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PLE DE L’AJUNTAMENT D’ALMENAR
Nº 9
ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ CELEBRADA PEL PLE DE LA CORPORACIÓ
EL DIA 30 DE GENER DE 2017
LLOC DE CELEBRACIÓ: Casa de la Vila. Almenar
DATA: 30 de gener de 2017
HORA D’INICI: 20.00 h.
HORA DE FINALITZACIÓ: 22.00 h.
CARÀCTER: Ordinària
CONVOCATÒRIA: Primera

ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ DELS ESBORRANYS D’ACTES DE SESSIONS
ANTERIORS.
2.- PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL 2017: APROVACIÓ INICIAL.
3.- APROVACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 2017.
4.- RETRIBUCIONS
DELS
MEMBRES
DE
LA
CORPORACIÓ:
MODIFICACIÓ.
5.- MODIFICACIÓ DEL POUM NUM. 2: APROVACIÓ PROVISIONAL.
6.- INVENTARI MUNICIPAL DE BENS I DRETS: RECTIFICACIÓ DE LA
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA NUM. 50 PER A LA SEVA IMMATRICULACIÓ AL
REGISTRE DE LA PROPIETAT.
7.- ORDENANÇA DE CIVISME. RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I
APROVACIÓ DEFINITIVA.
8.- ELECTRICITAT D’ALMENAR: MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS.
9.- ADHESIÓ AL CONVENI D’INTEROPERABILITAT PER ACCEDIR AL
SERVEI “VIA OBERTA” DE L’AOC.
10.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU.
11.- SERVEIS SOCIALS: APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSELL
COMARCAL PER AL PERÍODE 2016-2019.
12.- RESTAURACIÓ DE L’ESGLÉSIA PARROQUIAL: APROVACIÓ DEL
CONVENI DE FINANCIACIÓ AMB LA GENERALITAT I EL BISBAT.
13.- CARRETERA N-230. ADHESIÓ AL MANIFEST DE LES DIPUTACIONS
D’OSCA I LLEIDA PER A LA SEVA MILLORA.
14.- PROPOSTA PER A LA DIGNITAT DE LA PAGESIA.
15.- COMUNICACIÓ DE CONTRACTACIONS PER MOTIUS D’URGÈNCIA.
16.- PRECS I PREGUNTES.
Almenar, 30 de gener de 2017
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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:
Raül Malla Ballesté
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 DELS ESBORRANYS D’ACTES DE SESSIONS ANTERIORS.

Es sotmet a l’aprovació del Ple l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària de
30 de setembre de 2016. No es formula cap observació, per tant, s’aprova per unanimitat.
En relació a l’acta de la sessió extraordinària de 2 de desembre de 2016, els regidors
d’“Almenar Som Poble Viu” al·leguen que l’esborrany, en relació al punt 11è, referent a la
modificació del POUM per canviar la qualificació de la Pl. Joan Miró expressa que ells van
demanar la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia però omet els motius pels que ho van
fer i demanen que es facin constar en acta.
Acceptada l’observació, per unanimitat, s’acorda rectificar el punt núm. 11 que queda
redactat de la següent manera:
“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 pels
següents motius:
-

Volen conèixer quin serà el cost per l’Ajuntament per l’expropiació d’aquesta finca, ja
que a l’estudi presentat no hi consta.
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-

Volen veure la llicència o autorització legal per la construcció dels blocs en aquella
finca.

-

Volem saber perquè no es té en compte l’estudi de detall de data 31 de maig de 2010,
que proposava la cessió del solar com a sistema d’espais públics.

La Sra. Alcaldessa accedeix i es retira el punt de l’ordre del dia.
S’aprova l’acta que es transcriurà al llibre corresponent amb la rectificació acceptada.
El Sr. Ibars demana també que els àudios de les sessions es pengin a la web d’Emun FM
amb més rapidesa, la mateixa setmana del Ple.

2.-

PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL 2017: APROVACIÓ INICIAL.

La Sra. Alcaldessa sotmet al Ple l’aprovació inicial del Pressupost. Atès que la proposta ja
es va explicar als regidors de l’oposició els dóna la paraula a aquests per a que facin les
seves observacions.
El Sr. Ibars fa la intervenció que tot seguit es transcriu:
“En primer lloc, volem fer unes consideracions generals.
El grup Municipal Almenar Som Poble Viu creiem que ja seria hora que l’Ajuntament
d’Almenar realitzés el pressupost d’una forma més participativa i transparent.
Participativa explicant el pressupost amb temps tant a la resta de regidors com a la
població en general. Amb temps suficient per estar oberts a rebre propostes i debatre si
incloure-les o no a la despesa prevista anual. En el nostre cas el temps que hem tingut
per analitzar el pressupost ha set insuficient, concretament de menys d’una setmana i no
hem rebut la documentació amb formats editables per poder-los treballar d’una forma més
àgil.
La forma de realitzar els pressupostos és molt poc transparent ja que no s’inclouen les
inversions més importants les quals es realitzen sempre mitjançant modificacions de crèdit
que es financen amb el romanent. Creiem que aquestes inversions haurien de sortir al
pressupost els veïns i els regidors hauríem de saber quines son les inversions amb
imports més elevats que preveu fer l’Ajuntament durant l’any 2017.
Els regidors i els veïns hem de saber quin pla de treball o estratègia té l’Ajuntament per
aquest 2017. Al mateix temps també creiem que alguns dels projectes d’inversions
podrien ser sotmesos a consulta.
Ara entrem al petit anàlisi que hem pogut fer dels Pressupostos.
En primer lloc en relació als INGRESSOS:
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Tot i no tenir totes les dades que necessitaríem per fer un anàlisi més exhaustiu ens crida
l’atenció que moltes aplicacions tenen el mateix import al pressupost del 2015, el del 2016
i el del 2017. A més a més, algunes de les aplicacions els imports ingressats al 2015 i
2016 no coincideixen amb el pressupostat al 2017. Per exemple l’impost d’obres el 2015
es va liquidar amb drets reconeguts per import de 10.986, al 2016 per import de 14.861 i
al 2017 es torna a pressupostar per 4.000€, un altre exemple seria la taxa de serveis
educatius on aquest any s’han reconegut drets per 83.000€ i es pressuposta per 75.000€.
Us volem preguntar:
Per què si els beneficis de les empreses elèctriques Eda SL i d’EMDEEA SLU són de
57.766 i 23.120 als ingressos de l’Ajuntament s’hi posa 60.000€?
També volíem preguntar si heu tingut en compte les aportacions que us vam fer a la
reunió informativa dels pressupostos en les quals vam parlar sobre:


L’increment del cànon d’abocador per part de l’Agència de Residus, que per Almenar
aquest anys suposarà un increment de despesa aproximat de més de 12.000€



El canvi de sistema de gestió de l’Aigua, tenint en compte que ara amb els dipòsits
nous tota l’aigua serà de boca i passarà tota pel comptador de la Mancomunitat de
Pinyana.

En segon lloc en relació a les DESPESES
Hem de dir que aquest any a diferència de l’any passat moltes aplicacions s’han adaptat
al realment executat (l’any passat ho vam demanar i no se’ns va fer cas), però encara n’hi
ha algunes que no s’ha fet, per exemple l’aplicació 920-226.99 Altres despeses diverses
s’ha gastat 32.000€ i es torna a pressupostar 26.000€, o la 338-22609 festes s’ha gastat
130.700 i es torna a pressupostar 126.000€ o l’aplicació del gas dels equipaments
esportius que s’ha gastat 9.800 i es pressuposta per 14.000€.
Preguntes:
Per què l’aplicació 920-210 Obres diverses de la brigada passa de 4.700€ a 30.000€ el
2017?
(si són les obres del poble vell insistir en la necessitat de no fer-ho sense un projecte
d’intervenció integral...).
Per què l’aplicació 920-151.00 gratificacions el 2016 s’ha gastat 27.000€ i aquest any es
pressuposta 2.000€?
L’aplicació 311-227.99 recollida de gossos s’ha gastat 9.103€ i es pressuposta només
5.000€?
Pel que fa a despeses ens agradaria fer unes propostes:
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Modificar la inversió prevista per l’equip de govern de 10.000€ en la millora del
enjardinament de les rotondes i destinar aquests diners en la millora dels parcs
infantils de les places, ja que estan molt deteriorats.



