19/07/2018 Alcalde

SR. JOSEP IBARZ GILART
SRA. PILAR MARTÍNEZ SAURA
SRA. VANESA OLIVART ROSICART
SRA. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
SRA. MONTSE ARNÓ MORA
SR. JOSÉ ANTONIO CONTE GIRAL
SRA. LLUÏSA GRANERO MURGADES
SR. IGNASI COMELLA CLAVERO
SR. JAUME NIUBÓ PERA
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. JOSEP MARIA DOBLAS MANCERA
SRA. LAIA MARTÍ CACHO
SR. CARLOS NICOLÀS ARFELIS
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CIU
CIU
CIU
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CIU
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ERC
ERC
PSC
Poblem Almacelles
Almacelles lliure
PP

SRA. MARIA ÀNGELS ALIMBAU CASTELLS

Assisteix el quòrum legal de membres per a la vàlida constitució de la sessió.

Josep Ibarz Gilart

Signatura 2 de 2

Secretària:

A Almacelles, essent les 18:40 hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la presidència de
l’Alcalde, i l'assistència dels regidors que s’assenyalen, i la de l’interventor, en Lluís Bordes
Capdevila. S’inicia, doncs, la sessió plenària a l’Auditori del Centre Cultural com a seu
provisional, d’acord a l’ordre de les propostes que es detallaran.

Maria Angels Alimbau Castells

Signatura 1 de 2

19/07/2018 Secretària

Acte seguit, i per disposició de l’Alcaldia, s’inicia el debat i votació dels punts previstos a
l’Ordre del dia:
1.
2.
3.

APROVACIÓ DE L’ACTA DE PLE, DE DATA 29 DE NOVEMBRE DE 2017.
DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA DE LES FACULTATS QUE AQUEST AJUNTAMENT TÉ
ATRIBUÏDES EN MATÈRIA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ VOLUNTÀRIA I EXECUTIVA
DE L’IVTM.
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Grup municipal:

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Regidors:

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

ASSISTÈNCIA:

Codi Segur de Validació

ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 26
DE GENER DE 2018 .- NÚMERO 1.

Url de validació

Expedient: 2018/52 (01.03.00) –Ple
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Josep Ibarz Gilart
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Signatura 1 de 2

2.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
Es dóna compte dels següents decrets d’Alcaldia:
2017
170/17
Denegant dia personal Policia 007 per no poder cobrir el seu torn amb un altre policia.
171/17
Convocant Comissió Informativa i Ple per al dia 29 de novembre de 2017.
172/17
Nomenar representants de l’Administració per a les eleccions del 21 de desembre al
Parlament.
173/17
Aprovant projecte reduït de pavimentació de camins municipals del terme.
174/17
Incoant exp. disciplinari agent 002 i retirada cautelar arma reglamentària.
175/17
Adherir-se al Pla Agrupat de Formació AFEDAP 2018.
176/17
Desestimant proposta quadrant consensuat per la Policia Local per treballar en binomi.
177/17
Desestimant petició vacances de l’agent de la Policia Local 011.
178/17
Desestimant dia personal agent Policia 007 per no poder cobrir el seu torn per un altre agent.
179/17
Acordant trametre documentació exp. disciplinari per interposició cont.-adm. agent 002.
180/17
Denegant petició mig dia personal presentada pel Sr. Aquilino Moreno.
181/17
Aprovant exp. modificació crèdit 04/17 de generació de crèdit.
2018
01/18
02/18
03/18
04/18

Autoritzant vacances pendents de 2017 a l’agent 004.
Autoritzant vacances pendents de 2017 a l’agent 007.
Suspenent tràmit audiència tècnic assessor concurs-oposició Policies i donant nova data.
Ordenant es tramiti sol·licitud petició còpia escriptures i gestioni tràmit Sr. Joan Baldrich.
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1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE PLE DE DATA 29 DE NOVEMBRE DE 2017.
El senyor Alcalde pregunta als assistents si han llegit l’esborrany de l’acta de la sessió anterior
que se’ls ha tramés i si la troben conforme. Cap regidor fa cap observació i l’acta corresponent
a la sessió del ple ordinari 29 de novembre de 2017 queda aprovada per ASSENTIMENT.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

7.
8.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

6.

Codi Segur de Validació

5.

ACORD PER A LA DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA DE LES FACULTATS QUE AQUEST
AJUNTAMENT TÉ ATRIBUÏDES EN MATÈRIA DE RECAPTACIÓ DE DETERMINATS INGRESSOS DE
DRET PÚBLIC.
APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ PER 2018 I DELS ORGANISMES
AUTÒNOMS LOCALS INTEGRATS PER LA RESIDÈNCIA D’AVIS MOSSÈN ALEXANDRE PEDRA I
PEL PATRONAT LOCAL D’ESPORTS, DE LES RESPECTIVES PLANTILLES DE PERSONAL AIXÍ COM
TOTA LA DOCUMENTACIÓ QUE COMPOSA L’EXPEDIENT.
RATIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL
SECTOR SUD-6 “ELS OLIVARS”.
ASSUMPTES D’URGÈNCIA.
PRECS I PREGUNTES.

Url de validació

4.

Josep Ibarz Gilart

19/07/2018 Alcalde
Signatura 2 de 2

Maria Angels Alimbau Castells

19/07/2018 Secretària
Signatura 1 de 2

SEGON : CONTINGUT I ABAST DE LA DELEGACIÓ
1) Les facultats de gestió tributària de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica que
comprenen:
a) La realització de les liquidacions conduents a la determinació dels deutes tributaris.
b) L'aprovació de les liquidacions tributàries.
c) La concessió i denegació d'exempcions i bonificacions.
d) La resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts.
e) L'emissió dels documents de cobrament.
f) La tramitació i aprovació dels expedients de baixa de liquidacions tributàries.
g) La resolució dels recursos que s'interposin contra actes de gestió tributària.
h) La sol·licitud de compensacions per condonació, exempció o bonificacions en l'impost,
davant l'administració que ha concedit el benefici fiscal.
i) La facultat d'establir acords o convenis de col·laboració amb la Prefectura Provincial de
Tràfic, conduents a la formació del padró de l'impost i a dictar actes administratius que suposin
la modificació del padró.
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PRIMER : Delegar a la Diputació de Lleida, a través de l'Organisme Autònom de Gestió i
Recaptació de Tributs Locals, o forma de gestió de servei que s’acordi, les facultats que aquest
Ajuntament, a l'empara de l'establert en l'article 106.3 de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local i
l'art. 7 la Llei 2/2004 text refós reguladora de les Hisendes Locals, té atribuïdes en matèria de
gestió tributària i de recaptació de l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, amb l'abast, el
contingut, les condicions i la vigència que s'estableixen en el present acord.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Considerant convenient la delegació d'aquestes funcions a la Diputació de Lleida, a través de
l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, o forma de gestió de servei que
s’acordi, i essent conforme a Dret dita delegació, en virtut de l'establert en l'article 7 de la Llei
2/2004 text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, en l’article 106.3 de la Llei 7/85
de Bases del Règim Local i en l'article 9.1 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s'ACORDA:

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

La complexitat que la realització d'aquestes tasques suposa i així mateix la seva importància
dins el més ampli àmbit de la Hisenda Local, aconsella la utilització de fórmules que permetin
un eficaç o adequat exercici de les facultats esmentades, dins els sistemes que per a aquesta
finalitat preveu la normativa local aplicable.

Codi Segur de Validació

El vigent text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals 2/2004, de 5 de març, atribueix
als municipis les facultats de gestió tributària i de recaptació voluntària i executiva de
l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica.

