ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 10 DE
MARÇ DE 2011.- NÚMERO 1:
ASSISTÈNCIA:

Alcalde:

Sr. JOSEP IBARZ GILART

Regidors:

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

Secretari Accidental:

Sr. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, essent les 21 hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
presidència de l’Alcalde i l'assistència dels regidors que s’assenyalen; 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.
Així doncs, per disposició de l’Alcaldia, s’entra directament al punt primer de
l’Ordre del Dia que disposa el següent:

1.- Aprovació de les actes de Ple, de data 30 de
novembre, 21 de desembre i 31 de desembre de 2010
Els reunits aproven el seu contingut a excepció dels 2 vots en contra dels
regidors d’IPA-EPM, si bé fa contar l’Alcaldia que aquest grup no ha presentat
cap esmena tal i com exigeix la llei.

2.- Donant compte dels decrets d’Alcaldia pendents de
2010 i de 2011

Es dóna lectura a la següent proposta per a assabentar als reunits:
DECRETS D’ALCALDIA 2010 (Donar compte)
196/10
197/10
198/10
199/10
200/10
201/10
202/10
203/10
204/10
205/10
206/10
207/10
208/10
209/10
210/10
211/10
212/10
213/10
214/10

Convocant Comissió Especial de Comptes per informar exercici 2009.
Concedint tarja conductor amb disminució Sr. Tomàs Domingo Catalán.
Autoritzar continuació de les obres de la vivenda del C/ Major, 19.
Aprovant nous models de contractes de comptadors de l’Ajuntament d’Endesa Energia, SAU.
Autoritzant dies personals Sr. Ramon M. Cornellana Puigarnau.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Autoritzant concessió llicència reparació edificis situats al C/ Ntra. Sra. de Mont., 2-4 i Dr. Agustín, 16.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Nomenant secretària Acctal. a la Sra. Montse Gené en absència del Secretari.
Autoritzant gual permanent en el garatge situat a la Trav. de la Diputació, 2, bxs.
Autoritzant gual permanent en el garatge situat al C/ del Dr. Rubió i Sans, 5, bxs.
Autoritzant gual permanent en el garatge situat al C/ de Pitàgores, s/n.
Autoritzant baixa gual permanent núm. 819 situat a la Rbla. de Catalunya.
Concedint tarja conductor no titular a la Sra. Maria Justribó Baradad.
Concedint tarja conductor no titular al Sr. Josep Golobardes Moix.
Autoritzant baixa del gual situat a l’Av. de la Diputació, 21, bxs.
Autoritzant baixa del gual situat al C/ d’Enric Prat de la Riba, 33.
Contractant educadores interines Llar d’Infants per cobrir baixes i vacants.
Aprovant mod. de pressupost 17/10 de modificació de crèdits en el press. de despesa mitjançant generació de crèdits
per ingressos no tributaris.

DECRETS D’ALCALDIA 2011 (Donar compte)
01/11
02/11
03/11
04/11
05/11
06/11
07/11
08/11
09/11
10/11
11/11
12/11
13/11
14/11
15/11
16/11
17/11
18/11
19/11
20/11
21/11
22/11
23/11
24/11
25/11
26/11
27/11
28/11
29/11
30/11
31/11

Acordant pagament empresa JardineriaBernal.
Complementant Decret 179/10, en el què també s’abasta l’extinció de la suspensió llicència d’obres que es presumeix
vàlida (Construart 2, SL).
Acordant la imposició de sanció a JOVÉ VIÑES, SL per no executar obres de millora edifici en mal estat.
Autoritzant baixa dels guals 305 i 605 dels garatges situats al C/ de la Mercè, 10.
Autoritzant baixa del gual situat al C/ de Melcior de Guàrdia, 52.
Autoritzant gual permanent al garatge situat al C/ de la Bassa Bona, s/n.
Autoritzant gual permanent al garatge situat al C/ de la Bassa del Pou, 6, bxs.
Autoritzant gual permanent al garatge situat al C/ de la Bassa del Molí, 25, bxs.
Autoritzant gual permanent al garatge situat al C/ Pitàgores, 13, bxs.
Autoritzant baixa gual situat al C/ del Canal, 21.
Resolent baixa per caducitat d’habitants extracomunitaris no localitzats.
Autoritzant baixa gual situat al C/ del Carme, 62.
Autoritzant baixa gual situat al C/ de la Mercè, 16.
Autoritzant gual permanent al garatge situat al C/ de Prat de la Riba, 21, bxs.
Atorgant ajuts a les famílies d’alumnes amb pocs recursos per participació act. Extraescolars.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Autoritzant llicència treballador Assan Ndiongue.
Autoritzant dies personals i d’hospitalització de familiar de primer grau.
Autoritzant dies personals treballadors de la Llar d’Infants.
Autoritzant permís especial al Ser. Secretari per acompanyar familiar de primer grau metge.
Autoritzant baixa gual núm. 771 situat al C/ de Bertomeu Blanch, 13.
Autoritzant gual permanent al garatge situat al C/ de Sant Jaume, 10.
Contractar educadora infantil per cobrir baixa a la Llar d’Infants.
Iniciant exp. alienació finca rústega polígon 6, parcel·la 280.
Aprovant expedient de modificació de pressupost per transferència entre ptdes. 01/11.
Aprovant Pla de Seguretat i Salut de l’Obra “Residència per a la Gent Gran”.
Contractant educadora infantil de reforç per a la Llar d’Infants.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Autoritzant baixa del gual situat al C/ de Sant Antoni, 6, bxs.
Aprovant despeses de personal contractat per al servei de salvament i socorrisme piscines.
Comunicant que no es podran fer dies personals treballador sol·licitats pel Sr. José A. Lumbierres.

32/11
33/11
34/11
35/11
36/11
37/11

Concedint tarja aparcament individual per a persones amb disminució Sra. Margarita Corbatón
Notificant a la directora Llar d’Infants dies personals sol·licitats per una treballadora de la Llar.
Autoritzant agent José Miguel Martínez Diarte dies de vacances per al 2011.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Autoritzant dies personals Sr. Secretari.
Autoritzant baixa de guals 697 i 488 situats al C/ de la Bassa Bona.

3.- Aprovació del Compte General de l’exercici de 2009
de l’Ajuntament d’Almacelles
Es dóna lectura a la següent proposta:
“ANTECEDENTS
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2009, cal elaborar el Compte General de
l’entitat local, dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital
íntegrament local.
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de
documentació bàsica, complementària i annexos.
Ha de ser elaborat per la Intervenció.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2009 s’han sotmès a
l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès dictamen
aprovador en data 21-12-2010. Exposat el compte general al públic en el BOP,
de data 28 de desembre de 2010, pel període reglamentar, no s’hi ha formulat
reclamacions, al·legacions ni observacions.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb els articles 208 a 212 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 Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local i altres
disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut, la Comissió
Especial de Comptes proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Compte general de l’Ajuntament de 2009:
Primer: Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a
l’exercici 2009, integrats pels següents documents comptables:

- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 20.849.130,32 €, un
passiu de 20.849.130,32€ i un resultat de l’exercici amb un guany de
2.001.562,29 €.
- Compte de resultats: en tancar l’exercici hi ha un guany de 2.001.562,29 €.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de
cobrament de 1.617.315,50 €, unes obligacions pendents de pagament de
888.652,52 €, un romanent total de tresoreria per a despeses generals de
189.933,08 € i un resultat pressupostari ajustat de 38.296,29 €.
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació
continguda al Balanç, en el Compte de resultat econòmic patrimonial i en l’Estat
de liquidació del Pressupost.
Segon: Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat
local i de cadascun dels seus organismes autònoms.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als
seus saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i
agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. en cas de discrepància
entre els saldos comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de
conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui
atribuïda la funció de comptabilitat.
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la
corporació.
Compte general del Patronat Municipal d’Avis de 2009:
Primer: Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a
l’exercici 2009, integrats pels següents documents comptables:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 223.354,55€, un
passiu de 223.354,55€ i un resultat de l’exercici amb un guany de 21.546,12€.
- Compte de resultats: en tancar l’exercici hi ha un guany de 21.546,12€.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de
cobrament de 70.126,04€, unes obligacions pendents de pagament de
26.110,03€, un romanent total de tresoreria per a despeses generals de
33.442,30€ i un resultat pressupostari ajustat de 35.925,51€.

- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació
continguda al Balanç, en el Compte de resultat econòmic patrimonial i en l’Estat
de liquidació del Pressupost.
Segon: Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat
local i de cadascun dels seus organismes autònoms.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als
seus saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i
agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. en cas de discrepància
entre els saldos comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de
conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui
atribuïda la funció de comptabilitat.
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la
corporació.
Compte general del Patronat Municipal d’Esports de 2009:
Primer: Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a
l’exercici 2009, integrats pels següents documents comptables:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 133.339,43€, un
passiu de 133.339,43€ i un resultat de l’exercici amb un guany de 16.232,27 €.
- Compte de resultats: en tancar l’exercici hi ha una pèrdua de 19.668,36 €.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de
cobrament de 25.000,00€, unes obligacions pendents de pagament de
4.971,34€, un romanent total de tresoreria per a despeses generals de
20.497,18 € i un resultat pressupostari ajustat de 21.068,36 €.
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació
continguda al Balanç, en el Compte de resultat econòmic patrimonial i en l’Estat
de liquidació del Pressupost.
Segon: Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat
local i de cadascun dels seus organismes autònoms.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als
seus saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i

agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. en cas de discrepància
entre els saldos comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de
conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui
atribuïda la funció de comptabilitat.
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la
corporació.
Tercer: Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a
resultat de l’exercici econòmic 2009, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb
el que determinen els articles mencionats en la part expositiva”.
Sotmesa la proposta a votació aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor dels
regidors de CiU i els 6 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA-EPM.

4.- Delegació en la Diputació de Lleida de la recaptació
de tributs en via executiva relatius a la taxa per
l’ocupació de la via pública amb taules i cadires amb
finalitat lucrativa i la taxa per les entrades de vehicles a
través de les voreres i reserves de la via pública per a
aparcaments.
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès el que disposa 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 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, es proposa:
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 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:
Recaptació en via executiva de:
a) Taxa per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa.
b) La taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de
la via pública per a aparcaments.
Segon: CONTINGUT I ABAST DE LA DELEGACIÓ
1) Les facultats de recaptació, en període 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:
a) Practicar les notificacions col·lectives en deutes per rebut o cobrament col·lectiu i les
notificacions individuals en liquidacions per ingrés directe.
b) Liquidar interessos de demora en tots els deutes que siguin exigibles.
c) Concedir o denegar ajornaments i fraccionaments de pagament en executiva.
d) Rebre i custodiar les garanties dels deutes o dispensar-les.
e) Ordenar la constitució d’hipoteques especials.
f) Dictar acords de derivació de responsabilitat en el procediment de recaptació.
g) Declarar l’embargament de béns i el seu aixecament, si s’escau, així com totes les
actuacions conduents a aquest fet.
h) La declaració de deutor fallit, de crèdits incobrables, de prescripció de deutes, de valor
defectuós i de qualsevol altre motiu de data de valors.
i) Efectuar peritatges i valoracions de béns embargats.
j) Autoritzar i presidir les subhastes.
k) Acordar la suspensió del procediment.
l) Entaular terceries de domini i de millor dret.
m) Proposar l'adjudicació de finques a l'Ajuntament, lliurant les certificacions necessàries per a
la seva inscripció en els Registres Públics.
n) La resolució de recursos contra les actuacions del procediment de recaptació dictades per
un òrgan de la Diputació de Lleida.

Tercer: OBLIGACIONS DEL MUNICIPI

Atès que l’ens local solament delega la recaptació en període executiu, resta
obligat a guardar la tramitació legalment establerta de gestió tributària i de
recaptació en voluntària, entre les quals es poden detallar les següents:
a)

Aprovació de les liquidacions tributàries, tant si són de cobrament periòdic o d’ingrés
directe.

b)
c)

Aprovació del calendari de cobrança.
Notificació col·lectiva del Padró en cas de cobrament periòdic o notificació individual en
cas de liquidacions d’ingrés directe.
d)
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
e)
Lliurar la relació certificada de deutors de cada període de cobrança.
f)
Dictar la providència de constrenyiment.
g)
Confeccionar el plec de càrrecs.

Quart: CONDICIONS DE LA DELEGACIÓ
1) L'Ajuntament delegant s'obliga a utilitzar com a únic òrgan de recaptació en
executiva, a partir d'aquesta data, la Diputació de Lleida pels conceptes a
recaptar objecte d'aquest acord de delegació.
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.
3) Per a l'exercici de les funcions delegades en el present acord, la Diputació
de Lleida percebrà una compensació econòmica que consisteix en:
a) El 7,5% del principal recaptat en període executiu, fins a la iniciació del
procediment executiu.
b) El 15% del principal recaptat en procediment executiu, amb independència
de la quantia que la legislació vigent en cada moment determini pel recàrrec de
constrenyiment.
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 per ingressos indeguts la realitzarà el propi Ajuntament.
5) 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.
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 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.
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) Providència de constrenyiment.
b) Plec de càrrecs amb expressió del període, conceptes i quantitats parcials i totals.
c) Cinta magnètica o disquet, comprensiu de la cobrança a realitzar, d'acord amb el disseny del
Departament d'Informàtica de la Diputació de Lleida.
d) 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.
e) 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.
f) Fotocòpia del BOP on surti publicat el calendari de cobrança, en cas de rebut de cobrament
periòdic, o fotocòpia de la notificació de la liquidació, en cas de liquidacions d’ingrés directe.
g) Fotocòpia íntegra de l’expedient en deutes derivats de contribucions especials, execucions
subsidiàries i altres supòsits.

Cinquè: ENTRADA EN VIGOR I TERMINI DE VIGÈNCIA
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.
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.
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 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 aquesta és aprovada amb els 11 vots a favor
dels regidors de CiU i del PSC i les 2 abstencions dels regidors d’IPA-EPM.

5.- Modificació de les Ordenances Fiscals (núm. 22).
Taxa per a l’ocupació de la via pública amb taules i
cadires amb finalitat lucrativa. Bonificació i creació de
nous supòsits
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Ateses les peticions dels interessats del gremi de l’hosteleria en les què
demanen que l’Ajuntament estudiï la possibilitat de reduir les taxes d’ocupació
de la via pública amb taules i cadires tenint en compte la Llei Antitabac que els
obliga a col·locar taules i cadires fora de l’establiment per atendre als clients
fumadors.
Atès que s’han realitzat recentment les obres de transformació del paviment del
carrer Major que tindrà una incidència important a l’hora de permetre l’ocupació
de la via pública amb taules i cadires.
Atesa la crisi econòmica existent i vist el que disposa l’article 24.4 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, regulador de la Llei d’Hisendes Locals
que estableix: “Per la determinació de la quantia de les taxes es podran tenir en
compte criteris genèrics de capacitat econòmica dels subjectes obligats al
pagament de les taxes”.
Es proposa, doncs, als reunits el següent acord:

Primer: L’article sisè quedarà redactat de la següent manera:
“La quota tributària s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes en els
apartats següents:
a) Per cada taula i 4 cadires:
- Zona única: ………………………… 25 €
La Junta de Govern podrà estudiar l’ocupació de la via pública i concretament
la porció d’una zona destinada a aparcament en aquells supòsits en que la
vorera sigui molt reduïda, sense que això pugui entorpir la circulació de
vehicles. Es podrà, en aquest cas, autoritzar la instal·lació d’un tarimat protector
sobre el paviment asfàltic, a fi de permetre l’accés als fumadors”.
Segon: Aquest ordenança s’exposarà al públic i al BOP pel termini d’un mes a
efectes de poder presentar al·legacions, quedant aprovada definitivament si se
certifica la manca d’aquestes”.
Sotmesa la proposta a votació aquesta és aprovada amb els 11 vots a favor
dels regidors de CiU i del PSC i les 2 abstencions dels regidors d’IPA-EPM.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que l’ocupació de les
taules mai han d’impedir el pas dels peatons per la via pública. El Sr. Alcalde
manifesta que fins i tot es permetrà ocupar zones d’aparcament reservades a
vehicles quan hi hagi poc espai per als vianants.

6.- Aprovació provisional del Pla Parcial del PA-02
(antiga UA-3)
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que el Ple de data 12 d’agost de 2010 va acordar “provisionalment la
Modificació Puntual del POUM, en l’àmbit del PA-02, recollida en el document
tècnic redactat per GGAU EQUIP, SL; de data juny de 2010“.
Atès que s’ha rebut comunicat dels Serveis Territorials d’Urbanisme, fent
constar que, donat que l’exposició pública de l’expedient va acabar en el mes
d’agost de 2010, i que en virtut del que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de
3 d’agost, cal allargar un mes aquesta exposició pública certificant si hi ha
hagut al·legacions, aprovant novament amb caràcter provisional el Pla Parcial
de referència.