Estudiar una línia d’ajuts per al servei de menjador de la llar d’infants. Segons ens han
fet arribar des de l’AMPA la nova forma de realitzar el servei ha provocat un increment
de gairebé 100€/mensuals per nen.



Creació dels horts socials, projecte que tant ERC com AlmenarSomPobleViu
incorporava al programa.



Realització d’actuacions per la dinamització econòmica com per exemple:
 Millorar la difusió del viver d’empreses.
 Fer un estudi per la distribució de la fibra òptica aprofitant les línies de
distribució d’energia elèctrica tal com fa l’empresa Elèctrica Serosense a
diferents municipis com ara Seròs.
 Creació d’un programa de microcrèdits destinat a potenciar la creació de noves
activitats econòmiques, nous comerços al municipi i en especial als que
fomentin noves activitats econòmiques al casc antic diferents de les que ja hi
ha.
 Partida per realitzar actuacions de dinamització comercial conjuntament amb
l’associació de comerciants. 4 activitats anuals que podrien ser: Vermuts
popular // Botigues al carrer // Activitat nadalenca // Inflables
 Crear una partida per dinamitzar el desenvolupament agrícola i ramader, per
realitzar per exemple:
 estudis de viabilitat per la modernització del reg,
 Evolució del sector primari, buscar nous nínxols de mercat en la
transformació de productes agrícoles i ramaders.

Per acabar, tornant a la proposta del pressupost municipal de l’equip de govern.
Comentar que estem d’acord en relació a les propostes d’inversions proposades:
 Pont de Farrando
 Reparació de la teulada de l’escola
 Ascensor de la biblioteca
 Implantació de l’administració electrònica
 Restauració dels dipòsits modernistes
En relació a l’ascensor de la biblioteca volíem preguntar per on està previst realitzar-lo i si
aprofitant les obres es realitzaran millores a la Plaça del Mercat (jubilats).
En relació a la restauració dels dipòsits modernistes voldríem preguntar si algun
especialista ha realitzat algun informe de com s’han de realitzar aquestes obres.
També volem apuntar que s’hauria de tenir en compte altres obres importants com són:



L’adequació de l’entrada al municipi per la part alta amb el nou accés des de
l’autovia.
Les obres de la nova Plaça a la zona de la bassa.
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La finalització del costat dret de la carretera N230.
Finalment la reclamació que considerem més important sabent que aquestes no ens les
aprovareu… és que de cara a l’any que ve reconsidereu la forma de fer els pressupostos i
ens aviseu i passeu la informació amb suficient temps per poder rebre les nostres
propostes i les propostes dels veïns i fer uns pressupostos realment transparents i
participatius amb l’objectiu que els puguem aprovar tots junts.”
El Sr. Sanchez, com a regidor d’Economia i Hisenda dona les següents respostes:
La recaptació per llicències d’obres es tindria que fer pel volum de contractació, per tant,
no es pot quantificar amb exactitud aquesta partida. És per aquest motiu que es
pressuposta inicialment per 4.000 €.
Els ingressos d’EMDEEA SL contemplen només els derivats de la venda de llum. Hi havia
un conveni per suport de gestió de l’Ajuntament a l’empresa que pel canvi de
circumstàncies ha esdevingut inaplicable. Per altra banda, si hi ha beneficis sempre els
podrà rebre l’Ajuntament com a dividend.
En relació a l’aigua potable, el preu de l’aigua és el mateix, el cànon ha baixat i pel que fa
al consum, es pensa reduir disminuint les fuites que ara hi ha.
La diferència en la pressupostació d’obres de la brigada és per una distribució diferent
entre aplicacions de despesa, que faran poder valorar amb més exactitud cadascuna
d’aquestes. En la reunió prèvia per presentar-vos els pressupostos ja us ho vam explicar
així.
L’assignació per gratificacions ha baixat perquè el 2016 es va contemplar la devolució de
la paga extra de 2012.
Pel que fa a la despesa de recollida de gossos, es desconeix el nombre dels que caldrà
recollir. El Sr. Sanuy, per altra banda, va comptar que el 2016 es van tenir que pagar
5.000 euros pel dèficit de la canera.
Per al viver d’empreses s’ha obtingut una subvenció directa del CEEI Lleida de 3.000
euros anuals, mentre el conveni amb la xarxa de Ceeis de Lleida estigui vigent, que seran
destinats a formació.
Destaca també, la baixada de despesa corrent en 102.671,37 €, que es destinaran a
augmentar les inversions respecte als anys anteriors. El 2015 es va destinar un 2,87% del
pressupost a inversions, el passat 2016 es va destinar un 3,29% i aquest any es destinarà
un 5,49% (137.205,00 €) del pressupost total.

La Sra. Alcaldessa, per la seva part, exposa el següent:
La reforma dels dipòsits modernistes ja està feta, ara només falten unes jardineres i altres
actuacions complementàries. Per a les obres no s’ha comptat amb cap especialista, ho ha
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controlat el tècnic municipal i ho ha executat un treballador de l’Ajuntament amb molta
habilitat per aquest tipus de treballs.
En relació a l’estat dels parcs infantils, considera que és un problema de civisme.
El Sr. Jordi Malla considera que es tracta d’un problema de desgast.
En relació a l’ascensor de la biblioteca, el Sr. Raül Malla diu que s’hi està treballant, s’han
demanat pressupostos. La millor ubicació es considera que serà la Pl. Mercat sobre la
qual també es podrà fer alguna actuació.
El Sr. Ferrer, en relació a la fibra òptica diu que fa mesos que hi estem treballant, si be
encara no es pot fer cap anunci oficial. Hi ha una empresa interessada i si no hi ha cap
imprevist d’última hora, abans d’acabar 2017 tindrem fibra al poble. Quan arribi el moment
ja es farà l’anunci oficial.
Dels horts socials, diu el Sr. Ferrer que és veritat que era un projecte compartit pels
programes electorals de les dues llistes i que és voluntat de l’equip de govern tirar-ho
endavant, però cal tenir en compte que la legislatura son quatre anys, no un i mig.
S’estudiarà per mirar de preveure-ho als pressupostos de l’any vinent.
Seguidament es sotmet la proposta a votació amb el següent resultat:
-

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

Per tant, la Corporació,
ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General Municipal de l’exercici 2017 que
presenta el següent resum per capítols:

PRESSUPOST D’INGRESSOS
Econ.

Descripció

Previsions
inicials

1

Impostos directes.

2

Impostos indirectes.

3

Taxes, preus públics i altres ingressos.

607.175,00

4

Transferències corrents.

788.050,08

5

Ingressos patrimonials.

1.032.000,00
4.800,00

67.000,00
TOTAL
PRESSUPOST DE DESPESES

2.499.025,08
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Econ.

Descripció

Crèdit inicial

1

DESPESES DE PERSONAL.

2

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

3

DESPESES FINANCERES.

10.500,00

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS.

87.500,00

6
7

INVERSIONS
REALS.
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.

9

PASSIUS FINANCERS.

