ACTA
CORRESPONENT
A
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 19 DE MAIG DE 2015.- NÚMERO 2:
ASSISTÈNCIA:
Regidors:

SR. JOSEP IBARZ GILART
SRA. MONTSERRAT TORRES MASSOT
SR. JOSEP GÒDIA VISA
SRA. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
SRA. MONTSE ARNÓ MORA
SR. JOSÉ ANTONIO CONTE GIRAL
SRA. MARIA LLUÏSA GRANERO MURGADES
SR. JAUME ALTISENT BERENGUER
SR. JOSEP MARIA DOBLAS MANCERA
SR. FRANCISCO CONZÁLEZ CASCÓN
SRA. JUDITH BALTASAR SOLÉ

Secretari Accidental: Sr. Ramon M. Cornellana Puigarnau
A Almacelles, essent les 19 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 interí, 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.
Excusen la seva absència els regidors Srs. Francesc Torres Arnó i Guifré Palau
Tersa.
Abans de donar començament als punts de l’Ordre del Dia, el Sr. Alcalde fa
constar que un membre de la candidatura Almacelles Lliure, i concretament el
Sr. Ramon Martínez Pacheco, ha presentat un contenciós. Davant la denegació
per part del jutge de no accedir a mesures cautelars demanades, el Sr. Alcalde
considera que cal mantenir la prohibició de gravar els plens, tot advertint que si
alguna persona ho fa s’haurà d’atendre a la resolució que dicti el jutge.
Acte seguit, i per disposició de l’Alcaldia, s’entra directament al punt primer de
l’Ordre del Dia que disposa el següent:

1.- Aprovació de l’acta de Ple de data 28 d’abril de 2015

Els reunits no formulen cap mena de rectificació, motiu pel qual resta aprovada
per unanimitat.

2.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia
Es dóna compte dels següents decrets d’Alcaldia per assabentar als reunits:
74/15
75/15
76/15
77/15
78/15
79/15
80/15
81/15
82/15
83/15
84/15
85/15

Aprovant la contractació de la Sra. Joan Cruz a la Llar d’Infants per baixa Sra. Anna M. Otin.
Adjudicat empresa COMPRAT 47, SL la licitació de l’obra de soteig camins del terme.
Ordenant propietaris edifici C/ Major, 59 que aportin informe estat elements façana.
Ordenant la contractació del servei de manteniment, neteja i jardineria Piscines Mun. 2015.
Aprovant contracte subministre ENDESA del comptador existent al C/ Melcior de G. (Res. Avis).
Aprovant calendari preinscripcions a la Llar d’Infants, documentació i criteris de prioritat.
Aprovant la contractació del servei de socorristes aquàtics de les Piscines per al 2015.
Aprovant trasllat Junta de Govern del dia 5 al 7 de maig i convocar Junta Econòmica.
Aprovant sol·licitar subvencions a la Sec. de Joventut per fer cursos de formació i inclusió.
Autoritzant actes propaganda electoral a les agrupacions de CiU, PSC i JUNTS PER ALMACELLES.
Autoritzant actes propaganda electoral a les agrupacions d’ERC.
Autoritzant Sra. Montse Gené permís retribuit de 15 dies per poder presentar-se de candidata.

3.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació de
2014 del Pressupost de l’Ajuntament i de llurs OOAA
Es dóna compte per assabentar als reunits dels següents decrets aprovatoris
de la liquidació del pressupost i de llurs patronats:
A fi de donar conformitat a allò que es desprèn de l’article 193.4, del RDL
2/2004, de 5 de març de la Llei d’Hisendes Locals, es dóna compta als reunits
de l’aprovació de la liquidació del pressupost de la Corporació Municipal i de
llurs OOAA, en base als següents decrets d’Alcaldia que transcrits literalment
diuen:
“DECRET 86/2015
JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles, d’acord amb les
facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent
Decret d’Alcaldia:
ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 de l’Ajuntament
d’Almacelles s’obté, a 31 de desembre de 2014, el resultat següent:

o AJUNTAMENT ALMACELLES
1.1. Respecte al pressupost de despeses:
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
— Crèdits inicials:
— Modificacions de crèdits:
— Crèdits definitius:
— Obligacions reconegudes netes:
— Pagaments realitzats :
— Pagaments pendents realitzar :
— Romanents de crèdit compromesos:
— Romanents de crèdit no compromesos:
— Romanents de crèdit totals:

4.490.324,18 euros
2.377.891,19 euros
6.868.215,37 euros
5.894.426,23 euros
5.481.819,37 euros
412.606,86 euros
883.852,34 euros
89.936,80 euros
973.789,14 euros

TOTAL LIQUIDACIÓ DEL PRESSPOST DE DESPESES: 5.894.426,23 euros.
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’ INGRESSOS
— Previsions inicials:
— Modificació de les previsions:
— Previsions definitives:
— Drets reconeguts:
— Drets anul·lats:
— Drets cancel·lats:
— Drets reconeguts nets:
— Recaptació neta:
— Drets pendents de cobrame
TOTAL
LIQUIDACIÓ
5.885.489,48 euros

DEL

PRESSUPOST

4.490.324,18 euros
2.377.891,19 euros
6.868.215,37 euros
5.933.125,80 euros
47.636,32 euros
0,00 euros
5.885.489,48 euros
5.234.972,41 euros
650.517,07 euros
D’

INGRESSOS:

1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
RESULTAT PRESSUPOSTÀRI
— Drets reconeguts nets:
— Obligacions reconegudes netes:
TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI:

5.885.489,48 euros
5.894.426,23 euros
-8.936,75 euros

AJUSTOS:
— Crèdits finançats amb RT per despeses generals: 303.795,75 euros
— Desviacions finançament negatiu de l’exercici
503.966,32 euros

— Desviacions finançament positiu de l’exercici

809.634,72 euros

TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:

-10.809,38 euros

1.4. Romanent de Tresoreria :
ROMANENT DE TRESORERIA :
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:

A. (+) Drets pendents de cobrament a 31/12/2014:

2.303.582,46 euros

— Del pressupost corrent:
650.517,07 €
— De pressupostos tancats:
1.573.688,94 €
— D’Operacions no pressupostàries:
79.683,25 €
— Cobraments realitzats pendents aplicació definitiva:
306,80 €
B. (-) Obligacions pendents pagament 31/12/2014:

1.077.675,12 euros

— Del pressupost corrent:
412.606,86 €
— De pressupost tancats:
93.685,95 €
— D’operacions no pressupostàries:
571.382,31 €
— Pagaments realitzats pendents aplicació definitiva:
0,00 €
C. (+) Fons líquids a 31/12/2014:
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL:
D. (-) Saldo de cobrament dubtós:
E. (-) Excés finançament afectat a 31/12/2013:

1.121.004,56 euros
2.346.911,90 euros
1.337.580,21 euros
729.211,03 euros

ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS: 280.120,66
euros
2. D’acord amb l’article 191.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del
Reial decret 500/1990, així com la regla 341.1 de la Instrucció de comptabilitat,
es preveu que per quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els
drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible
recaptació, tenint en compte que:
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de dubtós
cobrament, en 1.337.580,21 €. Per determinar aquesta quantia s’han tingut en
compte l’antiguitat i l’import dels deutes, la naturalesa dels recursos i els

percentatges de recaptació tant en executiva com en voluntària. En qualsevol
cas, això no implicaria l’anul·lació del dret reconegut ni en produiria la baixa.
Els percentatges que s’han aplicat són (criteri mínim suggerit per la Sindicatura
de Comptes):
Pendents de cobrament (cap. 1, 2 i 3)
Pressupost d’ingressos

(%)
estimacions
cobrament

4t. any i següents

5%
15%
40%
80%
100%

anterior

de

dubtós

Les multes es doten en un 90% amb independència de l’antiguitat del seu
saldo.
3. S’han considerat com a ingressos afectats els següents:
 Alienació de solars i solars rústics
 Subvencions de Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Lleida.
 Contribucions especials
4. L’interventor han emès el corresponent informe d’acord amb l’article 191.3
del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, i amb data 12 de maig ha fet la proposta el
Secretari.
FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a
cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els
crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions
reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa
de manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions
definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la
liquidació del pressupost, s’hauran de determinar:


Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de
pagament el 31 de desembre





El resultat pressupostari de l’exercici
Els romanents de crèdit
El romanent de tresoreria