Vist el certificat de Secretaria en el que es constata que no hi ha hagut
al·legacions, malgrat la pròrroga d’un mes de l’exposició pública, es proposa
ratificar novament l’aprovacio provisional del Ple, de data 12 d’agost de 2010 i,
per tant, acordar:
Atès que el POUM va entrar en vigència en data 14 d’agost de 2007 estant
integrat en el seu àmbit el polígon que ara es modificarà, procedent de l’antiga
UA-3 prevista en les Normes Subsidiàries de Planejament de 1982.
Atès que en l’esmentat àmbit s’hi va portar a terme parcialment una
reparcel·lació voluntària l’any 1990, i a part l’Ajuntament va executar la
urbanització parcial existint diferents solars on s’hi ha edificat.
Atès que els propietaris que pretenen actualment edificar en aquest àmbit, es
troben en la dificultat que els sucessius planejaments i execucions irregulars en
el transcurs dels anys, han provocat disfuncionalitats importants que cal millorar
per tal de fer viable l’execució total del polígon.
Vistes les diferent errades materials que el POUM ha realitzat en preveure el
polígon actual.
Atès que el Ple, de data 10 de juny de 2010, va aprovar inicialment el document
tècnic, de data juny de 2010, redactat per GGAU Equip, SL, que inclou les
determinacions necessàries per tal de donar una solució urbanística definitiva.
Atès que s’ha realitzat l’exposició pública reglamentària mitjançant la inserció
d’edictes en el BOP, de data 8 de juliol de 2010 i en els taulers d’edictes
municipals; en el Diari Bon dia, de data 29 de juny de 2010; en el diari La
Mañana, de data 29 de juny de 2010 i en la web municipal, a partir del dia 28
de juny de 2010.
Atès que ha estat notificat l’acord a tots els propietaris de finques afectades
sense que s’hagi produït cap al·legació.
Atès que ha trancorregut el termini d’un mes per a l’emissió dels infomes per
part dels organisme oficials sense rebre cap informe en contra.
Atès que s’ha rebut comunicat de data 21 de desembre de 2010 dels Serveis
Territorials d’Urbanisme, fent constar que, donat que l’exposició pública de
l’expedient va acabar en el mes d’agost de 2010, i que en virtut del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, disposició addicional desena, cal allargar un
mes aquesta exposició pública, certificant si hi ha hagut al·legacions i aprovar
novament amb caràcter provisional l’expedient.

Atès que s’ha certificat la innecessarietat de l’informe de sostenibilitat
econòmica.
Vist el certificat de Secretaria que no hi ha hagut al·legacions, malgrat la
pròrroga d’un mes de l’exposició pública, es proposa ratificar novament
l’aprovacio provisional del Ple, de data 12 d’agost de 2010.
Vist el que disposen els articles 83.4, 94 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de
juliol, i els articles 102 i 118 del Reglament de la Llei d’Urbanisme aprovat per
Decret 305/2006 de 18 de juliol, es proposa:
Primer: Aprovar per segona vegada provisionalment la Modificació Puntual del
POUM, en l’àmbit del PA-02, recollida en el document tècnic redactat per
GGAU EQUIP, SL; de data juny de 2010.
Segon: Trametre l’expedient als Serveis Territorials d’Urbanisme a fi de que
procedeixi a l’aprovació definitiva de l’expedient“.
El regidor i portaveu d’IPA-EPM, Sr. Josep Maria Doblas, considera que les
reiterades modificacions del pla no han millorat les normes subsidiàries vigents
per la qual cosa el seu grup votarà en contra.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que –a l’igual que
en l’acord anterior sobre aquest assumpte- s’abstindran de votar sobre aquesta
matèria. Acte seguit, el Sr. Alcalde detalla que els SSTT d’Urbanisme de Lleida
han accedit a suprimir d’aquest àmbit la zona de VPO a instàncies de la petició
d’aquest Ajuntament.
Sotmesa la proposta a votació aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor dels
regidors de CiU, 4 abstencions dels regidors del PSC i els 2 vots en contra dels
regidors d’IPA-EPM.

7.- Moció per denominar plaça d’en Josep Carner i
Garriga a la nova zona verda situada prop dels
accessos al CEIP Antònia Simó per la banda de la
carretera d’Alfarràs
Es dóna lectura a la següent moció:
“Atès que en el seu dia s’arranjà els accessos al CEIP Antònia Simó i Arnó, per
la banda de la carretera d’Alfarràs, i que comunicava aquest centre amb el
carrer del Dr. Agustín.

Atès que aquests treballs consistiren en l’eliminació
arquitectòniques i en l’enjardinament d’aquests nous accessos.

de

barreres

Atès que en el Ple extraordinari, de data 2 de maig de 2007, es va acordar
posar-li el nom de placeta del Raval per estar situada en un extrem del carrer
que porta aquest nom.
Atès que amb les obres de millora del pati annex i de l’habilitació d’un nou vial
que comunica el carrer de l’Estació amb la carretera d’Alfarràs per aquest punt,
s’han fet unes obres d’ampliació d’aquesta zona verda, aprofitant aquest nou
espai per ubicar una zona de jocs infantils i nou arbrat en tot aquest sector.
Atès que s’ha considerat adient dedicar aquest nou espai a alguna persona
relacionada amb el món de l’ensenyament i la pedagogia vinculat a Almacelles,
donada la situació propera a un centre educatiu que fa de pol d’atracció de
nens i nenes a tot aquest sector.
Atès que s’ha pensat en el nom de qui fou professor, pedagog i poeta Josep
Carner i Garriga, ja que fou una persona molt estimada i apreciada pels seus
alumnes, entranyable per moltes persones d’Almacelles que el van conéixer i
pel llegat en forma de poesies que va dedicar al seu poble adoptiu.
És per aquest motiu que es proposa als reunits:
Primer: Donar el nom de plaça d’en Josep Carner i Garriga a la plaça que ha
sorgit en la cruïlla dels carrers del Dr. Agustín i Raval Alt, un dels accessos al
CEIP Antònia Simó per la banda de la carretera d’Alfarràs.
Segon: Deixar sense efecte l’antiga denominació de placeta del Raval que
tenia la part enjardinada dels accessos, ja que ha quedat integrada en l’actual
plaça de Josep Carner i Garriga.
Tercer: Comunicar aquest acord a la família del professor homenatjat i destinar
un element escultòric en aquesta nova plaça al·legòric a la figura i obra del
mestre Josep Carner i Garriga”.
El regidor i portaveu d’IPA-EPM, Sr. Josep Maria Doblas, considera
contradictori que es proposi donar un reconeixement força justificat a favor de
la persona de Josep Carner i Garriga, però en canvi s’ha inaugurat prèviament
la plaça i sense convidar els regidors de l’oposició a aquest acte.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que no s’havia
d’haver fet la inauguració abans d’aquest acte, tot i que està plenament d’acord

en homenatjar a qui fou professor i poeta d’aquest poble, en Josep Carner i
Garriga.
El Sr. Alcalde considera que no era necessari fer un Ple expressament per
donar el nom a la plaça i que s’aprofità el marc de la Festa de l’Aigua per fer la
inauguració oficial d’aquest nou espai. D’altra banda, fa constar que la invitació
va estar cursada a tots els regidors i regidores de l’Ajuntament a través de la
invitació i del programa oficial d’actes que se’ls va enviar personalment,
especificant en la invitació que quedaven convidats a participar de tots els
actes que es fessin. Adreçant-se al regidor Sr. Doblas, el Sr. Alcalde li recorda
que en altres ocasions en què se l’ha convidat mitjançant targetó personal
tampoc s’ha personat a cap acte.
Sotmesa a votació la moció s’aprova per unanimitat.