577.094,74
1.611.558,69

137.205,00
11.661,63
63.505,02
TOTAL

2.499.025,08

Segon.- Aprovar el sostre de despesa no financera per l’import de 2.520.961,30 euros.
Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de quinze dies hàbils durant
els quals es podran presentar al·legacions i suggeriments.
Quart.- L’aprovació inicial esdevindrà definitiva cas de no presentar-se al·legacions en el
termini indicat.

3.-

APROVACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL 2017.

Es sotmet al Ple l’aprovació de la Plantilla de personal que respecte de l’exercici anterior
només varia en l’augment de complement específic de 150 euros mensuals d’un dels llocs
d’auxiliar de la biblioteca, per haver-se modificat el contingut del lloc de treball.
Tots els membres de la Corporació manifesten la seva conformitat, per tant, la Corporació,
per unanimitat,
ACORDA:
Primer.- Aprovar la Plantilla de Personal de l’exercici 2017 que presenta al següent resum
numèric:
a) Ajuntament:
- Funcionaris: 2
- Laboral fix: 19
- Laboral temporal: 10
b) EMDEEA, SL
- Personal laboral: 4
Segon.- Publicar i comunicar a les altres administracions la Plantilla en la forma legalment
prevista.
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4.-

RETRIBUCIONS DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ: MODIFICACIÓ.

La Sra. Alcaldessa presenta la proposta amb la següent intervenció textual:
“A primers d’any del 2016, vaig valorar que el meu sou no estava d’acord amb la feina i
responsabilitat que tenia. Com sabeu, a part de l’alcaldia comparteixo la regidoria
d’economia i hisenda, a més, porto la regidoria d’urbanisme. A part, presideixo la
companyia elèctrica. I la meva dedicació és plena. Crec que l’actual forma de retribució a
l’alcalde estava pensada més com a una indemnització que com un salari a un alcalde
amb dedicació exclusiva a l’alcaldia, sense ostentar cap altre càrrec a l’administració
pública.
El meu sou mensual net és de 1.150 €, 1.371 brut. Ara el meu sou passarà a ser de 1.350
€ net, 1.600€ brut, 12 pagues a l’any. Inicialment s’havia procurat mantenir el mateix
import global que hi havia, no obstant la meva dedicació a l’ajuntament és exclusiva.
Per adoptar aquesta mesura, vaig creure convenient esperar per poder fer el increment de
cara als pressupostos de 2017.
Pel que fa als regidors, l’equip de govern va decidir canviar la forma de retribucions. S’ha
establert un sistema més d’acord amb les previsions legals pels dubtes que presenta el
pagar indemnitzacions per hores de dedicació, a part és més just i transparent. Ara és
passarà a cobrar per assistències a junta de govern. Assistència a juntes de govern 250 €
bruts.
Les assistències a les sessions de la junta de govern les percebran els membres de la
mateixa i els regidors amb responsabilitats en els diferents àrees que, sense ser
legalment membres d’aquesta, hi assisteixin a efectes d’informar i coordinar l’acció
municipal.
L’increment, com podreu comprovar, està dintre dels paràmetres que regula la Llei de
l’Associació Catalana de Municipis i molt per sota de les recomanacions municipalistes
tenint en compte el principi d’austeritat.”
El Sr. Ibars replica el següent:
“Segons la proposta presentada a la documentació del Ple, el sou de l’alcaldessa passa
de un sou net de 1.200€ /nets a una retribució plena de 1.600€/mes.
Després de les aclaracions que ens ha fet l’Alcaldessa via telèfon segons ella el sou
passa a ser de actualment 1.150 €/nets al mes a 1.350€/nets.
Ens agradaria que quedés clarament desglossat el sou.
Pel que fa als regidors, amb les dades dels sous que ens vau passar al novembre del
2016 hem calculat que despesa total en sous dels regidors del grup de govern des de
l’agost del 2015 a l’octubre del 2016 és de 24.465€, el que dona de promig un sou
mensual de 424€ al mes per cada regidor.
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En la proposta de l’equip de govern el sou dels regidors passa a ser de 500€/mes si
assisteixen a les dos reunions quinzenals de l’equip de govern.
El que suposa un augment de 300€ mensuals sumant l’increment de tots els regidors.
Ja que no volem fer demagògia sobre aquest tema volem comentar que els sous no ens
semblen excessius sempre que aquests es transformin en feina útil per als veïns
d’Almenar.
Tot i això s’ha de tenir en compte que els treballadors públics fa anys que tenen els sous
congelats i el Montoro ha dit recentment que com a màxim aquest anys es podran apujar
un 1%... la modificació del sou de l’Alcaldessa suposa un augment d’un 17% del seu sou
net.
Per tant hem de dir que l’augment de sou de l’Alcaldessa ens sembla excessiu si el
comparem amb la resta de treballadors de l’Ajuntament.
Dit això sobre aquest tema i entenent que és un afer que l’equip de govern haurà de saber
explicar als veïns d’Almenar, ens abstindrem.”
Sotmesa la proposta a votació, dona els següent resultat:
-

Vots a favor.................. 6 (SIS)
Abstencions.................. 5 (CINC)

Per tant, la Corporació,
ACORDA:
Primer.- Establir el següent sistema retributiu per als membres electes de la Corporació:
-

Alcaldia: Retribució per dedicació plena: 1.600 €/mes íntegres (12 mensualitats a
l’any)
Regidors: Assistència a Plens: 35 €/sessió.
Assistència a Junta de Govern: 250 €/sessió.

Segon.- L’assistència a Juntes de govern la percebran els membres de la mateixa i els
regidors amb responsabilitats en els diferents àrees de govern que, sense ser legalment
membres hi assisteixin a efectes d’informar i coordinar l’acció municipal.
Tercer.- Publicar el present acord al BOP de Lleida.

5.-

MODIFICACIÓ DEL POUM NUM. 2: APROVACIÓ PROVISIONAL.

El Ple de la Corporació, en sessió de 30 de setembre de 2016, va aprovar inicialment la
modificació núm. 2 del Pla d’Ordenació Urbanística d’Almenar.
L’esmentat acord es va sotmetre a informació pública pel termini d’un mes (BOP de Lleida
num. 200, de 18 d’octubre de 2016; amb correcció d’errades al BOP num. 206, de 26
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d’octubre; DOGC num. 7.231, de 21/10/2016; Diari “La Mañana” de 14 d’octubre de 2016,
correcció d’errades al de 22 d’octubre; tauler municipal d’anuncis i web municipal).
Durant el termini d’informació pública no s’ha presentat cap al·legació.
Es va donar audiència, també, a tots els ajuntaments de municipis limítrofs al d’Almenar
sense que hagin formulat cap observació.
S’han sol·licitat, a través dels Serveis Territorials del Departament de Territori i
Sostenibilitat els següents informes:
-

Agència Catalana de l’Aigua.
Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental.
Subdirecció general de Ports i Aeroports.
Departament de Cultura.
Departament d’Agricultura.
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Consta haver-se demanat també el seu informe a la Direcció General d’Aviació Civil en
data 18 de novembre de 2016.
Per tant, procedeix ara aprovar provisionalment la modificació i elevar l’expedient a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per a la seva aprovació definitiva, d’acord amb
el que preveu l’art. 80 de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
Tots els membres de la Corporació manifesten la seva conformitat amb la proposta, per
tant, la Corporació, per unanimitat, la qual cosa suposa la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la Corporació que exigeix l’art. 114.3.k de la Llei municipal,
ACORDA:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació num. 2 del Pla d’Ordenació Urbanística
municipal d’Almenar, segons projecte redactat per l’arquitecte Xavier Gelonch Pifarré.
Segon.- Elevar l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per a la seva
aprovació definitiva.