Url de validació

3.- ACORD PER A LA DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA DE LES FACULTATS QUE AQUEST
AJUNTAMENT TÉ ATRIBUÏDES EN MATÈRIA DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA I RECAPTACIÓ
VOLUNTÀRIA I EXECUTIVA DE L’IVTM

19/07/2018 Alcalde
Josep Ibarz Gilart

Signatura 2 de 2

19/07/2018 Secretària
Maria Angels Alimbau Castells

Signatura 1 de 2
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a) La investigació dels fets imposables per al descobriment dels que siguin ignorats per
l’administració i la seva consegüent atribució al subjecte passiu o l’obligat tributari.
b) La comprovació de les declaracions per determinar la seva veracitat i la correcta aplicació de
les normes.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

3) Les facultats d’inspecció tributària corresponents a l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica, les quals comprendran quantes actuacions inclou la inspecció tributària d'acord a la
legislació aplicable i, si de cas, les següents:

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

a) Practicar les notificacions col·lectives en deutes per rebut o cobrament col·lectiu i les
notificacions individuals en liquidacions per ingrés directe.
b) Fixar els períodes de cobrament en període voluntari, en deutes per rebut o cobrament
col·lectiu.
c) Establir, en cas d'ésser necessari, itineraris de cobrança.
d) Conferir i revocar a les Entitats de Dipòsit el caràcter d'Entitats Col·laboradores i establir els
límits de la col·laboració.
e) Lliurar certificacions de descobert col·lectives o individuals en rebuts i en liquidacions
d'ingrés directe.
f) Dictar la providència de constrenyiment i resoldre els recursos contra aquest acte
administratiu.
g) Liquidar interessos de demora en tots els deutes en què siguin exigibles.
h) Concedir o denegar ajornaments i fraccionaments de pagament en voluntària i en executiva.
i) Rebre i custodiar les garanties dels deutes o dispensar-les.
j) Ordenar la constitució d'hipoteques especials.
k) Dictar acords de derivació de responsabilitat en el procediment de recaptació.
l) Declarar l'embargament de béns i el seu aixecament, si s'escau, així com totes les actuacions
conduents a aquest fet.
m) La declaració de deutor fallit, de crèdits incobrables, de prescripció de deutes, de valor
defectuós i de qualsevol altre motiu de data de valors.
n) Efectuar peritatges i valoracions de béns embargats.
o) Autoritzar i presidir les subhastes.
p) Acordar la suspensió del procediment.
q) Entaular terceries de domini i de millor dret.
r) Proposar l'adjudicació de finques a l'Ajuntament, lliurant les certificacions necessàries per a
la seva inscripció en els Registres Públics.

Codi Segur de Validació

2) Les facultats de recaptació, en període voluntari i executiu, tant de deutes per rebut o per
liquidació d'ingrés directe i, si de cas, autoliquidacions, corresponents a l’Impost sobre Vehicles
de Tracció Mecànica, que comprèn quantes actuacions conté la gestió recaptatòria d'acord a la
legislació aplicable i, si de cas, les següents:

Url de validació

j) Les actuacions per a l'assistència i informació al contribuent referides a les anteriors
matèries.

19/07/2018 Alcalde
Josep Ibarz Gilart
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Concepte delegat

Impost/taxa/preu públic

IBI,IAE i qualsevol taxa o preu públic
IBI, IAE i IVTM
IBI, IAE, IVTM i qualsevol taxa o preu públic
Taxes i preus públics, amb independència dels
impostos delegats

IBI i IAE
IBI, IAE, IVTM
IBI, IAE i IVTM
Taxa o preu públic

Tipus
aplicable
4, 75 %
4, 25 %
4,00 %
3,50 %

Taxa per la recaptació en via executiva:
Per l’exercici de les funcions encomanades en el present acord, pel que fa a la recaptació en
via executiva, la Diputació de Lleida percebrà els següents imports:

9d4aa90dd660448a844fdc450d9bf1f6001

1) L'Ajuntament delegant s'obliga a utilitzar com a únic òrgan de recaptació en voluntària i en
executiva, a partir d'aquesta data, la Diputació de Lleida per l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica.
2) Per a l'exercici de les facultats delegades la Diputació de Lleida s’atindrà a l'Ordenament
Local i a la legislació aplicable conforme a l'establert el text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, així com a la normativa que en matèria de gestió i recaptació tributàries pugui
dictar la Diputació Provincial en ús de la seva potestat reglamentària prevista en l'article
106.2 de la Llei de Bases de Règim Local.
3) Per a l'exercici de les funcions delegades en el present acord, la Diputació de Lleida percebrà
la vigent taxa pel servei de recaptació en via voluntària i executiva, prevista a l’ article 6è de la
vigent Ordenança Fiscal nº 4 de la Diputació de Lleida (BOP núm. 169, de 4 de desembre de
2010) en els termes següents:
Taxa per la recaptació en via voluntària:
El tipus aplicable serà en funció de les delegacions efectuades a favor de l’ OAGRTL;

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

TERCER: CONDICIONS DE LA DELEGACIÓ

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

a) La imposició de sancions per la comissió d’infraccions tributàries.
b) L’aprovació del quadre de sancions i de la tipificació de les infraccions dins del marc
establert a la Llei General Tributària.

Codi Segur de Validació

4) La facultat d’imposar sancions tributàries per la comissió de les infraccions tipificades en
referència a l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica, les quals comprendran quantes
actuacions inclou la facultat sancionadora d'acord a la legislació aplicable i, si de cas, les
següents:

Url de validació

c) Practicar les liquidacions tributàries resultants de les seves actuacions de comprovació i
investigació.
d) L’elaboració del Pla d’inspecció anual i la seva coordinació amb altres administracions
tributàries.
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CINQUÈ PROTECCIÓ DE DADES
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Una vegada acceptada per la Diputació de Lleida, la present delegació entrarà en vigor el dia
següent de la publicació de la seva acceptació al Butlletí Oficial corresponent i estarà vigent
fins el 31 de desembre del 2023 ( cinc anys des de la data), restant tàcitament prorrogada, per
períodes de cinc anys, en cas que cap de les parts manifesti expressament la seva voluntat en
contra, comunicant-ho a l'altre amb una antelació no inferior als sis mesos de la seva
finalització o a la de qualsevol dels períodes de pròrroga.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

QUART : ENTRADA EN VIGOR I TERMINI DE VIGÈNCIA

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Les quantitats a què donin lloc aquestes compensacions econòmiques seran retingudes per la
Diputació de Lleida de les liquidacions corresponents que es realitzin a l'Ajuntament
4) La devolució d'ingressos indeguts que en el seu cas es produeixi, alleujarà la deducció de la
quantitat corresponent de les liquidacions que han de rendir-se a l'Ajuntament.
5) En el mes següent a la finalització de la recaptació voluntària, i sempre que circumstàncies
alienes a la Diputació de Lleida no ho impedeixin, es realitzarà a l'Ajuntament una entrega a
compte corresponent al 95% del recaptat en voluntària.
En el mes de febrer següent a l'any de realització, es liquidarà la recaptació executiva
obtinguda en l'exercici anterior, deduint la compensació econòmica de l’apartat 3).
En els mesos d’abril, juliol i octubre es realitzarà una entrega a compte corresponent al 85% de
la recaptació en procediment executiu del trimestre anterior.
6) La Diputació de Lleida durant el mes de març de cada exercici facilitarà a l’Ajuntament el
compte de recaptació, integrat per la següent documentació:
- Resum de la gestió de cobrament en voluntària i en executiva per rebuts i liquidacions
d’ingrés directe.
- Resum per exercicis i conceptes dels motius de càrrec, ingrés, dates i pendent de cobrament.
- Prèvia petició de l’Ajuntament, relació individualitzada de qualsevol motiu de càrrec, de data
o de pendent.
Així mateix, trimestralment, es facilitarà a l’entitat la llista individualitzada de totes les dates
que s’hagin produït en el darrer trimestre, especificada, per motiu de data, per tal que l’entitat
en tingui coneixement i pugui sol·licitar els aclariments o objeccions que cregui oportuns.
7) D'acord amb el 173.2 del text refós RD L 2/2004 reguladora de les Hisendes Locals, la
Diputació de Lleida resta rellevada de la prestació de fiances per a respondre a la gestió
recaptatòria sens perjudici de les garanties que l'esmentat Ens Provincial pugui exigir als
recaptadors o a altres agents, que intervinguin en la gestió del servei.

Codi Segur de Validació




7’5 % de la quota sobre el principal, si el recàrrec és del 5 o del 10%.
15 % de la quota sobre el principal, si el recàrrec de constrenyiment és del 20 %.
En la recaptació executiva l’ ajuntament que delega percebrà els següents imports:
100 % dels interessos a favor de l’ ajuntament delegant.
100 % del recàrrec de qualsevol tipus (5, 10 o 20%) a favor de l’ ajuntament delegant.

Url de validació
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1. Fer un ús adequat de les dades segons allò previst a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i la seva normativa de
desenvolupament, especialment el Real Decret 1720/2007 de 21 de desembre mitjançant el
qual s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de
Protecció de Dades de caràcter personal. Concretament:
a. Compliment dels tràmits d’inscripció dels fitxers dels que l’Ajuntament és titular, segons el
procediment previst per als fitxers de titularitat pública establert a l’Article 20 de la Llei
Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Per altra banda l’Ajuntament està obligat a:

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

1. Tractar les dades facilitades conforme les instruccions de l’Ajuntament i el contingut al present
acord, restant prohibit el tractament amb finalitats diferents a les establertes.
2. En el règim de Comunicacions de Dades realitzades per l’OAGRTL en l’exercici de la
competència delegada, s’estarà a allò previst a l’Annex I.
3. En el desenvolupament de les competències de gestió tributària, recaptació voluntària i
executiva, realitzades per l’OAGRTL, per la signatura de l’acord corresponent, s’entendrà
adoptada l’autorització prèvia de l’Ajuntament per la cessió o transferència de dades en
compliment de la normativa tributària d’aplicació.
4. L’OAGRTL, en el tractament de les dades, aplicarà les mesures de seguretat de nivell bàsic i mig
previstes al seu Document de Seguretat, que en la seva part pública estarà a disposició de
l’Ajuntament per la seva consulta o mitjançant la descripció prevista a l’Annex II.
5. A la finalització de la delegació de competència la Diputació haurà de tornar totes les dades
personals que hagi tractat fins al moment, així com tots aquells suports que continguin dades
personals corresponents als fitxers de l’Ajuntament. No obstant, i com a Administració Pública
delegada, la Diputació, a través de l’OAGRTL, haurà de conservar aquelles dades generades en
el desenvolupament de les competències atribuïdes i en el deure de conservació de les
actuacions realitzades com a Responsable de Fitxer.