8.- Proposta d’alta en inventari i immatriculació en el
Registre de la Propietat d’una finca situada a la partida
de l’Olivar
Es dóna lectura a la següent proposta:
“D’acord amb el disposat per la Llei Municipal de Règimen Local de Catalunya
(Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril); i del Reglament del Patrimoni dels
Béns Locals (Decret 336/1988) els immobles propietat de l’Ajuntament, entre
altres, han de causar alta a l’Inventari Municipal de Béns.
Entre els immobles propietat de l’Ajuntament es troba inscrit al Registre Públic
del Cadastre de Rústega a títol de propietari la parcel·la següent:
POLIGON
2

PARCEL·LA
35

Les disposicions abans esmentades obliguen a què els immobles registrats a
l’Inventari Municipal de Béns siguin també inscrits al Registre de la Propietat.
En el cas que ens ocupa el immoble no esta inscrit al Registre de la Propietat.
Per tant, cal procedir a la seva immatriculació amb els requisits exigits per la
Llei i Reglament Hipotecari com també els previstos a la Llei 13/1996 de 30 de
desembre de Mesures Fiscals, Administratives i de l’ordre social en el seu
article 53 apartat 7è.
Per l’exposat es propasa al Ple el següent:

Que s’acordi causar l’alta a l’Inventari Municipal de Béns l’expressada finca
amb la descripció i característiques que consten a continuació i que serà
objecte, posteriorment, de certificació per part del Secretari de l’ Ajuntament:
FINCA NÚM. 1:
RÚSTEGA: Peça de terra, secà ,erm que forme una serra de superficie vuit hectàrees
trenta i u àrees quaranta i vuit centiàrees (8,3548 Ha) en el Terme Municipal
d’Almacelles partida L’Olivar que fita al NORD amb el Barri de L’Olivar; Comunitat de
Regants del poble d’Almacelles ( parcel.les: 9025 – 9024 – 57); Ajuntament (parcel·les
9022, camí municipal, 178-42); Genoveva Masot Piulats (47-37); Ramón Royo
Cortadella (39-46); i Renta Corporación Real Estate ES. SAU. (36), EST amb
Carretera Nacional de Tarragona a San Sebastià. SUR amb José Amado Martí Grau
(48); Palau Ceràmica d’Almacelles SA (49); Rosario Sabaté Fauria (51-60);
Excavaciones Barroso SL (50); Angel Vidal Baradad (52); Angeles Novellón Estarán
(56); Venso SA (58); Comunitat de Regants del poble d’Almacelles (59); Cucurull
Pascual SA (61) i Carlos Reales Cambray (62). OEST amb Camí de Sucs.

Cadastre polígon 2 parcel·la 35
A efectes cadastrals aquesta finca està dividida en dues immobles amb les
referències cadastrals següents.
Immoble Rústic
Referència cadastral : 25019A002000350000ZA
Superficie: 79.455 m2
Immoble Urbà
Referència cadastral : 25019A002000350001XS
Superficie: 4.093 m2”
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat.

9.- Aprovació del Text Refós per a l’aprov. def. del Pla
Parcial del sector 11 de sòl industrial
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que el ple de data 8 de març de 2010 va acordar l’aprovació provisional
del Pla Pacial del sector 11 de sòl industrial.

Atès que seguint el requeriment dels Serveis Territorials d’Urbanisme, de data
25 d’octubre de 2010, es va suspendre l’aprovació definitiva condicionant-la a
que es procedís a la redacció d’un text refós amb un seguit de condicionants.
Atès que s’ha redactat un text refós del Pla Parcial del Sector 11, de sòl
industrial, de data febrer de 2011 del qual n’és autor el Despatx Costa-Portolés
Arquitectes SLP.
És per això que es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar el text refós del pla parcial del sector 11, de sòl industrial
recollit en el document tècnic, de data d’entrada febrer de 2011 i núm. de
registre 622/2011, redactat pel Despatx Costa-Portolés Arquitectes SLP.
Segon: Trametre l’expedient als Serveis Territorials d’Urbanisme per donar
compliment a l’acord d’aprovació definitiva”.
Sotmesa la proposta a votació aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor dels
regidors de CiU, 4 abstencions dels regidors del PSC i els 2 vots en contra dels
regidors d’IPA-EPM.

10.- Aprovació del plànol de la
consolidada del municipi d’Almacelles

trama

urbana

Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que segons l’article 8 del Decret Llei 1/2009, de 22 de desembre
d’Ordenació d’Equipaments Comercials, els ajuntaments de més de 5.000
habitants han de delimitar gràficament el perímetre corresponent a les trames
urbanes consolidades.
Atès que aquest municipi ha confeccionat el plànol esmentat seguint el criteris
de l’article 7 del Decret Llei esmentat.
Vist l’informe de data 24 de febrer de 2010, de l’arquitecte superior en Xavier
Guerra López, que justifica i fa les funcions de memòria de la trama urbana
consolidada.
Vistos els articles 7 i 8 de Decret Llei 1/2009 de 22 de desembre d’Ordenació
d’Equipaments Comercials de Catalunya es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar el plànol que delimita el perímetre de la Trama Urbana
Consolidada del municipi d’Almacelles de data desembre de 2010 redactat pels

serveis tècnics municipals juntament amb l’informe de l’arquitecte Xavier
Guerra López, de data 24 de febrer de 2011, que fa les funcions de memòria.
Segon: Exposar al públic l’expedient pel temini d’un mes en el BOP, taulers,
en un dels diaris de més circulació i telemàticament.
Trametre posteriorment l’expedient al Serveis Territorials d’Urbanisme a fi que
la Direcció General aprovi definitivament el projecte de delimitacio de la trama
Urbana consolidada”.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Fracnesc Torres, pregunta si s’ha parlat amb
els comerciants de la vila.
El Sr. Alcalde considera que es tracta tan sols de donar compliment a la
normativa especificant-ho en un plànol i res més.
Sotmesa la proposta a votació aquesta és aprovada amb els 11 vots a favor
dels regidors de CiU i del PSC i les 2 abstencions dels regidors d’IPA-EPM.

11.- Moció per sol·licitar al Ministeri de Foment la
represa immediata de les obres a les autovies A-22
(Lleida-Osca), A-14 (Lleida-Val d’Aran) i A-27
(Tarragona-Lleida)
Es dóna lectura a la següent moció:
“El passat dia 22 de juliol de 2010 el Ministeri de Fomento va fer públiques les
retallades en obra pública conseqüència dels ajustos pressupostaris que
realitza el govern espanyol per reduir el dèficit públic. Aquesta decisió va
suposar una aturada generalitzada en l’execució d’alguns trams de les autovies
A-22 (Lleida-Osca), A-14 (Lleida-Val d’Aran) i A-27 (Tarragona-Lleida).
Considerem del tot prioritària la represa d’aquestes grans infraestructures,
bàsiques per fer front a l’actual conjuntura econòmica del país. De fet, autovies
a hores d’ara aturades, com l’A-27 (que comunica Tarragona amb Lleida), són
del tot indispensables per comunicar tots els polígons de la plana de Lleida
amb els ports de Tarragona i de Barcelona; l’A-14 cap a la Val d’Aran esdevé
imprescindible per fomentar el sector del turisme d’alta muntanya i la
comunicació amb França; i l’A-22 (de Lleida a Osca) és necessària per
connectar la plana de Lleida amb comunitats tan industrialitzades com Navarra
o el País Basc.

Amb aquests antecedents i a la vista que cal prioritzar la despesa en intentar
enllestir les grans obres viàries ja iniciades, els grups polítics signants proposen
al Ple de la Corporació l’aprovació dels següents,
ACORDS
Primer: Sol·licitar al Ministeri de Fomento que reprengui de manera immediata i
urgent les obres a les autovies A-22 (Lleida-Osca), A-14 (Val d’Aran) i A-27
(Tarragona-Lleida), que van quedar aturades arran de les retallades
pressupostàries d’aquest Ministeri anunciades el passat mes de juliol.
Segon: Comunicar aquest acord al Govern d’Espanya, als ajuntaments
lleidatans afectats per les obres esmentades i a tots els grups polítics del
Parlament de Catalunya”.
El Sr. Alcalde considera que el Govern de l’Estat no actua igual per a tothom i
que, mentre a l’Aragó es continua construint i es reforma l’autovia de
Saragossa a Guadalajara, aquí a Catalunya estan les obres pràcticament
aturades.
En la fase de votació, la proposta és aprovada per unanimitat.