6.- INVENTARI MUNICIPAL DE BENS I DRETS: RECTIFICACIÓ DE LA
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA NUM. 50 PER A LA SEVA IMMATRICULACIÓ AL
REGISTRE DE LA PROPIETAT.
Sol·licitada la immatriculació a nom de l’Ajuntament de la parcel·la 204 del polígon 2, a
l’empara de l’art. 206 de la Llei Hipotecària, la qualificació del registrador ha estat negativa
per considerar que la superfície que consta a l’Inventari municipal (27.359 m 2) no
coincideix amb la superfície total que consta al Cadastre (26.719 m2)
La superfície que consta a l’Inventari es va obtenir de la suma de les dues sub-parcel·les
cadastrals: a (23.893 m2) i b (3.466 m2)
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La Corporació, per unanimitat,
ACORDA:
Primer.- Rectificar la descripció de la finca num. 50 de l’inventari de bens pel que fa a la
seva superfície fent constar que la correcta és la de 26.719 m 2.
Segon.- Completar la descripció fent-hi constar les coordenades georeferenciades dels
vèrtex de parcel·la cadastral 204 del polígon 2.
Tercer.- La finca num. 50 resta amb la següent descripció:
“Num. 50. FINCA RÚSTICA. Situada al terme municipal d’Almenar, partida La Plana.
D’una superfície de 26.719 metres quadrats. Termeja, al Nord i Oest, amb
ECOMOTOR SEGRIÀ, SLU; a l’Est, amb Confederación Hidrográfica del Ebro; al Sud,
amb Montserrat Bañeres Farrero. No té cap denominació especifica. Valorada, segons
Cadastre en 855 euros i 22 cèntims.
Correspon a l’Ajuntament d’Almenar el domini sobre el sòl de la finca, corresponent el
vol i en particular els arbres plantats a la Generalitat de Catalunya com a administració
successora del PATRIMONIO FORESTAL DEL ESTADO, segons conveni aprovat pel
Ple de l’Ajuntament l’11 de gener de 1963. No hi ha cap altra càrrega ni gravamen.
Pertany a l’Ajuntament d’Almenar (NIF P-2502100-G), des de temps immemorials,
sense que consti cap títol concret d’adquisició. Li correspon la qualificació de be
patrimonial. Actualment plantat de pins.
Referència cadastral: 25021A002002040000JT.
Les coordenades GEO referenciades dels seus vèrtex son:

Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

X
298224.63
298243.46
298244.98
298250.69
298256.70
298268.58
298281.33
298283.61
298286.15
298287.80
298288.88
298289.98
298294.50

Y
4628693.58
4628702.81
4628716.89
4628732.20
4628740.35
4628746.75
4628749.46
4628751.18
4628755.47
4628762.53
4628771.18
4628774.08
4628774.19

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

298304.03
298309.29
298316.76
298319.67
298323.52
298328.43
298333.93
298336.31
298337.51
298337.36
98338.33
298341.54
298342.99
298347.29

4628770.68
4628769.79
4628772.24
4628773.01
4628775.00
4628778.56
4628786.76
4628797.18
4628805.32
4628807.73
4628811.93
4628815.09
4628816.32
4628817.73
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

298366.36
298370.88
298373.72
298375.78
298376.09
298373.33
298363.78
298360.80
298356.93
298352.94
298351.63
298350.64
298350.83
298352.30
298356.97
298363.87
298370.07
298377.64
298390.73
298409.04
298407.90
298404.81
298402.52
298401.40
298402.18
298404.74
298406.29
298410.14
298417.30
298428.22
298438.36
298450.94
298462.00
298479.82
298488.50
298494.97
298446.77
298425.70
298416.20

4628816.31
4628815.24
4628813.33
4628810.23
4628807.33
4628797.29
4628780.30
4628773.96
4628766.99
4628760.27
4628756.59
4628754.04
4628751.24
4628744.23
4628738.34
4628733.00
4628731.89
4628733.27
4628735.47
4628740.51
4628719.68
4628712.96
4628701.48
4628690.67
4628677.17
4628660.07
4628646.08
4628635.73
4628626.60
4628621.16
4628618.25
4628615.10
4628612.35
4628609.32
4628607.53
4628605.32
4628601.75
4628599.13
4628600.23

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

298406.42
298397.34
298376.94
298367.50
298363.56
298348.16
298325.99
298318.42
298281.43
298249.66
298241.04
298230.28
298224.36
298221.10
298216.64
298219.68
298224.63

4628600.92
4628605.33
4628604.64
4628605.23
4628605.51
4628613.11
4628615.73
4628618.20
4628616.80
4628623.15
4628628.43
4628635.77
4628643.96
4628650.73
4628664.48
4628679.51
4628693.58
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Quart.- Reiterar la sol·licitud d’immatriculació registral a l’empara de l’art. 206 de la Llei
Hipotecària.

7.- ORDENANÇA DE CIVISME. RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ
DEFINITIVA.
La Sra. Cequiel dona lectura a les al·legacions formulades pels regidors d’Almenar
SomPobleViu en tràmit d’informació pública a l’Ordenança de Civisme aprovada
inicialment pel Ple en sessió de 30 de setembre de 2016:
“Aquesta proposta d’Ordenança reguladora de la Convivència Ciutadana al Municipi
d’Almenar no s’ha presentat a la ciutadania, per a la seva informació o per a la seva
participació en els aspectes que els afecten.
Al preàmbul es fa referencia que aquesta ordenança afecta a les activitats que
desenvolupin les persones físiques i jurídiques, ja siguin residents o no del municipi, en
tots els espais que tinguin transcendència pública i no merament privada.
A l’article 2. Objecte, es fa referència a que el compliment d’aquesta ordenança es
desenvolupi en pau, en llibertat i en igualtat de drets i obligacions.
A l’article 3. Àmbit d’aplicació es concreta que l’Ordenança s’aplicarà a totes les persones
que estiguin en el terme municipal d’Almenar, sigui el que sigui la seva concreta situació
jurídica administrativa.
Una ordenança municipal de convivència ciutadana no pot tenir com a principal objectiu
tipificar infraccions i sancions sinó més aviat oferir eines per a la millora de la cohesió
social del municipi a través de la conscienciació i l’educació en valors, i aquest aspecte no
es recull en cap part d’aquesta ordenança.
Els apartats de Dignitat a les persones i actituds d’intransigència i Dret de manifestació,
expressió i participació es troben dins d’Article 7. Estrangers.
Sol·licitem
Que s’anul·li aquesta proposta d’Ordenança reguladora de la Convivència ciutadana al
municipi d’Almenar i que es realitzi un procés de participació ciutadana per a la seva
elaboració. Si no es té en compte aquesta primera proposta sol·licitem:
Que no es contemplin només les infraccions. Una ordenança de convivència no pot ser
NOMÉS sancionadora. Sol·licitem que s’incorporin accions de sensibilització i
conscienciació per al foment de la convivència al municipi.
Que s’elimini l’Article 6, destinat a Estrangers perquè es considera discriminatori quan
d’un bon inici ja s’ha explicat que l’ordenança afecta a totes les persones.
Que l’apartat de Dignitat a les persones i actituds d’intransigència i Dret de manifestació,
expressió i participació es contemplin com a articles.
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Que es reconsideri el títol de l’Article 11. Limitacions de la Convivència ciutadana. El
llenguatge no és neutre i la convivència no hauria de tenir limitacions, per tant, proposem
el següent títol: Aspectes per a la millora de la cohesió social.
Que s’augmenti la transparència en el procés de redacció d’aquesta ordenança. A l’Article
29. Infraccions, es classifiquen les infraccions en molt greus, greus i lleus. Aquestes
infraccions haurien d’estar consensuades amb els diferents sectors als que afecta.
Que abans de publicar l’ordenança, com a document públic i de l’Ajuntament d’Almenar,
es passi per correcció ortogràfica.
Que en el moment de recorre a altres ordenances referents, se’n considerin altres
exemples amb propostes més treballades, inclusives i que responguin a les necessitats
reals del poble.”
La Sra. Alcaldessa fa la següent intervenció:
“L’Ajuntament d’Almenar davant de les realitats de civisme fa temps que demanen
respostes, el compromís de l’equip de govern és d’actuar a favor de la convivència i la
cohesió social. L’estudi històric de la regulació municipal dels aspectes relacionats amb la
convivència i el civisme, tots sabem les problemàtiques que hi ha.
Sobre la sol·licitud en que dieu que s’anul·li aquesta proposta d’ordenança, i que es
realitzi un procés de participació ciutadana amb una perspectiva més sensibilitzadora, dirvos que ja fa molt temps que es fa. Tots sabem com hem d’aparcar, la problemàtica de les
nostres mascotes se n’ha fet per activa i per passiva, les deixalles als contenidors i la
brossa...
Atès que el comportament cívic és la base de la bona convivència, la democràcia
necessita teixir xarxes cíviques entre els habitats del municipi, persones que vulguin
col·laborar en la construcció i millora de la vida col·lectiva.
Des de l’Ajuntament volem donar les gràcies per aquesta cooperació, participació i
solidaritat dels veïns del municipi amb la problemàtica de civisme.
I no és el fet d’establir un règim sancionador, sinó d’explicar, protegir, conservar i defensar
el espai que compartim tots.”
Seguidament l’Alcaldia proposa acceptar parcialment les al·legacions i excloure l’art. 6
referent als estrangers, i aprovar definitivament l’ordenança.
Sotmesa la proposta a votació aquesta dona el següent resultat:
-