Codi Segur de Validació

La Diputació, mitjançant l’Organisme Autònom Gestió i Recaptació de Tributs Locals (en
endavant, OAGRTL), ha de tenir accés a les dades personals contingudes als fitxers
responsabilitat de l’Ajuntament, configurant-se com a Encarregat del Tractament. Al mateix
temps, de totes aquelles generades, captades i obtingudes de les que OAGRTL decideixi la
finalitat del tractament es constitueix com a Responsable del Fitxer. En virtut d’això
s’estableixen les següents estipulacions:

Url de validació

D’acord amb l’abast de les competències delegades a la Diputació de Lleida mitjançant els
acords corresponents, s’annexa al contingut de tots els acords de delegació realitzats per
l’ajuntament a favor de Diputació de Lleida i acceptats per aquest ens les següents previsions,
en compliment del previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de caràcter personal i la seva normativa de desenvolupament aprovada per Real Decret
1720/2007 de 21 de desembre.
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El representant del Partit Popular concreta que pel fet de la cobrança d’interès en els ingressos
es podrien perdre uns 100.000,00€ d’ingressos. El seu grup pensa que a la llarga hi haurà
menys funcionaris destinats a tasques de recaptació i que cal defensar els llocs de treball a
l’Ajuntament.
El portaveu del Grup Esquerra Republicana de Catalunya anuncia el seu vot favorable, son
coneixedors que gran nombre de pobles fa anar aquest recurs, especialment útil pel que fa a
les impugnacions i consideren que no és feina d’una sola persona.
La portaveu del Grup CiU, Sra. Olivart, puntualitza que la delegació es fa bàsicament pensant
en les persones. Si la mateixa persona pot gestionar un tribut de principi a fi i a banda s’és
especialista en el tema, l’Organisme Autònom té més de vuitanta tècnics especialitzats, poden
resoldre millor aquests expedients. A banda disposa d’una oficina virtual oberta les 24h tots els
dies. Comenta les xifres dels municipis que es porten per l’OAGRT en diversos tributs. També
explicita que si que s’ha convocat una plaça d’auxiliar administratiu, que farà aquestes i altres
tasques, ja que Almacelles és una localitat gran i hi ha volum de feina.
En el torn de rèpliques la representant d’Almacelles Lliure comenta que A Almacelles sempre
s’havia fet així i que el que volen saber és quan costarà a l’Ajuntament.
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La portaveu d’Almacelles Lliure manifesta que després de consultar l’expedient desconeixen
quin és el motiu de la delegació, per què es fa aquest canvi, que no el veuen reflectit en la RLT,
per exemple, que la funcionària que feia aquesta tasca es va jubilar i encara no s’ha cobert
aquesta plaça. També manifesta que no hi ha un estudi de costos. Per tot això s’abstindran.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Torn d’intervencions:

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

SETÈ: Una vegada acceptada la delegació per la Diputació de Lleida, el present acord es
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
per a coneixement general, d'acord amb el que es preveu en l'article 7.2 del text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals.

Codi Segur de Validació

SISÈ: El present acord s'haurà de notificar a la Diputació de Lleida als efectes que per la seva
part es procedeixi a l'acceptació de la delegació aquí conferida.

Url de validació

b. Complir amb el deure d’informació i confidencialitat en el tractament de dades personals
contingudes als seus fitxers o a les que pugui tenir accés.
c. Sol·licitar el consentiment del titular de les dades en cas que es produeixi un tractament amb
finalitats diferents de les que van justificar la seva obtenció o, davant possibles cessions de
dades a tercers diferents del titular.
d. Comunicar a la Diputació les autoritzacions corresponents a la transmissió de dades a tercers,
per qualsevol medi que permeti acreditar el seu atorgament.
e. Adoptar les mesures de seguretat corresponents a la naturalesa de les dades tractades.

19/07/2018 Alcalde

El senyor Alcalde sol·licita l’assentiment dels presents en el sentit que el següent punt és
anàleg a l’anterior, els arguments dels grups son els mateixos possiblement i per tant, demana
si podem considerar que la votació seria la mateixa que en el punt 3. Cap regidor s’hi oposa i
donen per reproduïda la votació al punt 4 en el mateix sentit que la recollida al punt 3 del Ple.
4. ACORD PER A LA DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA DE LES FACULTATS QUE AQUEST
AJUNTAMENT TÉ ATRIBUÏDES EN MATÈRIA DE RECAPTACIÓ DE DETERMINATS INGRESSOS DE
DRET PÚBLIC.

Josep Ibarz Gilart
Maria Angels Alimbau Castells

Signatura 1 de 2

19/07/2018 Secretària

Signatura 2 de 2

El vigent Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, atribueix als municipis les facultats de recaptació voluntària
i executiva dels seus Tributs i altres Ingressos de Dret Públic.
La complexitat que la realització d' aquestes tasques suposa i així mateix la seva importància
dins el més ampli àmbit de la Hisenda Local, aconsella la utilització de fórmules que permetin
un eficaç o adequat exercici de les facultats esmentades, dins els sistemes que per a aquesta
finalitat preveu la normativa local aplicable.
Considerant convenient la delegació d' aquestes funcions a la Diputació de Lleida, a través de l'
Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, o forma de gestió de servei que
s’acordi, i essent conforme a Dret dita delegació, en virtut de l' establert en l' article 7 Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, en l’article 106.3 de la Llei 7/85 de Bases del Règim Local i en l' article 9.1
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, s' ACORDA:
PRIMER : Delegar a la Diputació de Lleida, a través de l' Organisme Autònom de Gestió i
Recaptació de Tributs Locals, o forma de gestió de servei que s’acordi, les facultats que aquest
Ajuntament, a l' empara de l'establert en l'article 106.3 de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local
i l' art. 7 Reial Decret Legislatiu 2/2004, té atribuïdes en matèria de recaptació dels ingressos
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10 (PSC-CIU- ERC)
3 (PP- PA -ALL)
0

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

A FAVOR:
ABSTENCIONS:
EN CONTRA:

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Sotmesa la proposta a votació és APROVADA amb el següent règim de vots:

Codi Segur de Validació

El senyor Alcalde conclou que recentment molts municipis han delegat en la Diputació de
Lleida la cobrança de tributs i ha suposat una millora en la gestió d’aquests.

Url de validació

La Sra. Olivart respon que és un percentatge a acabar de quantificar. No obstant el canvi és per
poder ser més eficaços, més àgils i permetrà poder destinar un temps a altres tasques.

Josep Ibarz Gilart

19/07/2018 Alcalde
Signatura 2 de 2

Maria Angels Alimbau Castells

19/07/2018 Secretària
Signatura 1 de 2

a) Practicar les notificacions col·lectives en deutes per rebut o cobrament col·lectiu i les
notificacions individuals en liquidacions per ingrés directe.
b) Fixar els períodes de cobrament en període voluntari, en deutes per rebut o cobrament
col·lectiu.
c) Establir, en cas d'ésser necessari, itineraris de cobrança.
d) Conferir i revocar a les Entitats de Dipòsit el caràcter d' Entitats Col·laboradores i establir els
límits de la col·laboració.
e) Lliurar certificacions de descobert col·lectives o individuals en rebuts i en liquidacions
d'ingrés directe.
f) Dictar la providència de constrenyiment i resoldre els recursos contra aquest acte
administratiu.
g) Liquidar interessos de demora en tots els deutes en què siguin exigibles.
h) Concedir o denegar ajornaments i fraccionaments de pagament en voluntària i en executiva.
i) Rebre i custodiar les garanties dels deutes o dispensar-les.
j) Ordenar la constitució d'hipoteques especials.
k) Dictar acords de derivació de responsabilitat en el procediment de recaptació.
l) Declarar l'embargament de béns i el seu aixecament, si s'escau, així com totes les actuacions
conduents a aquest fet.
m) La declaració de deutor fallit, de crèdits incobrables, de prescripció de deutes, de valor
defectuós i de qualsevol altre motiu de data de valors.
n) Efectuar peritatges i valoracions de béns embargats.
o) Autoritzar i presidir les subhastes.
p) Acordar la suspensió del procediment.
q) Entaular terceries de domini i de millor dret.
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1) Les facultats de recaptació, en període voluntari i executiu, tant de deutes per rebut o per
liquidació d' ingrés directe i, si de cas, autoliquidacions, corresponents als Tributs i/o Preus
Públics que s' esmenten en l’apartat primer del present acord, que comprèn quantes
actuacions conté la gestió recaptatòria d' acord a la legislació aplicable i, si de cas, les
següents:

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

SEGON : CONTINGUT I ABAST DE LA DELEGACIÓ

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Taxa per a la recollida d’escombraries
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Contribucions especials
Taxa pel servei de clavegueram
Taxa pel manteniment del cementiri.
Taxa per ocupació de la via pública
Taxa per entrada de vehicles

Codi Segur de Validació

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Url de validació

de Dret Públic que s' especifiquen a continuació, amb l'abast, el contingut, les condicions i la
vigència que s' estableixen en el present acord:

19/07/2018 Alcalde

Taxa per la recaptació en via voluntària:

Josep Ibarz Gilart

Signatura 2 de 2

El tipus aplicable serà en funció de les delegacions efectuades a favor de l’ OAGRTL;
Concepte delegat

Impost/taxa/preu públic

IBI,IAE i qualsevol taxa o preu públic
IBI, IAE i IVTM
IBI, IAE, IVTM i qualsevol taxa o preu públic
Taxes i preus públics, amb independència dels
impostos delegats

IBI i IAE
IBI, IAE, IVTM
IBI, IAE i IVTM
Taxa o preu públic

Tipus
aplicable
4, 75 %
4, 25 %
4,00 %
3,50 %

En funció de l’ import delegat; si el càrrec de l’ IBI, IAE, IVTM i de qualsevol taxa o preu públic
es d’ import igual superior a 3,5 milions d’ euros la taxa aplicable sobre la recaptació de l’ IBI,
IAE, IVTM i la taxa o preu públic delegat serà la del 3,5 %.

Maria Angels Alimbau Castells

Signatura 1 de 2

19/07/2018 Secretària

Taxa per la recaptació en via executiva:
Per l’exercici de les funcions encomanades en el present acord, pel que fa a la recaptació en
via executiva, la Diputació de Lleida percebrà els següents imports:



7’5 % de la quota sobre el principal, si el recàrrec és del 5 o del 10%.
15 % de la quota sobre el principal, si el recàrrec de constrenyiment és del 20 %.
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3) Per a l'exercici de les funcions delegades en el present acord, la Diputació de Lleida percebrà
la vigent taxa pel servei de recaptació en via voluntària i executiva, prevista a l’ article 6è de la
vigent Ordenança Fiscal nº 4 de la Diputació de Lleida (BOP núm. 15, de 23 de gener de 2015)
en els termes següents:

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

2) Per a l'exercici de les facultats delegades, la Diputació de Lleida s’atendrà a l'Ordenament
Local i a la legislació aplicable conforme a l'establert en la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, així com a la normativa que en matèria de gestió i recaptació tributàries pugui dictar la
Diputació Provincial en ús de la seva potestat reglamentària prevista en l'article 106.2 de la
Llei de Bases de Règim Local.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

1) L'Ajuntament delegant s'obliga a utilitzar com a únic òrgan de recaptació en voluntària i en
executiva, a partir d'aquesta data, la Diputació de Lleida pels conceptes a recaptar objecte
d'aquest acord de delegació.

Codi Segur de Validació

TERCER: CONDICIONS DE LA DELEGACIÓ

Url de validació

r) Proposar l'adjudicació de finques a l'Ajuntament, lliurant les certificacions necessàries per a
la seva inscripció en els Registres Públics.

19/07/2018 Alcalde
Josep Ibarz Gilart

Signatura 2 de 2

- Resum de la gestió de cobrament en voluntària i en executiva per rebuts i liquidacions
d’ingrés directe.
- Resum per exercicis i conceptes dels motius de càrrec, ingrés, dates i pendent de cobrament.
- Prèvia petició de l’Ajuntament, relació individualitzada de qualsevol motiu de càrrec, de data
o de pendent.
Així mateix, trimestralment, es facilitarà a l’entitat la llista individualitzada de totes les dates
que s’hagin produït en el darrer trimestre, especificada, per motiu de data, per tal que l’entitat
en tingui coneixement i pugui sol.licitar els aclariments o objeccions que cregui oportuns.
7) D'acord amb el punt 2 de l'article 173 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Diputació de Lleida
resta rellevada de la prestació de fiances per a respondre a la gestió recaptatòria sens perjudici
de les garanties que l'esmentat Ens Provincial pugui exigir als recaptadors o a altres agents que
intervinguin en la gestió del servei.

Maria Angels Alimbau Castells

Signatura 1 de 2

19/07/2018 Secretària

8) Per cada concepte que tingui la consideració d'ingrés de Dret Públic i que sigui objecte del
present acord de Delegació, l'Ajuntament haurà de remetre a la Diputació de Lleida la següent
documentació:
a) Plec de càrrecs amb expressió del període, conceptes i quantitats parcials i totals.
b) Cinta magnètica o disquet, comprensiu de la cobrança a realitzar, d'acord amb el disseny del
Departament d'Informàtica de la Diputació de Lleida.
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6) La Diputació de Lleida durant el mes de març de cada exercici facilitarà a l’Ajuntament el
compte de recaptació, integrat per la següent documentació:

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

4) La devolució per ingressos indeguts la realitzarà el propi Ajuntament.
5) En el mes següent a la finalització de la recaptació voluntària, i sempre que circumstàncies
alienes a la Diputació de Lleida no ho impedeixin, es realitzarà a l'Ajuntament una entrega a
compte corresponent al 95% del recaptat en voluntària.
En el mes de febrer es liquidarà la recaptació executiva obtinguda en l'exercici anterior,
deduint la compensació econòmica de l’apartat 3).
En els mesos d’abril, juliol i octubre es realitzarà una entrega a compte corresponent al 85% de
la recaptació en procediment executiu del trimestre anterior.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Les quantitats a què donin lloc aquestes compensacions econòmiques seran retingudes per la
Diputació de Lleida de les liquidacions corresponents que es realitzin a l'Ajuntament.

Codi Segur de Validació

En la recaptació executiva l’ ajuntament que delega percebrà els següents imports:
100 % dels interessos a favor de l’ ajuntament delegant.
100 % del recàrrec de qualsevol tipus (5, 10 o 20%) a favor de l’ ajuntament delegant.

Url de validació




19/07/2018 Alcalde
Josep Ibarz Gilart

Signatura 2 de 2

SISÈ: Una vegada acceptada la delegació per la Diputació de Lleida, el present acord es
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,
per a coneixement general, d'acord amb el que es preveu en l'article 7.2 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
Sotmesa la proposta a votació és APROVADA amb el següent règim de vots, per assentiment
a la manifestació final del punt 3er:
A FAVOR:
ABSTENCIONS:
EN CONTRA:

10 (PSC-CIU- ERC)
3 (PP- PA -ALL)
0

Maria Angels Alimbau Castells

Signatura 1 de 2

19/07/2018 Secretària

5.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ PER 2018 I DELS ORGANISMES
AUTÒNOMS LOCALS INTEGRATS PER LA RESIDÈNCIA D’AVIS MOSSÈN ALEXANDRE PEDRA I
PEL PATRONAT LOCAL D’ESPORTS, DE LES RESPECTIVES PLANTILLES DE PERSONAL AIXÍ COM
TOTA LA DOCUMENTACIÓ QUE COMPOSA L’EXPEDIENT
ANTECEDENTS
L’Alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2018.
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CINQUÈ: El present acord s'haurà de notificar a la Diputació de Lleida als efectes que per la
seva part es procedeixi a l'acceptació de la delegació aquí conferida.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Una vegada acceptada per la Diputació de Lleida, la present delegació entrarà en vigor a partir
del dia següent a la publicació de l’acord d’acceptació de la delegació al Butlletí Oficial
corresponent, restant tàcitament prorrogada, per períodes de cinc anys, en cas que cap de les
parts manifesti expressament la seva voluntat en contra, comunicant-ho a l' altre amb una
antelació no inferior als sis mesos de la seva finalització o a la de qualsevol dels períodes de
pròrroga.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

QUART : ENTRADA EN VIGOR I TERMINI DE VIGÈNCIA

Codi Segur de Validació

d) Certificat dels tràmits de la imposició i ordenació dels tributs d'acord a la legislació vigent,
així com fotocòpia de la publicació de l’Ordenança en el Butlletí Oficial de la Província.