12.- Acceptació de les ajudes i normativa, d’aprovació
del projecte i d’existència de la consignació
pressupostària Residència per a la Gent Gran i
adequació del Centre de Dia existent (3a. fase)
Es dóna lectura a la següent proposta que és aprovada per unanimitat:
“Es proposa aprovar el següent acord respecte a la subvenció del PUOSC:
Títol de l’actuació: Residència per a la gent gran i adequació del centre de dia
existent (3a. fase)
Identificació de l’actuació:
Any 2011
Número de l’actuació: 931
Prog. 1 (DL) Pla Inversions Locals Diputació Lleida.
Pressupost

Sub. Total

346.883,78 €

209.396,80 €

Primer: Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar
l’obra descrita, i la normativa aprovada per desenvoulpar el Pla.
Segon: Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i
tècnica perquè les obres s’executin amb normalitat i designar a l’arqutiecte Sr.
Xavier Guerra i López, com a director facultatiu de les obres.
Tercer: L’ajuntament es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu,
qualsevol incidència que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la
seva execució.
Quart: Que el projecte tècnic o la documentació tècnica corresponent a
aquesta actuació s’ha sotmès a la tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb
caràcter definitiu.
Cinquè: Que aquesta Corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis,
així com també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries
per a l’inici i execució de l’actuació, així com la seva posada en servei.
Sisè: Que de conformitat amb l’informe d’Intervenció, en la partida
pressupostària especificada a continuació hi ha una consignació suficient per
atendre el finançament d’aquesta actuació.
Dades de la partida pressupostària: 231-62206
Any del pressupost: 2011”

13.- Aprovació del pressupost de la Corporació i dels
Organismes Autònoms Locals. Aprovació de la plantilla
de personal
Es dóna lectura a la següent proposta:
“ANTECEDENTS
L’Alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2011.
L’interventor i el secretari de l’Ajuntament han emès els informes favorables que
figuren a l’expedient.
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.

FONAMENTS DE DRET
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.
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:
Primer: Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2011 el
qual, resumit per capítols i per a cadascun dels corresponents organismes i
empreses que l’integren, és el següent:
INGRESSOS

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

Pressupost
de l’entitat

Pressupost de
Patronat Municipal
Esports

Pressupost de
Patronat Residència
Avis

1.960.450,00€
60.000,00€
859.927,43€
1.397.573,04€
39.572,61€

0,00€
0,00€
341,00€
132.000,00€
20,00€

0,00€
0,00€
227.751,57€
497.379,63€
0,51€

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

5.054,00€
131.000,00€
0,00€
0,00€

0,00€
0,00€
0,00€
0,00€

0,00€
0,00€
0,00€
0,00€

TOTALS INGRESSOS

4.453.577,08€

132.361,00€

725.131,71€

Pressupost de
Patronat
Municipal Esports

Pressupost de
Patronat Municipal
d’Avis

DESPESES

Pressupost de
l’entitat

A) OPERACIONS CORRENTS
1. Despeses de personal
2. Despeses en béns corrents i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents

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

TOTALS DESPESES

1.756.926,11€
1.481.195,90€
76.007,68€
349.992,23€

34.673,20€
58.116,00€
100,00€
34.000,00€

546.860,88€
161.703,34€
100,00€
0,00€

484.277,21€
41.500,00€
0,00€
263.677,95€

5.471,80€
0,00€
0,00€
0,00€

16.467,49€
0,00€
0,00€
0,00€

4.453.577,08€

132.361,00€

725.131,71€

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:
Ingressos:
C

Denominació

1
2

Impostos directes
Impostos indirectes

3

Taxes
i
altres
ingressos
Transferències
corrents
Ingressos patrimonials

4
5

6
7

Alienació
d’invers.
reals
Transferències de capital

8
9

Actius financers
Passius financers
TOTAL INGRESSOS

Despeses:

Pressupost
de l’entitat

Pressupost
De Patronat
Municipal
Esports

Pressupost
De Patronat
Residència
Municipal
Avis

Ajustos

Estat
consolidació

1.960.450,00€
60.000,00€

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

1.960.450,00€
60.000,00€

859.927,43€

341,00€

227.751,57€

0,00 €

1.088.020,00€

1.397.573,04€
39.572,61€

132.000,00€
20,00€

497.379,63€
0,51€

-250.011,00 €
0,00 €

1.776.941,67€
39.593,12€

5.054,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

5.054,00 €

131.000,00€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

131.000,00€

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00€

4.453.577,08€

132.361,00€

725.131,71€

-250.011,00€

5.061.058,79€

C

Denominació

Pressupost
de l’entitat

Pres.
Patronat
Municipal
Esports

Pres.
Patronat
Residència
Municipal
Avis

1
2
3
4

Despesa personal
Despesa béns i serveis corrents
Despesa financera
Transferències corrents

6
7
8
9

1.756.926,11€
1.481.195,90€
76.007,68€
349.992,23€

34.673,20€
58.116,00€
100,00€
34.000,00€

546.860,00€
161.703,34€
100,00€
0,00€

0,00€
0,00€
0,00€
-250.011,00€

2.338.460,19€
1.701.015,24€
76.207,68€
133.981,23€

Inversions reals
Transferències de capital

484.277,21€
41.500€

5.471,80€
0,00€

16.467,49€
0,00€

0,00€
0,00€

506.216,50€
41.500,00€

Actius financers
Passius financers

0,00€
263.677,95€

0,00€
0,00€

0,00€
0,00€

0,00€
0,00€

0,00€
263.677,95€

4.453.577,08€

132.361,00€

725.331,71€

-250.011,00€

5.061.058,79€

TOTAL DESPESES

Ajustos

Estat
consolidació

Segon: Aprovar les plantilles de personal que es detallen en l’esmentat
pressupost, amb les retribucions, els complements de destí i específic atribuït a
cadascun dels llocs de treball relacionats. Les retribucions no s’incrementaran
per a l’any 2011 i s’aplica la reducció del 5% de la llei de maig de 2010.
Tercer: Aprovar les bases d’execució del pressupost general, així com l’estat
de consolidació.
Quart: Exposar-lo 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.
Cinquè: 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”.
El portaveu i regidor d’IPA-EPM, Sr. Josep Maria Doblas, votarà en contra de
la proposta ja que -segons manifesta l’esmentat regidor- aquest no és el seu
pressupost. Assenyala, a més, que l’IBI i els impostos directes augmenten
excessivament.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que han baixat
diferents ingressos, com ara els impostos directes i les subvencions de fora
excepte l’IBI que ha pujat. Respecte a les despeses, el portaveu del PSC no les

considera prou proporcionades a les necessitats que –al seu criteri- cal atendre
com serien per exemple les de formació del personal. Destaca, entre altres fets
remarcables, que hi ha 11.000 euros per la societat de la informació amb
finalitats propagandístiques de l’Alcaldia o una subvenció per al Museu Mas
Dordal de 18.000 euros. Donat, doncs, que no se’ls ha deixat veure els
comptes de la institució esmentada i a fi de no patir més “sustos”, no
l’aprovaran. Afegeix, finalment, que no voldrien trobar-se casos com els del
Palau de la Música. Per acabar, assenyala que el deute viu de l’Ajuntament és
del 102%.
El Sr. Alcalde manifesta que el PSC no té els comptes vetats, ja que és el
mateix Consell Comarcal que –en tant que patró de la Fundació- té accés a
aquests comptes. Una altra cosa és que no s’hagin presentat a les reunions a
les què han estat convocats. Afegeix el Sr. Alcalde que el PSC ha aprofitat una
institució per fer política i, en realitat, per anar en contra del poble d’Almacelles
suprimint subvencions i trencant el conveni de col·laboració existent.
Pel que fa a les al·lusions als fets del Palau de la Música, considera el Sr.
Alcalde que no és correcte fer aquesta mena de comparacions sense cap tipus
de fonament. Destaca que solament hi ha un imputat, el regidor d’Urbanisme
de l’Ajuntament de Barcelona i, per tant, el cas no afecta al Govern actual.
Respecte a la formació del personal, considera el Sr. Alcalde, que hi ha una
consignació adient i que el personal rep la formació que li cal. Recentment,
sense anar més lluny, han acudit a cursos de formació el mateix secretari o els
agents de la Policia Local.
Afegeix el Sr. Alcalde que, respecte als impostos directes, s’ha sol·licitat a
l’Estat que torni a fer una nova revisió, ja que els valors han baixat en
l’actualitat. Assenyala, a més, que l’increment ha estat fruit de la revisió
realitzada per l’Estat, ja que feia vint anys que no es revisava ni es reunia la
ponència del Cadastre, fet que hauria d’haver-se fet abans i, concretament, per
part del PSC quan aquest governava. En aquest sentit, el Sr. Alcalde vol
destacar que si el PSC hagués fet l’actualització en dues dècades, que és el
que li corresponia, ara no hagués estat necessari fer-ho de cop. D’altra banda,
la revisió feta per Hisenda no solament ha estat a Almacelles, sinó que s’ha fet
a tots els pobles de Lleida i, com a exemple, posar el cas de Mollerussa on hi
ha un quoeficient del 0,78 o el de Lleida, que va quedar en el 0,69; fet que
suposa el 33% dels ingressos d’aquestes dues administracions locals.
Finalment, el Sr. Alcalde fa constar que fa tres anys que estan congelats els
impostos, cosa que no passa en cap altre municipi. A més, s’ha rebaixat en un
50% la taxa per la instal·lació de terrasses als carrers, a fi de contrarrestar en
certa mesura les prescripcions de la llei antitabac en els negocis hostelers.