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

Per tant, la Corporació,
ACORDA:
Primer.- Acceptar l’al·legació referent a l’eliminació de l’art. 6 de l’ordenança.
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Segon.- Desestimar la resta.
Tercer.- Renumerar l’articulat per una numeració correlativa dels preceptes.
Quart.- Aprovar l’Ordenança de manera definitiva amb les modificacions expressades i
procedir a la publicació per a la seva entrada en vigor.

8.-

ELECTRICITAT D’ALMENAR: MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS.

El Ple, en sessió de 29 de juny de 2016, va acordar la constitució d’una societat de capital
íntegrament municipal per a la comercialització d’energia elèctrica.
Presentada l’escriptura de constitució al Registre Mercantil, es va qualificar negativament
al·legant els defectes següents:
-

Inconcreció del sistema retributiu dels administradors.

-

Imprecisió respecte a la web social.

Atesa la urgència de la constitució de la societat, es va aprovar la rectificació dels estatuts
per Decret, condicionant-la a la ratificació del Ple i es va atorgar la corresponent escriptura
pública.
Per tant, la Corporació, per unanimitat
ACORDA:
Introduir les següents modificacions als estatuts de la societat ELECTRICITAT
D’ALMENAR, SL:
a) Art. 4: S’elimina qualsevol referència a la pàgina web de la societat.
b) Art. 11: L’últim paràgraf queda redactat de la següent manera: “El càrrec
d’administrador serà gratuït”.

9.- ADHESIÓ AL CONVENI D’INTEROPERABILITAT PER ACCEDIR AL
SERVEI “VIA OBERTA” DE L’AOC.
El Sr. Ferrer explica que es tracta d’adherir-se a un conveni signat per diferents
administracions que té per objecte fer efectiva la interoperabilitat telemàtica entre
administracions, requisit imprescindible per accedir al servei “VIA OBERTA” del Consorci
Administració Oberta de Catalunya que ens permetrà consultar dades existents als
registres d’altres administracions.
Tots els membres de la Corporació manifesten la seva conformitat amb la proposta, per
tant, la Corporació, per unanimitat,
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ACORDA:
Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Almenar al Conveni marc de col·laboració
entre la Generalitat, el Consorci Localret, l’Ajuntament de Barcelona i l’AOC per a l’impuls
i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les
administracions catalanes.
Segon.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per signar el conveni.

10.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU.
Atesa la situació de vacants de les places de Jutge de Pau d’Almenar, titular i substitut,
l’Ajuntament va iniciar els tràmits per a la selecció i proposta de nous jutges que es va
publicar al Butlletí Oficial de la Província de Lleida num. 238, de 14 de desembre de 2016.
Les instàncies presentades a la convocatòria van ser quatre, signades pels següents
interessats:
-

ELISABET CAMATS PERNA
JOSEP MIQUEL FARGUES ORIACH

Un cop examinats els currículums aportats i les circumstàncies de tot tipus concurrents en
cada un dels candidats, la Corporació considera com a més adients per al càrrec les
persones que consten a la part dispositiva de l’acord.
Per tant, la Corporació, per unanimitat, la qual cosa representa la majoria absoluta del
nombre legal dels seus membres,
ACORDA:
Primer.- Proposar la Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per al càrrec de Jutge de
Pau titular d’Almenar al senyor JOSEP MIQUEL FARGUES ORIACH, amb DNI num.
40.888.911-W.
Segon.- Proposar per al càrrec de Jutgessa de Pau substituta a la Sra. ELISABET
CAMATS PERNA, amb DNI num. 47.693.589-F
Tercer.- Fer constar que, a judici de la Corporació, les dues persones proposades
reuneixen les condicions de capacitat i compatibilitat exigides per la normativa vigent.
Quart.- Comunicar el present acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, als
efectes escaients.
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11.- SERVEIS SOCIALS: APROVACIÓ DEL CONVENI AMB EL CONSELL
COMARCAL PER AL PERÍODE 2016-2019.
L’Alcaldia proposa i el Ple, per unanimitat,
ACORDA:
Primer.- Aprovar el projecte de conveni de delegació de competències i encàrrec de gestió
entre l’Ajuntament d’Almenar i el Consell Comarcal del Segrià per a la prestació dels
serveis socials bàsics i especialitzats, aprovat pel Ple del Consell el 4 de novembre de
2016.
Segon.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per signar el Conveni i realitzar les gestions
necessàries per a la seva efectivitat.

12.- RESTAURACIÓ DE L’ESGLÉSIA PARROQUIAL: APROVACIÓ
CONVENI DE FINANCIACIÓ AMB LA GENERALITAT I EL BISBAT.

DEL

Es proposa al Ple l’aprovació del projecte de conveni per a la restauració de l’església
parroquial, redactat pel Departament de Cultura per a la destinació de l’1% cultural.
Tots els membres de la Corporació manifesten la seva conformitat amb la proposta, per
tant, la Corporació, per unanimitat,
ACORDA:
Primer.- Aprovar el projecte de conveni amb el Departament de Cultura, INCASOL i Bisbat
per a la restauració de l’església, que preveu un pressupost d’obra de 207.031,85 € IVA
inclòs, amb una aportació de l’INCASOL de 107.031,85 € i del Bisbat de Lleida de
100.000,00 €, comprometent-se l’Ajuntament d’Almenar a realitzar tots els tràmits
administratius que calgui per executar les obres, així com assumir les despeses de tipus
fiscal que es derivin d’aquestes.
Segon.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a signar el conveni i portar a terme totes les
gestions necessàries per a la seva efectivitat.