Url de validació

c) Certificat de l'aprovació del padró fiscal i del resultat de l'exposició al públic del padró, així
com fotocòpia de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província.

19/07/2018 Alcalde

La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90, i els articles 3, 19 i 22 de la
Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària.
Per tant, s’acorda proposar als reunits:

Josep Ibarz Gilart
Maria Angels Alimbau Castells

Signatura 1 de 2

19/07/2018 Secretària

Signatura 2 de 2

Primer: Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2018 el qual, resumit per
capítols i per a cadascun dels corresponents organismes i empreses que l’integren, és el
següent:

INGRESSOS

Pressupost
de l’entitat

Pressupost de
Pressupost de
Patronat
Patronat
Municipal Esports Residència Avis

A) OPERACIONS CORRENTS
1. Impostos directes
2.Impostos indirectes
3.Taxes i altres ingressos
4.Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials

2.371.721,51€
40.000,00€
946.632,51€
1.405.875,18€
38.389,98€

0,00€
0,00€
0,00€
130.000,00€
0,00€

0,00€
0,00€
471.700,00€
613.300,00€
0,00€

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6. Alienació d’inversions Reals
7. Transferències de capital
8. Passius financers

0,00€
200.000,00€
0,00€
300.000,00€

0,00€
0,00€
0,00€
0,00€

0,00€
0,00€
0,00€
0,00€
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En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent i els
òrgans competents han proposat prèviament els pressupostos dels organismes i empreses que
l’integren, conformement als seus estatuts o al document fundacional.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

FONAMENTS DE DRET

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Codi Segur de Validació

L’interventor de l’Ajuntament ha emès informe favorable que figura a l’expedient.

Url de validació

Els òrgans plenaris dels diferents organismes autònoms de l’Ajuntament han aprovat I tramés
la seva proposta de pressupost.

19/07/2018 Alcalde
Josep Ibarz Gilart

Signatura 2 de 2

A) OPERACIONS CORRENTS
1. Despeses de personal
1.782.485,59€
2. Despeses en béns corrents i 2.056.987,56€
serveis
45.850,00€
3. Despeses financeres
402.020,00€
4. Transferències corrents

de Pressupost de
Patronat
Municipal
Esports

Pressupost de
Patronat Municipal
Avis

39.700,00€
53.730,95€
50,00€
35.519,05€

794.600,00€
269.500,00€
300,00€
0,00€

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6. Inversions reals
7.Transferències de capital
8. Actius financers
9. Passius financers

645.301,00€
25.092,95€
0,00€
346.382,08€

1.000,00€
0,00€
0,00€
0,00€

20.600,00€
0,00€
0,00€
0,00€

TOTALS DESPESES

5.302.619,18€

130.000,00€

1.085.000,00€

ESTAT DE LA CONSOLIDACIÓ DELS PRESSUPOSTOS QUE INTEGREN EL PRESSUPOST GENERAL
Normativa reguladora: article 166.1.c del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i article 12.b del RD 500/90
ESTAT DE CONSOLIDACIÓ:

Maria Angels Alimbau Castells

Signatura 1 de 2

19/07/2018 Secretària

Ingressos:

9d4aa90dd660448a844fdc450d9bf1f6001

Pressupost
l’entitat

1.085.000,00€

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

DESPESES

130.000,00€

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

5.302.619,18€

Codi Segur de Validació

TOTALS INGRESSOS

Url de validació

9. Actius financers

3

Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

Ajustos

Estat
consolidació

2.371.721,51 €
40.000,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

2.371.408,49 €
40.000,00 €

946.632,51 €

0,00 €

471.700,00 €

0,00 €

1.418.332,51 €

1.405.875,18 €

130.000,00 €

613.300,00 €

-275.000,00 €

1.873.875,18 €

38.389,98 €

0,00€

0,00€

0,00 €

38.389,98 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

200.000,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

200.000,00 €

0,00 €
300.000,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
300.000,00€

5.302.619,18 €

130.000,00 €

1.085.000,00 €

-275.000 ,00 €

6.242.319,18 €

4
5
Alienació d’invers. reals
Transferènciesdecapital

6
7

Actius financers
Passius financers

Josep Ibarz Gilart
Maria Angels Alimbau Castells

Signatura 1 de 2

19/07/2018 Secretària

Signatura 2 de 2

19/07/2018 Alcalde

8
9

TOTAL INGRESSOS

Despeses:
C

Denominació

Pressupost
de l’entitat

Pres.
Patronat
Municipal
Esports

Pres.
Patronat
Residència
Municipal
Avis

Ajustos

Estat
consolidació

1
2
3
4

Despesa personal
Despesabéns i serveis corrents
Despesa financera
Transferències corrents

1.782.485,59 €
2.56.987,56 €
45.850,00 €
402.020,00 €

39.700,00€
53.730,95€
50,00€
35.519,05€

794.600,00 €
269.500,00 €
300,00 €
0,00€

0,00€
0,00€
0,00€
-275.000,00 €

2.616.785,59 €
2.380.218,51 €
46.200,00 €
162.239,05 €

6
7

Inversions reals
Transferències de capital

645.301,00 €
25.092,95 €

1.000,00€
0,00€

20.600,00 €
0,00 €

0,00€
0,00€

666.601,00 €
23.592,95 €

8
9

Actius financers
Passius financers

0,00 €
346.382,08 €

0,00€
0,00€

0,00 €
0,00 €

0,00€
0,00€

0,00 €
346.382,08 €

TOTAL DESPESES

5.302.619,18 €

130.000,00€

1.085.000,00 €

-275.000 ,00 €

6.242.319,18 €

Segon: Aprovar les plantilles de personal que es detallen en l’esmentat pressupost, amb les
retribucions, els complements de destí i específic atribuït a cadascuna de les places
relacionades.

9d4aa90dd660448a844fdc450d9bf1f6001

Impostos directes
Impostos indirectes

Pressupost
De Patronat
Residència
Municipal
Avis

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

1
2

Pressupost
De Patronat
Municipal
Esports

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Pressupost
de l’entitat

Codi Segur de Validació

Denominació

Url de validació

C

19/07/2018 Alcalde
Josep Ibarz Gilart

Signatura 2 de 2

19/07/2018 Secretària
Maria Angels Alimbau Castells

Signatura 1 de 2

Inicia les intervencions de debat d’aquest punt la Regidora d’Hisenda, Sra. Granero, qui
especifica els imports de les partides d’ingressos i despeses de la proposta de pressupost de
l’Ajuntament i segueix amb el desenvolupament de la proposta de pressupost del Patronat
d’Esports i del Patronat Residència d’Avis Mossèn Alexandre Pedra.
El Representant del Partit Popular diu que els pressupostos son continuistes i poc ambiciosos,
com en anys anteriors i també son poc participatius, el seu Grup, com a representants d’una
part de la ciutadania hi haurien volgut participar. Pel que fa ala proposta en si els sembla
elevat l’endeutament i pensa que condiciona les inversions de futurs governs i cal prioritzar en
què cal invertir. Creu que hauria calgut prioritzar la inversió en el polígon, per tal que
s’establissin més empreses. També veu necessària una inversió en la brigada de neteja, per
l’obsolescència de la màquina. Anuncia el seu vot d’abstenció, per responsabilitat, ja que cal
tenir aprovat un pressupost per poder tirar endavant.
El representant del grup PSC coincideix en titllar els pressupostos de continuistes i també
troben a faltar inversions al polígon, un restaurant que es va dir...és una manera de quadrar el
pressupost pensa, que al cap de l’any s’executen altres idees.
El senyor Torres segueix amb les següents observacions:
-Transferència a la Fundació Mas Dordal, quina idea hi ha per treballar allà aquest any.
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Sisè: Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en contra durant
el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi
complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Cinquè: Exposar el pressupost així aprovat al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí
Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze dies
hàbils durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

*Personal de la policia local.
*Frau fiscal, subvencions i control i fiscalització de recursos.
*Assessorament jurídic i gestió dels recursos públics.
*Personal d’assistència directa als usuaris dels serveis socials.
*Personal d’atenció als ciutadans en els serveis públics.

Codi Segur de Validació

Quart: Aprovar una taxa de reposició del 100%, d’acord amb la LPGE vigent, declarant com a
prioritaris els següents sectors:

Url de validació

Tercer: Aprovar les bases d’execució del pressupost general, així com l’estat de consolidació del
pressupost.