En la rèplica, el regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, considera
inadmissible la manifestació per part de l’Alcaldia, en el sentit que diu que han
anat en contra dels interessos del poble. Afegeix que el Consell Comarcal ha
enviat a l’Ajuntament documents demanant tot tipus de factures relatives al
Museu. Manifesta també que el que ha de fer l’Ajuntament és pagar els rebuts
dels Serveis Socials que estan pendents de liquidar amb el Consell Comarcal
del Segrià.
Acte seguit, s’entra en un breu debat sobre l’aplicació per part del Consell
Comarcal de l’ordenança que regula els Serveis Socials. Després de fer
constar el portaveu del PSC que l’Ajuntament té pendent de pagar aquests
rebuts el Sr. Alcalde li respon que no es pagaran ja que al seu parer, el fet de
rebre uns serveis mínims de dos dies per setmana al preu de 4,20 euros per
habitant amb un increment aprovat de 6 euros per habitant fan que estigui fora
de tota lògica. Afegeix el Sr. Alcalde que el que pretèn cobrar el Consell
Comarcal no se suporta amb els estudis de costos realitzats per l’interventor,
estudis imprescindibles per aprovar l’ordenança adient. Assenyala també que
s’ha demanat en diferents ocasions l’expedient d’aprovació de l’ordenança i mai
se li ha fet tramesa d’aquesta. Per aquests motius, considera el Sr. Alcalde que
cal impugnar els rebuts i les liquidacions no fonamentades en uns estudis de
costos adients. Pel que fa al tema del Museu considera que mai ha rebut cap
mena de documentació tal com ha dit el portaveu del PSC, tot i que així li ho ha
fet saber al portaveu per escrit sense que s’hagi rebut mai cap resposta al
respecte.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per 7 vots a favor dels
regidors de CiU i 6 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA-EPM.

14.- Assumptes d’urgència
Acte seguit, el Sr. Alcalde proposa i els reunits aproven la inclussió en l’Ordre
del Dia dels següents punts per urgència:
U.1.- Aprovació l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits de
l’Ajuntament d’Almacelles.
U.2.- Modificació de l’Ordenança fiscal núm. 24 (taxa per ocupacions del
subsòl, el sòl i la volada de la via pública).
U.3.- Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 23 (taxa per parades, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i
indústries del carrer ambulants i rodatges cinematogràfics).

U.1.Aprovació
l’expedient
de
reconeixement
extrajudicial de crèdits de l’Ajuntament d’Almacelles
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que, per Providència de l’Alcaldia s’ha iniciat l’expedient per a aprovar i
comptabilitzar el reconeixement extrajudicial de crèdits a l’Ajuntament
d’Almacelles.
Atès que la interventora ha emès l’informe preceptiu, en sentit favorable.
Atès que la Comissió Informativa ha emès un dictamen favorable.
FONAMENTS DE DRET
Cal tenir en compte els articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 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.
Cal considerar els articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20
d’abril, que desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals.
Per tot això, es proposa als reunits:
Primer: Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per
import de 58.247,82 €. El detall individualitzat dels crèdit reconeguts és el
següent:
S’adjunta relació de les obligacions pendents de reconèixer corresponents a
l’exercici 2010 i anteriors.
Segon: Fer els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la
incorporació d’aquestes obligacions al pressupost de l’exercici corrent”.
El regidor i portaveu d’IPA-EPM, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar que el seu
grup votarà en contra d’aquesta proposta.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, proposa que es doni lectura
d’algun dels crèdits i, en tot cas i com que desconeix de què són els crèdits, el
seu grup votarà en contra.
El Sr. Alcalde manifesta que ja hi ha hagut temps per estudiar-los abans del Ple
i assenyala que en el cas d’alguna factura d’anys anteriors el retard es deu a

que no hi ha hagut acord amb les empreses que van prestar els serveis. D’altra
banda, fa constar que totes aquestes despeses estan incloses en el pressupost
que s’ha aprovat.
Sotmesa la proposta a votació aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor dels
regidors de CiU i els 6 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA-EPM.

U.2.- Modificació de l’Ordenança fiscal núm. 24 (taxa
per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via
pública)
Es dóna lectura a la següent proposta:
“S’afegeix un nova tarifa a l’ordenança vigent
Tarifa setena. Banderoles
1. Per cada banderola col·locada ............................................ 2 € dia / fanal

Estaran bonificades al 100% les tarifes quan l’ocupació la portin a terme els
partits polítics dins de les campanyes electorals en les zones de col·locació
gratuïta de cartells o banderoles que consten publicats per la Junta Electoral.
Per tal de concretar la bonificació de les banderoles en les campanyes
electorals es realitzarà un sorteig públic per tal d’assignar a les diferents
candidatures uns carrers concrets on han d’ubicar les seves banderoles. Fora
d’aquests carrers assignats no hi haurà cap mena de bonificació”.
El Sr. Alcalde vol fer esment que es tracta d’una taxa de nova creació i que té
per objecte poder emprar les banderoles. Molt especialment serà útil a l’hora de
retirar-les puntualment en acabar les campanyes electorals.
Sotmesa la proposta a votació aquesta és aprovada amb els 11 vots a favor
dels regidors de CiU i del PSC i les 2 abstencions dels regidors d’IPA-EPM.

U.3.- Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 23 (taxa
per parades, barraques, casetes de venda, espectacles
o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries
del carrer ambulants i rodatges cinematogràfics)
Es dóna lectura a la següent proposta:

“Per tal de reordenar els espais públics i l’ús que es realitza amb motiu de
l’ocupació d’aquests per firetes i altres actuacions, es modifiquen les següents
tarifes de l’Epígraf de l’article 6:
- Tarifa quarta. Diversos temporals
1- Llicències per a ocupacions de terrenys municipals d’ús públic amb circs. ........ 150 €
2- Llicències per a ocupacions de terrenys municipals amb gronxadors, grans rodes,
xurriaques, cavallets, voladors i similars; pagaran per un període màxim de 10 dies les
següents tarifes:
a) Cotxes de xoc ....................................................................................................... 150 €
b) Jocs de cavallets, aparells voladors i altres atraccions .......................................... 70 €
3- Llicències per a ocupacions de terrenys municipals amb xurreries, casetes de tir, rifes,
tòmboles, camions per a la venda d’entrepans, hamburgueses, etc:...........................40 €
4- Llicències per a l’ocupació de terrenys municipals amb parades per a la venda d’artesania,
joguines, ceràmiques, llumeneres, bijuteria, etc: ......................................................... 11 €

- Tarifa desena. Instal·lació de caravanes accessòries a les instal·lacions
de les firetes
1- Llicència per ocupar terrenys de domini públic per a la instal·lació de caravanes accessòries
a les instal·lacions de les firetes ........... 12 € / dia amb un màxim de 10 dies.

Dins la tarifa l’Ajuntament facilitarà els serveis a la caravana, excepte el de
l’aigua que s’haurà de concretar amb el concessionari del servei.
Les tarifes recollides com a tarifa quarta i desena, prèvia petició a l’Ajuntament,
es podran prorrogar aplicant una tarifa proporcional.
Pel que fa a l’autorització de la utilització privativa es resoldrà per Junta de
Govern les peticions que es presentin fins a ocupar el total espai”.
El portaveu i regidor d’IPA-EPM, Sr. Josep Maria Doblas, manifesta que el seu
grup s’abstindrà de votar.
El Sr. Alcalde exposa que no hi havia una regulació actualitzada dels preus i,
d’altra banda, era molt difícil d’aplicar fet pel qual s’ha procedit a la
determinació de nous fets imposables.
Sotmesa la proposta a votació aquesta és aprovada amb els 11 vots a favor
dels regidors de CiU i del PSC i les 2 abstencions dels regidors d’IPA-EPM.