4. L’article 165.1 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, estableix que
el pressupost general atendrà el compliment del principi d’estabilitat en els
termes previstos a la LGEP.
Les entitats locals, segons l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves
competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària tal com estableix l’article 3.2 de la LGEP, referit
sempre a les unitats locals agregades.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la LGEP estaran
obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació,
modificació o liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla
econòmic financer corrector a mitjà termini. Aquest pla serà sotmès a
l’aprovació del Ple de la corporació i tramès al Ministeri d’Hisenda perquè en
faci el seguiment.
5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de
20 d'abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria
de pressupostos.
Per tant, RESOLC:
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2014, que en termes
consolidats figura a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el
corresponent detall.
2. Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi.
3. Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial
del Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde,
Almacelles, 13 de maig de 2015”
“DECRET 87/2015

JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles, d’acord amb les
facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent
Decret d’Alcaldia:
PROPOSTA DE DECRET DE L'ALCALDIA DE LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2014 DEL PATRONAT MUNICIPAL
D’ESPORTS
ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 del Patronat
Municipals d’Esports s’obté, a 31 de desembre de 2014, el resultat següent:
o PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS
1.1.

Respecte al pressupost de despeses:
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
— Crèdits inicials:
— Modificacions de crèdits:
— Crèdits definitius:
— Obligacions reconegudes netes:
— Pagaments realitzats:
— Pagaments pendents realitzar:
— Romanents de crèdit compromesos:
— Romanents de crèdit no compromesos:
— Romanents de crèdit totals:

TOTAL LIQUIDACIÓ DEL PRESSPOST DE DESPESES:

126.434,00 euros
10.064,22 euros
136.498,22 euros
131.381,36 euros
119.410,59 euros
11.970,77 euros
0,00 euros
5.116,86 euros
5.116,86 euros
131.381,36 euros

1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’ INGRESSOS
— Previsions inicials:
— Modificació de les previsions:
— Previsions definitives:
— Drets reconeguts:
— Drets anul·lats:
— Drets cancel·lats:
— Drets reconeguts nets:
— Recaptació neta:
— Drets pendents de cobrament:

126.434,00 euros
10.064,22 euros
136.498,22 euros
130.988,22 euros
0,00 euros
0,00 euros
130.988,22 euros
110.716,22 euros
20.272,00 euros

TOTAL LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’ INGRESSOS: 130.988,22 euros
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
RESULTAT PRESSUPOSTÀRI
— Drets reconeguts nets:
— Obligacions reconegudes netes:
TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI:

130.988,22 euros
131.381,36 euros
-393,14 euros

AJUSTOS:
— Crèdits finançats amb RT per despeses generals:
— Desviacions finançament negatiu de l’exercici
— Desviacions finançament positiu de l’exercici

2.704,11 euros
0,00 euros
0,00 euros

TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:

2.310,97 euros

1.4. Romanent de Tresoreria :
ROMANENT DE TRESORERIA :
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
A. (+) Drets pendents de cobrament a 31/12/2014:

20.272,00 euros

— Del pressupost corrent:
20.272,00 €
— De pressupostos tancats:
0,00€
— D’Operacions no pressupostàries:
0,00€
— Cobraments realitzats pendents aplicació definitiva:
0,00€
B. (-)Obligacions pendents de pagament a 31/12/2014: 16.781,10 euros
— Del pressupost corrent:
11.970,77€
— De pressupost tancats:
4.283,61€
— D’operacions no pressupostàries:
526,72€
— Pagaments realitzats pendents aplicació definitiva: 0,00€
C. (+) Fons líquids a 31/12/2014:

5.087,55 euros

— Saldos disponibles en caixes d’ efectiu i comptes bancaris.
— Inversions temporals en què s’hagin materialitzat els excedents temporals de
tresoreria no tinguin caràcter pressupostari.
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL:

8.578,45 €

D. (-) Saldo de cobrament dubtós:
E. (-) Excés finançament afectat a 31/12/2014:

0,00 euros
0,00 euros

ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:

8.578,45 euros

2. L’interventor ha emès els corresponents informes d’acord amb l’article 191.3
del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals i per part del Secretari s’ha fet amb data 12
de maig la correponent proposta.
FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a
cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els
crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions
reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa
de manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions
definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la
liquidació del pressupost, s’hauran de determinar:


Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de
pagament el 31 de desembre