13.- CARRETERA N-230. ADHESIÓ AL MANIFEST DE LES DIPUTACIONS
D’OSCA I LLEIDA PER A LA SEVA MILLORA.
L’Alcaldia proposa i el Ple, per unanimitat, acorda adherir-se al manifest que textualment
diu:
“La carretera N-230 és una artèria vital per a les demarcacions de Lleida i Osca.
D’aquesta carretera, com a via internacional que creua els Pirineus en direcció Europa,
depenen molts dels elements clau que determinaran el futur dels nostres territoris.
La carretera, que té una longitud total de 188 km entre Lleida i la frontera francesa,
suporta –segons les dades oficials del MFOM– una IMD (2014) a l’altura del Pont de Suert
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de 4.628 vehicles/dia, dels quals el 12% corresponen a vehicles pesants (camions o
tràilers), és a dir 555 camions/dia, dels quals 33 vehicles/dia són de mercaderies
perilloses.
Una xifra que pren especial rellevància si la situem en el context de l’economia actual, on
l’intercanvi de mercaderies i les exportacions amb França i la resta d’Europa suposen
gairebé un milió de tones per a Lleida, xifra que pot patir increments de fins al 80% per als
propers anys, d’acord amb els escenaris generals dibuixats per la UE.
Sense menystenir la importància estratègica com a via transfronterera per al transport de
mercaderies, també és important considerar que aquesta via disposa d’un paper
primordial per a l’economia turística de les comarques que enllaça, entre la plana de
Lleida i el Pirineu, en ser massivament utilitzada pels esquiadors i turistes estacionals de
comarques com la Val d’Aran o la Ribagorça, les quals tenen basada la seva economia en
les activitats relacionades amb el turisme d’hivern i estiu.
Aquesta perspectiva contrasta amb el mal estat i la perillositat de molts trams de la
carretera, fet que ja l’ha acreditat com una de les més perilloses de l’Estat i en què els
accidents greus i mortals no han parat de créixer en els últims anys.
Especialment perillosa resulta la circulació en el seu tram central, entre Sopeira i la boca
sud del Túnel de Vielha, amb una longitud d’uns 42 km, on les característiques del traçat
sinuós i la magnitud de les rampes i els pendents a què s’arriba –sobretot en la
circumval·lació de l’embassament d’Escales– la fan dificultosa i insegura per a tot tipus de
vehicles.
És per això que les Diputacions d’Osca i Lleida volen emfasitzar i donar suport al dret que
tenen tots els ciutadans per poder circular per una via còmoda, ràpida i segura, que
garanteixi l’adequada connectivitat de les comarques que travessa entre França i
Espanya.
En aquest sentit i en ser el Ministeri de Foment i la seva Direcció General de Carreteres
l’administració titular de la N-230, que es troba integrada dins de la xarxa d’interès general
de l’Estat (RIGE), les dues Diputacions insten i exigeixen a l’administració de l’Estat, que
reactivi i, si és procedent, finalitzi els següents trams de l’itinerari de la N-230:
Primer: Que aprovi definitivament i doti de partida pressupostària el tram de l’autovia A-14
entre Almenar i LP d’Osca, de 4 km de longitud aproximadament, segons projecte
redactat, que inclou la variant d’Alfarràs (Lleida). Així mateix, que s’aprovi i es doti de
partida el tram entre LP i Benavarri.
Segon: Que finalitzi la redacció de l’Estudi Informatiu del tram nord del Túnel de VielhaFrança.
Tercer: Que s’aprovi tècnicament i se sotmeti a informació pública l’Estudi Informatiu del
tram: Sopeira-Boca sud del Túnel de Vielha, d’uns 40 km de longitud, ja redactat però no
aprovat per la Direcció General de Carreteres.
Quart: Que es reactivi la redacció dels projectes paralitzats des de l’any 2010 de l’A-14 en
la resta del tram comprès entre Benavarri i Sopeira, de 47 km de longitud total.
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Cinquè: Que mentre finalitzin els projectes i/o estudis informatius comentats anteriorment i
s’executin les obres corresponents, el MFOM destini els fons necessaris per a l’increment
de les mesures de seguretat viària a la carretera actual, sobretot als trams amb major
sinistralitat.
Sisè: Sol·licitar una reunió urgent al ministre de Foment per exposar-li el contingut
d’aquest manifest i les reclamacions de millora de la N-230 de Lleida a França per la Val
d’Aran.
Setè: Es crearà una Comissió de Seguiment d’aquest manifest, que tindrà com a objectiu
mantenir la continuïtat d’aquestes accions fins a aconseguir la demanda formulada.
Aquesta Comissió de Seguiment estarà formada pel president de la Diputació de Lleida o
la persona en qui delegui, el president de la Diputació d’Osca o la persona en qui delegui,
dos representants de l’Administració local de Lleida, dos representants de l’Administració
local d’Osca, dos representants de la Val d’Aran, un representant de les Cambres de
Comerç d’Osca i un representant de les Cambres de Comerç de Lleida.