15.- Precs i preguntes:
En aquest capítol pren la paraula el portaveu del grup d’IPA-EPM, Sr. Josep
Maria Doblas qui manifesta que no farà més preguntes fins que no se li
contestin les que ja té realitzades.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, demana que es posi una
tanca en la zona de la plaça del mestre Josep Carner, a fi d’impedir que els
nens puguin accedir a les vies del tren pròximes.
El mateix portaveu manifesta que si en el termini d’una setmana no se li
contesta el que va preguntar sobre les despeses municipals derivades del
concert d’Alejandro Sanz, portarà la qüestió al Síndic i a la Direcció General
que correspongui.
Per acabar, el portaveu del PSC pregunta com es troba el conveni amb els
treballadors de l’Ajuntament.
Pren la paraula el Sr. Alcalde i contesta dient que, pel que fa al conveni amb els
treballadors, espera que contestin. D’altra banda, considera que ara no és el
moment idoni de parlar-ne a la vista que estem a mes i mig d’una campanya
electoral, fet pel qual creu que ja serà el nou Equip de Govern que es formi
l’encarregat de tractar aquest tema.
Pel que fa al tema de la tanca de la plaça del mestre Josep Carner, el regidor
d’Obres i Serveis, Sr. Josep Gòdia diu que fa uns dies es va instal·lar una tanca
perimetral a la plaça i que ja no hi ha perill per als nens.

I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a
les 22 hores, de tot el qual extenc la present acta, donant fe del seu
contingut.

Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari Accidental

Annex a afegir al final de l’acta
ANNEX PLANTILLA PERSONAL

Adjunt s’acompanya la relació de llocs de treball de l’Ajuntament d'Almacelles en
compliment del que disposa l’article 291.6 de la llei municipal i de Règim Local de
Catalunya, i art. 28 del Decret 214/90 de 30 de juliol.

PLANTILLA-LLOCS DE TREBALL AJUNTAMENT D'ALMACELLES
1.-PERSONAL FUNCIONARI
DENOMINACIÓ
F.ADSCRITS
ESCALA
HABILITACIÓ
NACIONAL
FUNC.HABIL.NACIO
SECRETARIA
FUNC. HABIL. NAC.
INTERVENTOR/A
ACCTAL. JOAN
DOMENECH
FUNC. HABIL. NAC.
VICESECRETARI
R. CORNELLANA
ESCALA
ADMINISTRACIÓ
GENERAL
SUBESCALA
ADMINISTRATIVA
BIBLIOTECARI/A
ADMINS. GENERAL
ADMINISTRATIVA
C. JUSTRIBO
SUBESCALA
AUXILIAR
AUXILIARS
ADMINISTRATIUS
A. BERENGUER
M. VIDAL
N. CASANOVAS
AUX. ADM. VACANT

ADSCRIPCIÓ
ORGÀNICA

PLACES
EXISTENT
2010

PLACES
PREVIS
2011

PLACES
PROPIE

PLACES
VACANT

PLACES
SITUAC.

GRUP

NIVELL COMPL.
DESTÍ ESPECI.

SECRETARIA
(121)
INTERVENTOR
(121)

1

1

-

1

.

A1

28

1

1

-

1

-

A1

26

559,85

SECRETARIA
(121)

1

1

1

-

ACTIU

A1

28

2.392,96

BIBLIOTECA
SECRETARIA
(121)

1
1

1
1

1
1

1
-

ACTIU

A1
C1

22
21

602,78

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
-

1

ACTIU
ACTIU
ACTIU
-

C2
C2
C2
C2

17
17
17
17

420,04
416,24
431,24
421,51

SECRETARIA
(121)

AUXILIARS
ADMINISTRATIUS
O. LALANA

SECRETARIA

1

1

1

-

ACTIU

C2

17

413,58

AUXILIARS
ADMINISTRATIUS
A. VILLALBA

SECRETARIA

1

1

1

-

ACTIU

C2

17

413,19

EDUCACIÓ
(422)

1

1

1

-

ACTIU

AP

13

342,09

SUBESCALA
SUBALTERNS
CONSERGE
F. AGUILÀ

ESCALA
ADMINISTRACIÓ

ESPECIAL
1.-SUBESCALA
TÈCNICA
A.(CLASSE:TÈCNICS
SUPERIORS)
Categoria: A. Titulats
superiors
Director/a Servei del
Patrimoni Històric,
Arqueològic i Museístic
MONTSERRAT GENÉ
Categoria : B. Tècnic
de grau mitjà
Tècnic d'Urbanisme

Cultura i Museu

1

1

1

-

ACTIU

A1

28

-

1

-

1

-

A2

26

Urbanisme

1

1

1

-

ACTIU

C1

18

Llar infants

8

8

-

8

-

C1

18

Brigada d’obres i
Serveis

1

1

1

-

ACTIU

C2

17

428,29

POLICIA LOCAL

1
1
1

1
1
1

1
1
1

-

ACTIU
ACTIU
ACTIU

C2
C2
C2

17
17
17

416,59
416,59
413,85

POLICIA LOCAL

1

1

-

1

-

C2

17

413,85

POLICIA LOCAL

1

1

-

1

-

C2

17

413,85

Servei d'Urbanisme

Categoria: C. Auxliars
Tècnics
Deliniant
CRISTOBAL POQUET
Educador/a Infantil
2- SUBESCALA
SERVEIS ESPECIALS
2.1.- CLASSE
COMESES
ESPECIALS
Categoria: Cap de la
Brigada d’Obres i
Serveis
JOSÉ C. EXPÓSITO
2.2.- CLASSE:
POLICIA LOCAL
Categoria: Guàrdia o
Agent
GUÀRDIES
M. JUSTRIBÓ
J.R. ARNÓ
J.M. MARTINEZ
AGENT POLICIA
LOCAL
Interí :Xavier Campistó

2.- PLANTILLA DE LLOCS
D’ADMINISTRACIÓ 2011
DENOMINACIÓ
F.ADSCRITS
AUX.
ADMINISTRATIU
M.CAVERO
SUBALTERN
CONSERGE CASAL
AUX.
ADMINISTRATIU
LAURA BARRA
CONSERGE
PUNTDE LECTURA
N. CAMPISTANY
TECNICA PROM.
ECONOMICA

563,25

DE

TREBALL:

ADSCRIPCIÓ
ORGÀNICA

PLACES
EXISTENT
2010

PLACES
PREVISTES
2011

PLACES
FIXES

SECRETARIA

1

1

-

SECRETARIA
CASAL

1
1

1
1

1
1

INTERVENCIO

1

1

-

CASAL

1

1

-

1

1

-

PROMOCIO
ECONOMICA

PERSONAL

PLACES
TEMPORALS

420,67

LABORAL

PLACES CONT
INDEFINIT

PLACES
VACANTS

1

-

-

1
1

1

-

-

1

-

-

1

-

-

BEGOÑA ANDRES
AUX. BIBLIOTECA
J.L. BENÍTEZ
ALDABO
ARQ. TECNICA
XENIA VIGATÀ
AUXILIAR ADMVA.
ROSER PARIS
TECNICA DISSENY
MAGDA VENDRELL
TECNICA MEDI
AMBIENT
E. PURROY

CASAL

URBANISME
SECRETARIA

PUBLICITAT

URBANISME

1

1

-

-

1

-

1
1

1
1

-

-

1
1

-

1

1

-

-

1

-

1

1

-

-

1

-

3.-PLANTILLA DE LLOCS DE TREBALL: PERSONAL LABORAL
SERVEIS 2011
DENOMINACIÓ
F.ADSCRITS

ADSCRIPCIÓ
ORGÀNICA

PEÓ

BRIGADA
D’OBRES I
SERVEIS
-

PEÓ
OFICIAL 2a.
J.L. DALMAU
OFICIAL 1a.
OFICIAL 1a.
OFICIAL 1a.
X. DIAZ PRUNERA
GILART LAGUNAS, E.
PEO
CASARES IGLESIAS, J.
PEO MANT
RUIZ BALDERAS, J.A.
OFIC. 1a
CCARNICE CASANOVAS, J.
OFIC. 2a
VIDAL TORRES, S.
PEÓ
QUIRCE PINA, J
OFICIAL 2a
FRANCO SOSA, R.
PEO
MAGAÑA MEDINA, L.
TAQUILLERA
MARTA VALLESPIN
TAQUILLERA
DIAZ LOPEZ, C.
OPERADORA
MAJADAS, CARLOS
PEO
MORENO CHARLES A.
OFICIAL 1
MORAN MORAN L.
PEÓ

