cap a un nou model d’estat.
Els ajuntaments catalans hem estat garants de l’exercici ple de la democràcia i hem estat i
estarem al costat de les institucions i dels càrrecs electes que les representen. En els
darrers sis anys, alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores hem manifestat la nostra
solidaritat i compromís amb el procés cap a la independència de forma inequívoca. Hem
defensat els electes perseguits per la justícia per exercir la democràcia, hem rebut l’atac
injustificat de l’advocacia de l’estat espanyol per
qüestions simbòliques i hem demanat, sense complexes, la materialització del dret a
decidir com a única via política per conèixer la postura dels catalans i catalanes sobre la
independència del nostre país.
Si la ciutadania catalana, de manera lliure i majoritària, es pronuncia a favor de la
independència, Catalunya demanarà la seva inserció a la comunitat internacional, des
d'on actuarà plenament responsable i compromesa amb un món més just.
La llibertat d’expressió i les idees polítiques són la base de la democràcia i sense el seu
ple exercici i respecte no es pot avançar. Catalunya i les seves institucions estan patint
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una persecució política per part d’uns òrgans judicials que instrumentalitzen les seves
decisions a partir de criteris subjectius.
Per tots aquests motius es proposen al Ple Municipal els següents
ACORDS:
1. Manifestar el suport de l’Ajuntament d’Almenar a la resolució del Parlament de
Catalunya per a la convocatòria d’un referèndum vinculant sobre la independència,
com a molt tard, el setembre de 2017.
2. Col·laborar en l’organització del debat sobre el procés constituent al nostre municipi
de forma coordinada amb l’Associació de Municipis per la Independència, en el
moment que les institucions iniciïn el seu desplegament. Comprometre’ns a fer una
crida a la participació de la ciutadania, al costat de les entitats locals, per tal que sigui
el màxim de transversal socialment i política.
3. Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la justícia per
haver promogut i facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa de la independència
de Catalunya o per qualsevol altra expressió de les seves opinions polítiques de forma
pacífica, lliure i democràtica.
4. Condemnar la politització de l’estament judicial espanyol i exigir institucionalment una
separació real de poders com a garantia de la democràcia.
5. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta
del Parlament de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.”

9.- XARXA “RESCAT”: APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ.Es proposa al Ple l’aprovació del projecte de conveni de col·laboració entre el
Departament d’Interior de la Generalitat i l’Ajuntament d’Almenar per a l’adhesió de
l’Ajuntament a la xarxa “RESCAT” de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de
Catalunya.
Explica el Sr. Raül Malla que es tracta d’una xarxa de radiocomunicacions que engloba
les demés, més segura i que permet la geolocalització dels membres. L’agutzil disposaria
d’un terminal que li permetria contactar directament amb els Mossos, Bombers, etc.
El Sr. Ibars pregunta si aquesta xarxa no estava ja implantada a través del Consell
Comarcal i el cost que tindrà. El Sr. Malla contesta que aquesta és diferent, basada en el
sistema TETRA. Respecte al cost, diu la Sra. Alcaldessa que serà zero.
Sotmesa la proposta a votació, el Ple, per unanimitat,
ACORDA:
1. Aprovar el projecte de conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la
Generalitat i l’Ajuntament d’Almenar per l’adhesió de l’Ajuntament a la xarxa RESCAT
de Radiocomunicacions d’Emergències i Seguretat de Catalunya.
2. Comunicar-ho al Departament d’Interior.
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10.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL NUM. 5 REGULADORA DE
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.La Sra. Alcaldessa proposa modificar l’ordenança de l’ICIO per permetre la concessió
d’una bonificació a l’empara 103.2.a. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per
a obres d’especial interès municipal, pensant sobre tot en els reiterades sol·licituds del
Departament d’Ensenyament en relació a les obres de construcció de la nova escola que
ara no es poden atendre per falta de previsió legal. Es tracta, per tant, de preveure la
possibilitat de bonificar amb el 50% de l’ICIO les obres que el Ple consideri d’especial
interès públic, que serviria per a l’escola nova i per atreure inversions al polígon, si és el
cas.
Tots els membres del Ple manifesten la seva conformitat, per tant, per unanimitat, la qual
cosa representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la Corporació,
ACORDA:
1. S’afegeix a l’art. 3 apartat 5 de l’ordenança el següent supòsit:
“50% de la quota, en les obres que, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, el Ple declari
de especial interès o utilitat municipal”
2. Exposar al públic pel termini de trenta dies l’expedient durant els quals es podran
presentar al·legacions i suggeriments.
3. L’aprovació provisional esdevindrà definitiva automàticament cas de no presentar-se
al·legacions.

11.- MODIFICACIÓ DEL POUM EN RELACIÓ A LA PL. “JOAN MIRÓ”.El Sr. Ibars demana que aquest punt es retiri de l’ordre del dia i es passi al proper Ple.
La Sra. Alcaldessa accedeix i es retira de l’ordre del dia.

12.- CONTRACTACIÓ DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL (PROFESSORS
DE MÚSICA) PER MOTIUS D’URGÈNCIA. COMUNICACIÓ AL PLE.D’acord amb el que disposa la normativa vigent, es comunica al Ple el Decret de l’Alcaldia
núm. 88/2016, que textualment diu:
“Vista la necessitat de procedir a la contractació, amb caràcter d’urgència de
professors de música;
Considerant que la contractació és imprescindible per garantir la prestació del
servei i que el lloc de treball compleix les consideracions exigides per la Llei de
Pressupostos de l’Estat d’excepcionalitat, urgència i servei prioritari i essencial;

AJUNTAMENT D’ALMENAR

DECRETO:
Primer: Contractar en règim laboral, amb caràcter temporal i per temps parcial els
següents treballadors:
. Jordi Cebolla Mor. DNI 40877184C: 2,50 hores/setmana
. David Farre Perejuan. DNI 4767694Y: 10,25 hores/setmana
. M. Helena Camats Terre. DNI: 48051064Q: 5,75 hores/setmana
. Robert Camarasa Ribes. DNI 47901240Z: 5 hores/setmana
- Tipus de contracte: laboral temporal a jornada parcial
- Duració: d’3 d’octubre a 17 de juny de 2017.
- Categoria laboral: professor de música
Segon: Donar compte de la present contractació al Ple de la Corporació i fer-la
pública al BOP de Lleida i al DOGC d’acord amb el que disposa l’art. 291.3 de la
Llei Municipal.”
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’ALCALDESSA,

En dono fe,
EL SECRETARI,