19/07/2018 Alcalde
Josep Ibarz Gilart

Signatura 2 de 2

19/07/2018 Secretària
Maria Angels Alimbau Castells

Signatura 1 de 2

El senyor Alcalde recorda que hi ha un reglament de funcionament que ho estableix i que cal
aplicar-lo i respectar-lo.
La representant del Grup Almacelles Lliure segueix la seva intervenció i fa apreciacions als
ítems següents del pressupost:
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La representant del Grup Almacelles Lliure manifesta q limitar el temps en un ple de
pressupostos és limitar la transparència, la democràcia i perjudicar els ciutadans d’Almacelles.
La senyora Olivart recorda a la Sra. Martí que en la Comissió Informativa s’ha demanat als
regidors que respectessin els seus espais de temps i que s’ha avisat que se seria rigorós en el
control de temps i la Sra. Martí demana el mateix rigor per tothom.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

El representant de Poblem Almacelles, senyor Doblas, opina que els pressupostos son
eminentment tècnics i estan equilibrats en ingressos i despeses...però voldrien saber
políticament la funció d’aquest pressupost, quina tasca farà l’Ajuntament amb aquest
pressupost i no ho pot deduir d’aquest pressupost, és difícil seguir la tasca política.
S’abstindran.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

-Un fet positiu és la baixada d’impostos directes (IBI, IAE, ...).
-Contradicció en l’increment de la taxa d’escombreries (55.000,00€), però no hi veu un
increment de despesa correlatiu.
-Transferències de capital: s’incrementen
-Passius financers: interpreten que és el préstec a sol·licitar el 2019 i posa en relació
l’increment de l’endeutament amb la temporalització de les properes eleccions.
-Comenta partides que no varien significativament i finalitza amb les inversions en què precisa
quines pensen que son: cafeteries, escollera del Parc del Vilot ...etc.
-(...)Fa una aportació en relació a l’adquisició de terrenys per a fer aparcaments: considera que
podria fer-se mitjançant conveni i que no caldria gastar aquests diners (...).
-(...) Comenta que atès que en la gestió i tractament de residus l’Agència de Residus de
Catalunya té previst incrementar el preu del tractament, s’hauria de comptar una partida de
sensibilització del reciclatge (...etc).

Codi Segur de Validació

El portaveu del grup ERC, Sr. Comella, celebra el poder tenir pressupostos al mes de gener.
Comenta que no és un pressupost continuista, que no és el que hauria fet el seu Grup.
Comenta les variacions que hi observen:

Url de validació

-No concorda allò que es destina a la protecció de patrimoni històric en relació al Cap. I de
salaris dels treballadors públics, sembla que en sous i salaris consti menys del que caldria en
relació al cost de la figura de la Directora del Museu.
-Troben a faltar més dotació per la formació de la guàrdia urbana.
-Consideren que l’augment a la partida de fires és insuficient.
-Demanen informació en relació al personal laboral temporal en l’àrea de promoció cultural.
Per tot el què ha dit anuncia el vot del seu Grup en contra.

19/07/2018 Alcalde
Signatura 2 de 2

Josep Ibarz Gilart
Maria Angels Alimbau Castells

Signatura 1 de 2

19/07/2018 Secretària

La portaveu del grup CiU precisa, en relació a la intervenció del representant del grup PSC, que
quan s’ha referit al personal laboral temporal, bàsicament és personal contractat a la
residència i a la llar d’infants, bé per substitucions motivades bé per interinatges fins a cobrir
les places, atès que ara estem pendents de diversos processos d’accés a la funció pública.
Tanmateix la Sra. Olivart recorda algunes actuacions que s’han dut a terme al municipi en la
darrera anualitat.
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El senyor Interventor resol un dubte en relació a la comptabilització de nòmina i del per què no
consta en algunes partides del Cap. I la qualificació de les places per grup i nivell, ja que
aquesta classificació es fa ja en la RLT pels diferents llocs. Segueix fent menció a un dubte
plantejat pel que fa als interessos dels préstecs i passius financers i precisa que sí que
s’amortitza capital pel que fa al deute.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

El senyor Alcalde recorda que les qüestions tècniques s’han de formular en les Comissions
Informatives, prèvia la celebració del ple.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

La Secretària fa una explicació extensa a la consulta del Grup ERC en relació a la plaça de
bibliotecari amortitzada de la plantilla de personal.

Codi Segur de Validació

El senyor Alcalde, després d’un avís previ, anuncia en aquest moment que ha finalitzat el
temps d’intervenció del Grup. Seguidament dóna la paraula als habilitats estatals per atendre,
si s’escau, alguna de les consultes fetes.

Url de validació

-Recollida de residus: discordança ingressos-despeses.
-Personal: manteniment de xifres. Pregunta com podrà millorar la dotació de la policia local.
Pel que fa a la convocatòria d’un auxiliar administratiu a l’àrea d’urbanisme pregunta com es
dotarà. Demana a què correspon la quota fixa treballs d’altres empreses en urbanisme.
-Deute públic: increment.
-Aportació Fundació del Museu: la consideren excessiva.
-Neteja viària: personal insuficient.
-Cementiri: per què augmentem la taxa si no hi ha prevista més despesa?
-Enllumenat: no s’apliquen mesures d’estalvi.
-Llar d’infants: veuen una discordança en el personal que apareix a la plantilla (A1).
-Remuneració dels electes: voldrien saber què justifica un increment que consta.
-Despeses de personal: volen tenir més informació d’alguns conceptes.
-Despeses jurídiques: consideren molt elevada la dotació i comenta supòsits de responsabilitat
penal.
-Instal·lacions esportives: aprecien una duplicitat i fan notar el que ells pensen que és un error.
Voldrien tenir més informació del concepte “altre personal”.

19/07/2018 Alcalde
Josep Ibarz Gilart

Signatura 2 de 2

19/07/2018 Secretària
Maria Angels Alimbau Castells

Signatura 1 de 2

Els projectes importants s’intenten consensuar amb entitats significatives i grups polítics, la
voluntat hi és. A banda, les millores i obres fetes, no són per beneficiar sol als nostres votants,
sinó que beneficien a tothom.
En relació al comentari fet a una proposta per la millora de l’enllumenat, comenta les
dificultats per poder obtenir finançament per atendre les propostes inicials d’actuació, que no
es van arribar a concretar en propostes tècniques concretes. De moment l’Ajuntament busca
solucions dins de la mesura de les seves possibilitats, com que de moment escometre un
projecte global és ara com ara inviable (suposaria fer un préstec d’1.000.000 d’euros que no
podem assumir), s’estan fent petites actuacions de substitució de fanals per leds, per exemple.
En relació al comentari fet en la previsió d’adquisició de solars per aparcaments, l’Alcalde
precisa que actualment ja s’hi aparca en alguns solars però no es compleixen mesures de
seguretat vial ni s’han adaptat les voreres i cal emprendre una actuació regulada i vetllar per
una millor mobilitat i rotació en la zona. Hi ha una manca de solars en aquest àmbit.
En relació a la data d’aprovació del pressupost, considera que s’aprova al gener, que ho
permet la llei i que no hi ha més a dir, doncs.
Pel que fa a la consulta d’inversions en un vehicle fa esment que el parc mòbil de l’Ajuntament
és antiquat i cal fer alguna nova adquisició.

9d4aa90dd660448a844fdc450d9bf1f6001

El senyor Alcalde fa una intervenció per atendre o contestar les diverses aportacions fetes pels
diferents Grups:

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

La representant d’Almacelles Lliure fa un afegitó en relació a una intervenció anterior relativa
al personal funcionari de la Llar d’Infants i altres aspectes, com ara la previsió de despeses dels
òrgans de govern, demana per què i qui cobrarà més de l’equip de govern, atès l’increment
que denota.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

El portaveu del Grup ERC demana per a que son els 23.000€ d’inversions reals.

Codi Segur de Validació

-Els 3.000€ d’esports no els cobra ningú si no hi ha ningú ocupant el lloc, és una previsió.
-Pel que fa a les indemnitzacions per raó del servei, l’import que s’ha dit aquí era incorrecte, és
de 97.500€ i el total d’indemnitzacions per raó del servei 103.950,00€.
-Respecte al cementiri hi ha altres despeses que les considerades –les de Cap. I per exempleque no consten diferenciades però s’han d’imputar al Cementiri també.
-Contenciosos: és la mateixa partida que per l’any anterior.
(...)
-Escombraries: S’ha fet l’increment en relació a la previsió d’increment del cànon del
tractament.