-

PLACES
EXISTENT
2010
1

PLACES
PREVISTES
2011
1

PLACES
FIXES

PLACES
TEMPORALS

PLACES
VACANTS

1

-

1

1
1

1
1

1

-

1
-

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
-

1

1
1
1
-

1

1

-

1

-

1

1

-

1

-

1

1

-

1

-

1

1

-

1

-

1

1

-

1

-

1

1

-

1

-

1

1

-

1

-

CASAL

1

1

-

1

-

CASAL

1

1

-

1

-

CASAL

1

1

-

1

-

1

1

-

1

-

1

1

-

1

-

1

1

-

1

-

.
PEÓ
JARDINERIA

BRIGADA
D’OBRES I
SERVEIS
BRIGADA
D’OBRES I
SERVEIS

LUMBIERRES, JOSÉ A.
OFICIAL 1a
FAURIA ROMERO A.
PEÓ
GOMEZ ALONSO G.
OFICIAL 1a

BRIGADA
D’OBRES I
SERVEIS
BRIGADA
D’OBRES I
SERVEIS
BRIGADA
D’OBRES I
SERVEIS

1

1

-

1

-

1

1

-

1

-

1

1

-

1

-

4.- PLANTILLA DE LLOCS DE TREBALL: PERSONAL LABORAL - SERVEI
ESCOLA DE MÚSICA 2011
DENOMINACIÓ
ADSCRITS

ADSCRIPCIÓ
ORGÀNICA

PROF. MUSICA
ESTHER BAULIES
PROF. MUSICA
M.CARMEN DIAZ
PROF. MUSICA
JORGE JIMENEZ
PROF. MUSICA
GERARD PORQUERES
PROF. MUSICA
ELENA BOSCH
PROF. MUSICA
MARC TORRENT
PROF. MUSICA
ESTEBAN ESPINOSA
PROF. MUSICA
MARI C. ESCUDERO
PROF. MUSICA
ARANZAZU LOPEZ
PROF. MUSICA
ELI DEL MORAL
PROF. MUSICA
DUNIA SOLE

PLACES
PREVISTES
2011
1

PLACES
FIXES

PLACES
TEMPORALS

PLACES
VACANTS

E.MUSICA

PLACES
EXISTENT
2010
1

-

1

-

E.MUSICA

1

1

-

1

-

E.MUSICA

1

1

-

1

-

E.MUSICA

1

1

-

1

-

E.MUSICA.

1

1

-

1

-.

E.MUSICA

1

1

-

1

-

E.MUSICA

1

1

-

1

-

E.MUSICA

1

1

-

1

-

E.MUSICA

1

1

-

1

-

E.MUSICA

1

1

-

1

-

E.MUSICA

1

1

-

1

-

5.- PLANTILLA DE LLOCS DE TREBALL: PERSONAL LABORAL - SERVEI
LLAR D’INFANTS 2011
DENOMINACIÓ
ADSCRITS

ADSCRIPCIÓ
ORGÀNICA

MESTRA INFANTIL
JOSEFINA TORRES
EDUCAD. INFANTIL
CAROLINA FERNANDEZ
EDUCAD. INFANTIL
ESTIBALIZ LASHERAS
EDUCAD. INFANTIL
SILVIA CABOS
PROFESORA INFANTIL
ANA M. RODRIGUEZ
EDUCAD. INFANTIL
ANA M. BLAZQUEZ
EDUCAD. INFANTIL
YOLANDA FARGUES
EDUCAD. INFANTIL

LLAR
INFANTS
LLAR
INFANTS
LLAR
INFANTS
LLAR
INFANTS
LLAR
INFANTS
LLAR
INFANTS
LLAR
INFANTS
LLAR

PLACES
EXISTENT
2010
1

PLACES
PREVISTES
2011
1

PLACES
FIXES

PLACES
TEMPORALS

PLACES
VACANTS

-

1

-

1

1

-

1

-

1

1

-

1

-

1

1

-

1

-

1

1

-

1

-

1

1

-

1

-

1

1

-

1

-

1

1

-

1

-

ANA GRAGERA
EDUCAD. INFANTIL
SUSANA MARTINEZ
ZELADORA EDUC. INF.
JOSEFA PERELLO

INFANTS
LLAR
INFANTS
LLAR
INFANTS

PLANTILLA DE
D’ESPORTS 2011
DENOMINACIÓ F.
ADSCRITS

LLOCS

ADSCRIPCIÓ
ORGÀNICA

TOMAS MUR
CONSERGE
COORDINADOR
CONCEPCION
NOGUEIRA
CONSERGE

1

1

-

1

-

1

1

-

1

-

DE

TREBALL:

PATRONAT

MUNICIPAL

PLACES
EXISTENT
2010
1

PLACES
PREVISTES
2011
1

PLACES
FIXES

PLACES
TEMPORAL

PLACES
VACANTS

-

1

-

1
1

1
1

-

1
1

1
-

PLANTILLA DE LLOCS DE TREBALL LABORAL PATRONAT MUNICIPAL
RESIDÈNCIA D’AVIS 2011
DENOMINACIÓ
F. ADSCRITS
CARME BELLMUNT
AUX. GERIATRIA
MONTSERRAT
VIUDEZ
AUX. GERIATRIA
HERMÍNIA FARRAN
GOVERNANTA
FLOR MARTÍNEZ
AUX. GERIATRIA
M. LLUÏSA ESPINOSA
AUX. GERIATRIA
A. NÚÑEZ
AUX. GERIATRIA
M. JUSTRIBO
CONESA
AUX. GERIATRIA
MERCÈ BENDICHO
ANIMADORA
M. VERDU BARBE
TREBALLADORA
SOCIAL
M. I NADAL
AUX. GERIATRICA
A. PRIETO FARRONA
AUXILIAR GER
A. BARRABES
SAMPERI
AUXILIAR GERIAT
M. I. MIRALLES NIUBO
DIPLOMADA
INFERMERIA
T. NUÑEZ CABRERA
AUX. GERIATRICA
C. MENEN PENELLA
NETEJADORA
JORDINA GIRIBET

PLACES
EXISTENT
2010
1

PLACES
PREVISTES
2011
1

PLACES
PROPIETAT

PLACES
FIXES

PLACES
TEMPORALS

PLACES
VACANTS

-

1

-

-

1

1

-

1

-

-

1

1

-

1

-

-

1

1

-

1

-

-

1

1

-

1

-

-

1

1

-

1

-

-

1

1

-

1

-

-

1

1

-

1

-

-

1

1

-

1

1

1

-

1

-

-

1

1

-

1

-

-

1

1

-

1

-

-

1

1

-

1

-

-

1

1

-

1

-

-

1

1

-

1

-

-

1

1

-

1

-

-

-

PALAU
FISIOTERAPEUTA
BEGOÑA PONS
NETEJADORA
FRANCISCA ALCAIDE
NETEJADORA
JOSEFA
LÓPEZ
NETEJADORA
ENGRACIA SANTOS
AUX. GERIATRICA
MONTSE GIRIBET
PISCOLOGA
INTERINA
NOELIA CABRERO
TERAPEUTA
OCUPACIONAL
AUX. GERIATRICA
CONSOL MOIX
ANNA M. ALBANA
DIRECTORA
ENCARNA PAMPOLS
AUX. GERIATRICA

1

1

-

1

-

-

1

1

-

1

-

-

1

1

-

1

-

-

1

1

-

1

-

-

1

1

-

1

-

-

1

1

-

1

-

-

1

1

-

1

-

-

1

1

-

1

-

-

1

1

-

1

-

-

Rosa Ma ROJAS
AUX. GERIATRICA

1

1

-

1

-

-

MECEDES BOTANH
AUX. GERIATRICA

1

1

-

1

-

-

COLMENARES OLIVO
AUX. GERIATRICA

1

1

-

1

-

-

MANUELA GUISADO
AUX. GERIATRICA

1

1

-

1

-

-

AUX. GERIATRICA

1

1

-

1

-

-

AUX. GERIATRICA

1

1

-

1

-

-

Encara que la plantilla diu que són fixes, s'entén com a indefinides atès que no
hi ha hagut procés selectiu.