14.- PROPOSTA PER A LA DIGNITAT DE LA PAGESIA.
El Sr. Sanuy exposa la proposta promoguda per Unió de Pagesos que textualment diu:
“En el Congrés d’Unió de Pagesos celebrat a principis del 2016, el lema escollit va ser La
Pagesia, sector clau per al futur del país. Per caminar cap a aquest doble a objectiu, és
necessari renovar el contracte de la societat amb la pagesia a tots els nivells, és per això
que el darrer Consell Nacional d’Unió de Pagesos va aprovar organitzar una marxa
pagesa que conflueixi en una concentració a Barcelona i també va aprovar el següent
manifest que es transcriu literalment:
MANIFEST: LLUITA AMB UNIÓ DE PAGESOS PER LA DIGNITAT DE LA PAGESIA
Unió de Pagesos de Catalunya des del seu inici fins als nostres dies ha estat compromesa
amb la lluita per l’obtenció de les llibertats democràtiques i nacionals de Catalunya. Avui,
en l’actual conjuntura de canvi polític i social, el sindicat veu la necessitat de renovar el
contracte de la societat amb el camp, de tal manera que la Catalunya pagesa sigui
incardinada en el model de país del futur. Per aquest motiu, el sindicat agrari majoritari al
camp català organitza la primera marxa pagesa a Barcelona per la dignitat el 28 de gener.
Resumim en sis eixos els reptes als qual cal fer front perquè el camp català contribueixi
adequadament al benestar de la societat catalana.
• Primer: Dignificació i reconeixement del paper de la pagesia en la societat
El Parlament de Catalunya ha reconegut en diverses ocasions que el sector agropecuari i
forestal és estratègic. No obstant això, en la nova configuració política, la ciutadania ho
hauria de reconèixer com a un dels seus fonaments, i per això, considerem que s’han
d’incorporar al seu text fonamental les funcions del sector:
a) L’abastament segur d’aliments a la població.
b)La conservació dels recursos naturals i el manteniment del paisatge agrari i rural.
c)L’ocupació equilibrada del territori.
En la mateixa línia, la ciutadania ha de conèixer específicament l’esforç i el compromís del
sector agropecuari i forestal català sense obtenir més contraprestació, cas que n’hi hagi,
que la prevista a la Política Agrària Comuna, cosa que comporta per al sector l’aportació a
la societat d’un conjunt de béns públics que el mercat no remunera o només ho fa
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parcialment. Aquest esforç es fa per complir les majors exigències a la producció de la
Unió Europea i que la resta de competidors mundials no han de respectar, ja que només
han de complir la normativa concordant amb les regles de l’Organització Mundial del
Comerç. D’altra banda, el coneixement del rol social de la pagesia ha de servir també
perquè la ciutadania respecti la convivència amb les activitats agrícoles, ramaderes i
forestals quan accedeixi i gaudeixi del medi.
• Segon: Respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional catalana de ser
representada institucionalment en més de dos terços per Unió de Pagesos
Des de les primeres eleccions democràtiques al camp (desembre 1994), Unió de Pagesos
de Catalunya ha obtingut el suport àmpliament majoritari de la pagesia professional
catalana, en les darreres eleccions (febrer 2016) ha obtingut una representació
lleugerament superior als dos terços, no obstant això, l’actual Govern i els que l’han
precedit han desenvolupat polítiques i normes que han sostret i menystingut, en major o
menor grau, la veu d’Unió de Pagesos, com a representant àmpliament majoritària de la
pagesia professional a les institucions catalanes.
Aquesta manca de respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional catalana
es manté a les Taules sectorials i òrgans tècnics del Departament d’Agricultura, Parcs
Naturals i altres espais d’interès natural, Agència Catalana de l’Aigua, Agència de Residus
de Catalunya, formació professional contínua i ocupacional, autònoms i, també, en òrgans
de participació socioeconòmica de determinades administracions locals.
• Tercer: Preus remuneradors per a la pagesia
La pagesia catalana suporta una davallada acumulada, en termes constants, del 39 % de
l’anomenada Renda Agrària entre 2001 i 2015, bàsicament per l’evolució de la Política
Agrària Comuna, que ha deixat de sostenir eficaçment els preus, tenallada per la
liberalització deslleial en l’accés al mercat interior a la Unió Europea, i els oligopolis
agroindustrials i comercials que ens porta a suportar en molts sectors preus ruïnosos per
les nostres produccions. A aquests dos aspectes, cal afegir l’encariment desmesurat de
determinats costos de producció.
El Parlament ha instat el Govern reiteradament a treballar per assegurar la justícia i
l’equitat en el comerç i la distribució dels productes agroalimentaris, garantint els recursos
humans i materials suficients per dur a terme, de manera coordinada i sinèrgica, una
tasca, sostinguda en el temps i d’ampli abast, d’inspecció, control i, si escau, sanció
(competència, comerç, consum, sanitat i fraus alimentaris) per a assegurar el compliment
de les normes que regulen el mercat, la competència i el comerç agroalimentaris. Així
com, fins i tot per llei, a presentar al Parlament un paquet legislatiu que permeti la
regulació, en l’àmbit de Catalunya, de les interprofessionals, els contractes tipus, les
agrupacions i organitzacions de productors, així com l’actualització de la regulació de les
llotges i altres mecanismes que assegurin la transparència dels mercats.
Mitjançant decrets llei, per la seva imperiosa necessitat i urgència, cal posar totes les
mesures que calen per assegurar l’aplicació immediata de tots els mecanismes a l’abast
per assegurar la justícia i l’equitat en el comerç i la distribució dels productes
agroalimentaris.
• Quart: Respecte a les prioritats en desenvolupament rural.
La pagesia catalana ha vist com l’Administració General de l’Estat ha disminuït en un 74
% l’aportació que feia al Programa de Desenvolupament Rural [PDR] de Catalunya, no
obstant això, la Taula Agrària i, després, el Ple del Parlament al debat monogràfic, van
acordar unes prioritats en programació i execució, que l’actual Govern no ha respectat i ha
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comportat retallades en les inversions en les explotacions, mesures d’agroambient i clima
i d’agricultura i ramaderia ecològiques i compensacions a les Zones amb Limitacions
Naturals (muntanya i desfavorides).
Aprofitant la pèrdua de la majoria absoluta al Congrés dels Diputats, cal revertir la
desatenció de l’Estat a la modernització i sostenibilitat del sector agropecuari i forestal i,
mitjançant una llei, cal deixar fixades les prioritats consensuades en programació i
execució del PDR de Catalunya, així com, la revocació de les retallades i les
reprogramacions imprescindibles per assegurar-ho.
• Cinquè: Gestió diligent i eficaç de la fauna salvatge.
La pagesia catalana pateix els danys de la fauna cinegètica que s’incrementen any rere
any i provoca importants pèrdues econòmiques a les explotacions agràries. No podem
esperar més a capgirar aquesta situació, el Govern i el Departament d’Agricultura han de
destinar els recursos humans i econòmics necessaris per garantir una gestió eficaç de la
fauna en tots els espais cinegètics, públics i privats, i revertir la situació actual. S’han de
facilitar, simplificar i habilitar les comunicacions electròniques per a les sol·licituds
d’actuacions excepcionals.
També exigim al Departament d’Agricultura que declari l’emergència cinegètica tot l’any a
les zones que superen els llindars per a la declaració i garanteixi que l’execució de les
mesures excepcionals s’apliquen de forma eficaç fins a reduir les poblacions de fauna per
sota dels llindars d’emergència. A més, la Generalitat de Catalunya ha d’actuar
diligentment, quan queda demostrada la manca d’eficàcia de les actuacions dels titulars
dels terrenys cinegètics, per minimitzar els danys i gestionar la sobreabundància de
l’espècie que els causa.
Respecte als danys de fauna protegida, especialment l’ós i el voltors, cal que s’analitzi la
capacitat del medi de mantenir-los de forma sostenible sense perjudicar al bestiar
domèstic i, si s’escau, es prenguin les mesures necessàries per evitar que segueixi
augmentant la població o es redueixi, es reforcin les mesures preventives i en cas de
danys aquests s’indemnitzin. Cal que es prevegin les accions a emprendre davant la
possible arribada d’espècies com el llop, les poblacions del qual estan creixent a altres
zones de la península Ibèrica i a l’altra banda dels Pirineus i provoquen importants
conflictes amb la ramaderia extensiva.
És del tot imprescindible un replantejament urgent de la gestió de la fauna salvatge a tot el
territori, replantejament que s’haurà de dotar de legislació específica de caça i de gestió
de la fauna, però, mentre no es disposa del nou marc legislatiu cal actuar aprofitant al
màxim el marc actual.
Sisè: Aturem les arbitrarietats, per uns espais agraris protegits i productius
La pagesia catalana demana aturar les arbitrarietats en matèria d’urbanisme que està
aplicant la Generalitat de Catalunya amb exigències, en base a criteris i procediments fora
de les normes, o no autoritzant, amb aquest criteris espuris, construccions i/o
instal·lacions imprescindibles per a l’activitat agropecuària i forestal. La Generalitat també
està establint un règim sancionador en matèria de gestió de les dejeccions ramaderes i
altres fertilitzants que pretén sancionar actuacions no intencionades, que no són
incompliments d’obligacions o d’accions comprovables.
La pagesia necessita una legislació que garanteixi uns espais agraris protegits i
productius, estudis d’impacte agrari que minimitzin els impactes de les infraestructures i
els corregeixin, l’homogeneïtzació de les normatives que regulen el sòl no urbanitzable i
l’establiment del Pla Sectorial Agrari. També necessita una definició de les noves zones
amb limitacions naturals, desenvolupar polítiques específiques per a les zones
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periurbanes i la revisió de l’abusiva i arbitraria designació com a Zona d’Especial
Protecció Aus (ZEPA) d’espais agraris i dels seus plans de gestió.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament d’Almenar, per unanimitat, aprova:
1.- Donar suport al manifest Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia.
2.- Donar suport a la marxa pagesa i a la concentració de Barcelona, des del punt de vista
logístic o facilitant el pas dels tractors pel municipi o amb altres fórmules de caràcter
voluntari.
3.- Notificar l’aprovació d’aquesta moció a:
-

Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont i Casamajó
President de la Generalitat de Catalunya

-

Sr. Joan Caball Subirana
Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya

15.- COMUNICACIÓ DE CONTRACTACIONS PER MOTIUS D’URGÈNCIA.
D’acord amb el que preveu la normativa, es dona compte al Ple del Decret de l’Alcaldia
num. 103/2016 sobre contractació de personal:
“Vista la necessitat de procedir a la contractació, amb caràcter d’urgència d’un treballador
per la brigada d’obres municipal;
Considerant que la contractació és imprescindible per garantir la prestació dels serveis
municipals 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;
DECRETO:
Primer: Contractar en règim laboral, amb caràcter temporal al següent treballador:
-