Url de validació

L’Alcalde dóna la paraula a la Regidora d’Hisenda que fa un parell d’aclariments en relació al
pressupost:

19/07/2018 Alcalde
Josep Ibarz Gilart

Signatura 2 de 2

19/07/2018 Secretària
Maria Angels Alimbau Castells

Signatura 1 de 2

6. RATIFICACIÓ DE L’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL
SECTOR 6, DE SÒL URBANITZABLE DELIMITAT.
Atès que per acord del ple de 24 de juliol de 2017 es va resoldre per majoria aprovar,
provisionalment, el nou document de Modificació del Pla parcial del Sud 6 els Olivars, de data
7 de juliol de 2017, i núm. entrada 2678/17 i la documentació annexa (informe ambiental i
estudi d’avaluació de la mobilitat generada) redactat per l’arquitecte en Xavier Guerra Lopez,
fent tramesa de l’expedient als Serveis Territorials d’Urbanisme als efectes de la seva
aprovació definitiva.
Atès que per comunicació dels Serveis Territorials d’Urbanisme s’ha reclamant que es faci
després de l’aprovació inicial una exposició publica d’un mes en un dels diaris de mes
circulació, cosa que ja s’ha realitzat, en el diari La Mañana de data 8 de setembre de 2017
sense la presentació d’al·legacions.
Atès que amb data 19 de gener de 2018 s’ha rebut informe favorable de l’ACA, en el que es fa
constar la necessitat de que en el text de la modificació, es faci una adició en l’acord definitiu,
en l’apartat 5 de la Normativa, per precisar el pagament de la taxa de sanejament del sector,
per adequar-lo a la darrera normativa, tal com es recollirà en la part resolutòria.
Atès que per Decret de l’alcaldia data 20 de novembre de 2017 es va aprovar una esmena al
text de l’esmentada Modificació del pla parcial, la qual ha estat sotmesa a informació publica
per publicació en el Bop de 24 de novembre de 2014 en el DOG de 29 de novembre, ,en el diari
de La Mañana de 24 de novembre de 2017 i en el tauler. Donat que si be s’ha realitzat la
presentació d’una al·legació, de data 27 de desembre, signada per F. Aldabo i d’Altres,
malgrat això en ella es manifesta la seva conformitat amb l’esmena introduïda, cosa que fa
que no s’hagi de variar el seu contingut. Per altra banda manifesten que no han rebut la
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7 (CIU)
2 (PP- PA)
4 (PSC-ERC-ALL)

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

A FAVOR:
ABSTENCIONS:
EN CONTRA:

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Sotmesa la proposta a votació és APROVADA amb el següent règim de vots:

Codi Segur de Validació

En relació a l’aportació del representant del Partit Popular sobre el rati d’endeutament,
comenta que l’endeutament baixarà per sota del 70% atès que s’amortitza deute cada any i li
recorda que quan el Partit Popular va governar l’endeutament va pujar fins al 112%.

Url de validació

Respon al comentari que no s’ha incidit o invertit prou en el polígon industrial i precisa que en
el seu dia es van fer propostes i que no és culpa de l’Ajuntament que no hagi resultat prou
atractiu. Recorda les actuacions fetes en aquest sentit per l’INCASOL.

19/07/2018 Alcalde
Josep Ibarz Gilart

Signatura 2 de 2

Primer .- Ratificar l’acord de ple de data 24 de juliol de 2017 esmentat i aprovar,
provisionalment, el document de Modificació del Pla parcial del Sud 6 els Olivars, de data 7 de
juliol de 2017, i núm. entrada 2678/17 i la documentació annexa (informe ambiental i estudi
d’avaluació de la mobilitat generada) redactat per l’arquitecte en Xavier Guerra Lopez,
incorporant-hi l’esmena introduïda per Decret de l’Alcaldia de data 20 de novembre de 2017
que recull l’informe dels Serveis Tècnics d’infraestructura Viària de la Diputació de Lleida, de
data 31/10/2017.

Maria Angels Alimbau Castells

Signatura 1 de 2

19/07/2018 Secretària

Atès l’informe de l’ACA, de data 19 de gener de 2018, resta afegit al text de la modificació, el
contingut de la conclusió d’aquest informe, que concreta el pagament a l’ACA de la taxa per
a l’accés a les infraestructures de sanejament en Alta.
Segon.- Trametre l’expedient als Serveis Territorials d’Urbanisme als efectes de la seva
aprovació definitiva.
En el torn d’intervencions la portaveu del Grup CiU comenta quina ha estat la modificació
introduïda des de l’aprovació provisional a instància dels Serveis Tècnics de la Diputació. La
proposta es modifica per tal d’atendre el criteri tècnic d’incorporar dos carrils de pujada i dos
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És per tot això que es proposa:

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Vista la proposta de Vicesecretaria obrant a l’expedient i el que disposa l’article 85 i 96 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme
que estableix que l’aprovació inicial i l’aprovació provisional dels plans urbanístics derivats que
afecten al territori d’un únic terme municipal pertoquen, sense perjudici del previst a l’apartat
3, a l’ajuntament corresponent.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Atès que d’acord amb la tramitació paral·lela de la modificació del pla i de l’esmena , procedeix
ratificar l’aprovació provisional del ple de 24 de juliol, de forma que resti integrada en
l’acord, l’esmena aprovada inicialment, per Decret de l’alcaldia de data 20 de novembre de
2017.

Codi Segur de Validació

Atès que l’esmentada esmena te com a fonamentació el fet de que els Serveis Tècnics
d’infraestructura Viària de la Diputació de Lleida, varen emetre informe, en data 31/10/2017,
en relació a la idoneïtat de la secció tipus de l’Av. Mas Dordal. Considera l’informe que d’acord
amb les intensitats de trànsit que ha valorat, cal recomanar una calçada amb dos carrils per
sentit, de 3 m d’amplada i amb una única mitjana, amb amplada mínima d’1 m, tot el què,
segons informa el tècnic redactor del projecte, configura una secció de calçada central
d’amplada superior a la prevista inicialment, sense reduir en cap cas, la superfície destinada a
zona verda.

Url de validació

contesta a les seves al·legacions, cosa que es troba en procés, malgrat no ser vici invalidant,
doncs el recursos es podran presentar contra l’aprovació definitiva.

Josep Ibarz Gilart

19/07/2018 Alcalde
Signatura 2 de 2

Maria Angels Alimbau Castells

19/07/2018 Secretària
Signatura 1 de 2

La representant del Grup Almacelles Lliure parafraseja la sentència publicada recentment : “se
va mostrando una complejidad superlativa en materia de más y más acuerdos sobre la
materia” ... es fa modificació rere modificació i hi ha una problemàtica difícil de solucionar i
afecta tot el poble, tota la ciutadania. Aquesta idea que Almacelles ha de ser com una de les
grans ciutats del món arruïnarà el veïns del poble. Esmenta que la sentència remarca
deficiències del projecte i inviabilitat econòmica del projecte i troba destacable que s’esmentin
en la sentència aquestes deficiències i que aquest projecte hagi estat confeccionat per un
tècnic que ha prestat múltiples serveis a l’Ajuntament en els darrers anys. Segueix destacant
aspectes de la sentència esmentada, que resulten crítics amb la planificació i execució d’aquest
projecte i finalitza amb l’exposició de les despeses que revertiran en els propietaris, destacant
el règim antieconòmic d’aquesta actuació i la consideració que li mereix de lamentable.
Denuncia que s’han fet obres en patis de propietat privada i que fins i tot s’han sol·licitat
subvencions per a fer actuacions en aquests terrenys, l’ocupació directa no ha tirat endavant,
els terrenys son dels propietaris i les sentències judicials ho ratifiquen. No s’ha de fer quedar
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El representant del Grup Poblem Almacelles recorda una intervenció seva passada en què ja va
aconsellar que l’urbanisme s’ha de fer comptant amb el poble i l’equip de govern actual no ho
fa i té per costum actuar de forma directa (esmenta l’article 155), i creu que no s’ha d’aplicar
aquest tipus d’urbanisme. Anuncia el seu vot desfavorable.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

El representant del Grup ERC comenta que la problemàtica d’aquesta zona es deriva dels
imports que caldria cobrar per la taxa d’1.000.000€ de l’ACA a aplicar. S’han fet un parc, una
residència...avingudes que gaudeix la gent, però sobre una base poc estable. Hi ha cessions de
terrenys però caldria regularitzar-ho. S’han invertit molts diners públics en la zona i el seu Grup
creu que quan s’urbanitza una zona s’han de tramitar les aportacions del veïns. Voldria
organitzar alguna reunió informativa amb totes les parts i aclarir-ho.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

El representant del Grup PSC pensa que no s’haurien de fer modificacions al Pla Parcial quan,
encara no s’ha aclarit ni de qui és la propietat i la sentència judicial ens torna a posar al punt
de partida. No s’ha aclarit la problemàtica amb els veïns i creu que hi ha un problema seriós
perquè creu que els equipaments públics de la zona encara son en sòl particular. Creu que no
podien gastar-se diners públics on encara no s’era titular. Proposa fer una reunió conjunta amb
els veïns.

Codi Segur de Validació

El representant del Partit Popular posa de manifest que s’ha publicitat aquesta setmana la
Sentència que desestima la reparcel·lació del Sector Sud-6, pensa que abans de fer noves
modificacions o previsions s’ha d’arribar a una solució arribant a un pacte amb els veïns. S’han
gastat molts diners al llarg del temps, ha estat conflictiu i sol es pot arreglar amb un acord amb
els propietaris.

Url de validació

de baixada i permet millorar la seguretat i afavorir la reducció de la contaminació acústica, ja
que s’amplien les voreres. Precisa que els veïns no s’hi han oposat.

19/07/2018 Alcalde
Josep Ibarz Gilart
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19/07/2018 Secretària
Maria Angels Alimbau Castells

Signatura 1 de 2

En aquest punt es van reunir els advocats de les dues parts i es va proposar fer les cessions
davant notari i paralitzar anar més enllà del pla parcial, així doncs, l’Ajuntament només va
poder fer ús dels espais públics, i gràcies a aquests convenis s’ha pogut fer el que tots
coneixem.
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Un cop feta la reparcel·lació i passat el temps, amb canvis de la normativa d’urbanisme
inclosos, el Registre de la propietat insta a fer unes expropiacions de tres propietats i això
eleva els costos. Davant el nou marc plantejat i havent arribat al 2011 i veient els diners a
desemborsar els propietaris canvien d’idea i estimen oportú recórrer la reparcel·lació que ells
mateixos havien instat.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

El senyor Alcalde pren la paraula per concretar que aquest no és un escenari agradable a ningú
i qui es troba en aquesta situació és l’equip de govern mateix. El pla parcial pensa que seguirà
endavant, però recorda quin és l’escenari d’aquest tema: els propietaris van cedir tots els
terrenys i aquesta cessió és vigent mentre no s’arribi a desenvolupar el sector. Quan es va
aprovar el pla parcial ja sabien que si en quatre anys no s’havia fet la reparcel·lació els terrenys
s’havien d’expropiar. En aquell moment no pensaven anar més enllà. Alguns dels veïns son els
que van instar la reparcel·lació, potser pensant que no tindrien una reversió a la finca
definitiva. Els veïns van aportar un compromís signat per tots i van demanar la reparcel·lació,
proposant inclús avançar els diners necessaris. Es va convocar una reunió a l’Ajuntament i se’ls
va demanar com ho volien fer i es va concretar que l’advocat i arquitecte que tirarien endavant
el projecte serien el Sr. Enric Vicente i el Sr. Xavier Guerra, respectivament.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Segueix dient que aquest tema del Sud 6 es va iniciar quan l’Ajuntament va fer un pla parcial i
els propietaris van instar la reparcel·lació, i van buscar-se el seu arquitecte i advocat,
precisament van escollir el Sr. Guerra com a arquitecte per tirar endavant el projecte, es van
signar els convenis dels propietaris fent cessió a l’Ajuntament del 2009, i un cop feta la
reparcel·lació van ser els mateixos propietaris qui van impugnar davant dels tribunals la seva
pròpia reparcel·lació. Ara ha sortit una sentència que deixa sense efecte la reparcel·lació, no el
Sector 6.

Codi Segur de Validació

La portaveu del grup CiU precisa que tant de les explicacions dels advocats municipals com de
la sentència el que se’n desprèn és que el Sector Sud 6 és legal i que pot tirar endavant. La
sentència dóna la seva conformitat a tot el planejament legal del Sector Sud 6, tant el POUM
del 2007, com les modificacions posteriors. El Tribunal assumeix la viabilitat econòmica del
SUD-6, doncs no s’ha acreditat que sigui inviable. D’acord amb la sentència cal fer una nova
reparcel·lació precisament perquè el Sector Sud 6 és legal i s’ha de desenvolupar
correctament.

Url de validació

com a poc col·laboradors als propietaris, als quals l’actuació resulta molt gravosa. A partir d’ara
ella creu que o bé s’expropien els terrenys o bé es retornen.

19/07/2018 Alcalde

7 (CIU)
0
6 (PSC- PP- PA-ERC-ALL)

En aquest moment abandona la sessió el senyor Nicolàs, representant del Grup Partit Popular
(20:50h).
No consta que hi hagi urgències i es passa al punt de
PRECS I PREGUNTES

Josep Ibarz Gilart

Signatura 2 de 2

Preguntes del representant del Grup PSC:
-Hi ha previsió de fer quelcom a l’antiga residència d’avis?
-Hi ha hagut un repunt de robatoris a la Comarca: serveix en funcionament el servei de
vigilància privada?
Alcalde: si.
S’ha signat un conveni amb el Consell Comarcal pels serveis tècnics: què es vol fer amb això?
Se li encomanen coses concretes o es redueix plantilla?
Quantes inspeccions tècniques d’immobles es fan a l’any i en què ens basem per fe-les.

Maria Angels Alimbau Castells

Signatura 1 de 2

19/07/2018 Secretària

Alcalde: és un tema d’Habitatge, no municipal.
Precs del representant del Grup PSC:
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A FAVOR:
ABSTENCIONS:
EN CONTRA:

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Sotmesa la proposta a votació és APROVADA amb el següent règim de vots:

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

En resum: el pla parcial anterior és vigent, el que s’ha anul·lat és la reparcel·lació que havien
instat els veïns i ara engeguem un nou pla parcial que tindrà un nou projecte de reparcel·lació i
una urbanització. Procurarem que es tramiti durant aquest any.

Codi Segur de Validació

Si es vol deixar el tema com està i que s’arregli ràpid, insta el seu advocat a reunir-se amb els
nostres assessors legals i arribar a un pacte.

Url de validació

Considera que en aquest moment una de les opcions possibles és iniciar l’aprovació d’un nou
pla parcial, net i fer una nova reparcel·lació i el projecte d’urbanització.

19/07/2018 Alcalde
Josep Ibarz Gilart

Signatura 2 de 2

El senyor Alcalde diu que ja ha contestat del Sector 6. També li respon que el tema del polígon
és demagògic plantejar-lo així, s’estan fent ampliacions i desitgem que se’n vagin fent i des del
2003 fins ara s’han creat més de 300 llocs de treball a Almacelles, que no és mèrit de
l’Ajuntament, no exclusivament.
Preguntes de la representant del Grup Almacelles Lliure:

Maria Angels Alimbau Castells

Signatura 1 de 2

19/07/2018 Secretària

La Sra. Martí fa un comentari al·lusiu a la veracitat de les afirmacions del senyor Alcalde i
aquest li respon que es limiti a fer les seves preguntes o altrament s’aixecarà la sessió.
Seguidament la Sra. Martí inicia la seva exposició, amb una crítica a la poca opció de donar la
seva opinió als altres Grups de l’equip de govern, i és avisada de nou que formuli les seves
preguntes, i en replicar que de vegades sembla que siguem a Corea del Nord, l’Alcalde li retira
la paraula.

9d4aa90dd660448a844fdc450d9bf1f6001

-Tot el que ha dit del Sud 6 ho va dir ja en l’anterior ple i es queixa que sigui tan repetitiu en
aquest tema i que s’indiqui sempre que les comissions informatives son per això i no se’n
convoqui cap.
-S’ha comentat que s’ofereix un acord als veïns del Sector Sud 6: què diuen ells?
-En relació a les obres realitzades al C/Prat de la Riba demana si s’instal·laran llums de
seguretat, si ho preveu el pla de seguretat i salut.
-Al carrer major hi ha forats, demana que les actuacions es facin totes de cop.
-Demana com està un estudi per segellar les patologies C/Maragall que es va demanar.
-Demana dades sobre el polígon: com està? Sentencia que en quinze anys hi ha zero empreses.
-Confirma que després de més d’un any se l’ha convocat al Patronat del Museu.
-Al carrer estació s’està fent gran un forat i cal fer alguna actuació.
-En el tema del pabelló d’esports s’han arreglat moltes coses però podem arreglar les goteres
també?
-Voldria que es fes un pla d’emergència del pabelló i estés en condicions.
-Demana que es faci una campanya de reciclatge.

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web

Preguntes del representant del Grup ERC:

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

-Han sol·licitat poder examinar la relació de factures i no s’ha respost aquesta petició. Voldrien
consultar les factures del 1er semestre i segon del 2017 i les pagades.

Codi Segur de Validació

Alcalde: li proposa que presenti moció que el seu grup va presentar a la Diputació de Lleida.

Url de validació

-Demana a l’equip de govern que insti al Govern de la Generalitat de Catalunya que d’acord
amb una recent sentència del TSJ inicií el pagament de les subvencions pendents a l’escola
bressol d’Almacelles, 2012-2015.
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Josep Ibarz Gilart

19/07/2018 Secretària

Maria Angels Alimbau Castells

19/07/2018 Alcalde
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https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=003

Per descarregar una còpia d’aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació

La Secretària

Vist i plau,
L’alcalde

Url de validació

I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les 21:05 hores, de tot
el qual estenc la present acta, donant fe del seu contingut.