Juan Estrada Lopez. DNI num. 47684605Q
Categoria professional: peó
Duració del contracte: 2 mesos
Inici del contracte: 01/12/2016

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.”
La Corporació resta assabentada.
El Sr. Buchaca comenta la possibilitat d’obtenir ajudes del Consell Comarcal per
contractar treballadors de famílies amb pocs ingressos, a l’atur o en situació precària.
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16.- PRECS I PREGUNTES.
1. La Sra. Payró pregunta per les obres de restauració de l’església.
La Sra. Alcaldessa contesta que la propera setmana s’iniciarà una actuació d’urgència
amb un pressupost de 21.000 euros i una subvenció de l’IEI de 7.000 euros. La resta
de les obres es farà amb la intervenció prevista al conveni de l’1%, amb un pressupost
de 207.000 euros.
2. El Sr. Ibars pregunta que per què no se’ls va comunicar la visita que fa poc va fer el
Conseller de Cultura a Almenar.
La Sra. Alcaldessa contesta que no va ser una visita programada amb l’Ajuntament, el
Conseller venia a Lleida i va aprofitar per venir a Almenar, només van avisar a
l’Alcaldessa i no sabíem l’hora a la que vindrien. No obstant, es procurarà millorar el
protocol en aquests casos.
El Sr. Jordi Malla pregunta com va anar la visita. La Sra. Alcaldessa contesta que el
Conseller es va comprometre a anar aportant el que pugui per la conservació de
l’església.
3. La Sra. Payró pregunta per la situació en que es troba la construcció de la nova escola
ja que a l’octubre es va quedar en demanar hora al Sr. Cullerés per intentar incloure
alguns petits canvis al projecte proposats per l’equip directiu.
La Sra. Alcaldessa contesta que està previst que l’obra es faci en dos exercicis.
El Sr. Raül Malla diu que es té el projecte bàsic, quan s’hagi elaborat el projecte
executiu ens el facilitaran. Ara el tema està ralentitzat pel problema d’aprovació dels
pressupostos de la Generalitat.
4. Respecte als terrenys on s’ha de construir la nova escola, la Sra. Payró pregunta en
que situació es troba el tema amb la família Melcior.
La Sra. Alcaldessa contesta que no hi ha hagut cap novetat: estem a l’espera de que
es dicti sentència.
5. La Sra. Cequiel pregunta pels “camins escolars” que es va dir que s’implantarien a
principi de curs.
El Sr. Raül Malla contesta que com a regidor d’ensenyament va tenir una reunió amb
l’equip directiu i aquest va desaconsellar fer-ho. Hi ha molts llocs que s’ha fet i no
funciona.
6. Es pregunta pels criteris que s’han establert al pressupost per atorgar les subvencions
que son els mateixos que es van dir al Ple de setembre i que es va dir que
s’ampliarien.
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El Sr. Ferrer contesta que es tracta d’establir uns criteris objectius per a les diferents
activitats subvencionades, si bé, cal una certa flexibilitat per a activitats que suposin un
cas especial.
El Sr. Sánchez afegeix que s’ha intentat regularitzar el procés de gestió per poder
establir un calendari, tant de presentació com de pagament, que reguli l’adjudicació i
pagament de subvencions.
7. La Sra. Cequiel comenta el lamentable estat en que es troba el final del C/ Dr. Ballber
que sembla una deixalleria.
La Sra. Alcaldessa contesta que són conscients de la problemàtica d’aquest indret i
que no s’està deixant de la mà. El Sr. Ferrer afegeix que s’han intentat solucions de tot
tipus, inclòs amb la intervenció dels serveis socials.
8. La Sra. Cequiel pregunta quan temps duraran les obres de la Baixada del Calvari i si
es pot pal·liar la falta de llum.
La Sra. Alcaldessa contesta que el termini d’execució son quatre mesos, si bé
l’empresa s’ha compromès a acabar-les al març. La solució per donar més llum és
problemàtica, la col·locació de pals, línies, etc., és incompatible amb l’execució de
l’obra. Per altra banda, la direcció d’obra ha assegurat que la situació actual compleix
la normativa.
9. La Sra. Cequiel pregunta si es solucionarà l’accés al C/ Diana.
La Sra. Alcaldessa contesta afirmativament.
10. La Sra. Cequiel pregunta per la disminució del servei d’ambulància a Almenar.
El Sr. Ferrer contesta que l’administració sanitària ha hagut de reorganitzar-se i
augmentar el servei d’ambulància en llocs més necessitats que Almenar, com ara
Agramunt, però encara així, ara, Almenar té ambulància més hores que abans.
11. La Sra. Cequiel pregunta si l’Ajuntament s’ha plantejat la possibilitat d’establir “zones
cardio-protegides” amb la instal·lació de desfibril·ladors.
El Sr. Sánchez contesta afirmativament: Hi havia un programa de la Diputació per
instal·lar desfibril·ladors i formar personal per utilitzar-los, si bé l’aparell l’havia de
pagar l’Ajuntament. Per altra banda, el problema es saber-lo fer anar i la seva
conservació contra el vandalisme.
12. El Sr. Jordi Malla comenta la queixa que han rebut d’alguns veïns per l’increment de la
darrera factura de la llum.
La Sra. Alcaldessa contesta que el preu de la llum no s’ha pujat ni es pensa pujar. Les
diferències que algú ha observat al rebut pot ser causa de lectures estimades.
13. El Sr. Jordi Malla pregunta si l’Ajuntament ha demanat alguna subvenció al programa
LEADER.
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La Sra. Alcaldessa contesta que no perquè no s’adapta a les necessitats d’Almenar,
s’han de presentar projectes milionaris, o bé cal mancomunar-se amb altres municipis
per promoure projectes conjunts.
14. El Sr. Buchaca pregunta si es preveu arreglar els camins de la Ptda. Les Gralles i el de
Tamarit que presenten un estat molt deteriorat.
El Sr. Sanuy respecte al Camí de les Gralles contesta que es va arreglar, però l’han
fet malbé els aspersors que hi han vessat aigua. S’està parlant amb els veïns per
enquitranar-lo. Si no es fa es tornarà a passar la màquina.
Respecte al camí de Comastreta està en conversacions amb els de la planta de
purins, ja que son ells els que més l’utilitzen i el deterioren.
15. Pregunta si s’ha fet alguna cosa en relació a les 35 Ha de comunal que s’han
descobert ocupades per particulars.
El Sr. Sanuy contesta que està en marxa. Estem esperant que vinguin els de la
Generalitat que són els que ho gestionen.
16. La Sra. Payró pregunta que s’està fent en relació a la recollida d’animals de
companyia.
El Sr. Sanuy contesta que ja tenim un lloc per establir un punt d’acollida dels animals.
Ara s’està intentant que el grup de voluntaris i la protectora que s’està formant a
Almenar col·laborin.
17. El Sr. Ibars felicita a l’equip de govern per la senyalització que havien demanat al C/
Flora, Camí de Bolós, La Portella, etc.
18. Els regidors Sr. Sánchez i Sr. Raül Malla comuniquen que han adreçat una sol·licitud a
l’alcaldia per a que en la documentació municipal que pertoqui es faci constar la seva
adscripció política que en el cas del Sr. Sánchez es la de “DEMÒCRATES DE
CATALUNYA” i en el cas del Sr. Raül Malla la de “INDEPENDENT”, en substitució de
la que al seu dia va ser la candidatura “CONVERGÈNCIA I UNIÓ”.
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,