El resultat pressupostari de l’exercici



Els romanents de crèdit



El romanent de tresoreria

4. L’article 165.1 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, estableix que
el pressupost general atendrà el compliment del principi d’estabilitat en els
termes previstos a la LGEP.
Les entitats locals, segons l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves
competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària tal com estableix l’article 3.2 de la LGEP, referit
sempre a les unitats locals agregades.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit

l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la LGEP estaran
obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació,
modificació o liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla
econòmic financer corrector a mitjà termini. Aquest pla serà sotmès a
l’aprovació del Ple de la corporació i tramès al Ministeri d’Hisenda perquè en
faci el seguiment.
5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de
20 d'abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria
de pressupostos.
Per tant, RESOLC:
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 del Patronat Municipal
d’Esports.
2. Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi.
3. Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial
del Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde,
Almacelles, 13 de maig de 2015”

“DECRET 88/2015
JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles, d’acord amb les
facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent
Decret d’Alcaldia:
Vist el que disposa l’article 3 de Real Decreto 1174/1987 de 18 de setembre,
sobre el régimen de los funcionarios de Administración local con Habilitación de
caràcter estatal.
A la vista de l’informe de intervenció de data 5 de maig de 2015 sobre la
liquidació del pressupost de 2014, i de la referencia a la estabilitat
pressupostaria continguda en aquest.
Vista la normativa invocada en la present proposta i el que disposa en l’article
191 i 192 de la Llei d’hisendes Locals, aprovada por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, proposo el següent Decret de l’Alcaldia:

PROPOSTA DE DECRET DE L'ALCALDIA DE LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2014 DEL PATRONAT MUNICIPAL D’AVIS
ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 del Patronat
Municipals d’Avis s’obté, a 31 de desembre de 2014, el resultat següent:
o PATRONAT MUNICIPAL AVIS
1.1. Respecte al pressupost de despeses:
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
— Crèdits inicials:
— Modificacions de crèdits:
— Crèdits definitius:
— Obligacions reconegudes netes:
— Pagaments realitzats:
— Pagaments pendents realitzar:
— Romanents de crèdit compromesos:
— Romanents de crèdit no compromesos:
— Romanents de crèdit totals:

724.121,78 euros
38.000,00 euros
762.121,78 euros
727.983,57 euros
707.763,04 euros
20.220,53 euros
0,00 euros
34.138,21 euros
34.138,21 euros

TOTAL LIQUIDACIÓ DEL PRESSPOST DE DESPESES: 727.983,57 euros
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’ INGRESSOS
— Previsions inicials:
— Modificació de les previsions:
— Previsions definitives:
— Drets reconeguts:
— Drets anul·lats:
— Drets cancel·lats:
— Drets reconeguts nets:
— Recaptació neta:
— Drets pendents de cobrament:

724.121,78 euros
38.000,00 euros
762.121,78 euros
727.631,41 euros
3.266,97 euros
0,00 euros
724.364,44 euros
677.845,18 euros
46.519,26 euros

TOTAL LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’ INGRESSOS: 724.364,44 euros
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
RESULTAT PRESSUPOSTÀRI

— Drets reconeguts nets:
— Obligacions reconegudes netes:
TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI:
AJUSTOS:
— Crèdits finançats amb RT per despeses generals:
— Desviacions finançament negatiu de l’exercici
— Desviacions finançament positiu de l’exercici
TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:

724.364,44 euros
727.983,57 euros
-3.619,13 euros

17.234,49 euros
0,00 euros
0,00 euros
13.615,36 euros

1.4. Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
A. (+) Drets pendents de cobrament a 31/12/2014:
— Del pressupost corrent:
— De pressupostos tancats:
— D’Operacions no pressupostàries:
— Cobraments realitzats pendents aplicació definitiva:
B. (-) Obligacions pendents de pagament a 31/12/2014:
— Del pressupost corrent:
— De pressupost tancats:
— D’operacions no pressupostàries:
— Pagaments realitzats pendents aplicació definitiva:
C. (+) Fons líquids a 31/12/2014:
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL:
D. (-) Saldo de cobrament dubtós:
E. (-) Excés finançament afectat a 31/12/2014:

47.956,05 euros
46.519,26 €
436,79 €
1.000,00 €
0,00 €
37.357,51 euros
20.220,53 €
66,93 €
17.070,05 €
0,00 €
58.557,90 euros
69.156,44 euros
2.762,75 euros
0,00 euros

ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS: 66.393,69 euros
2. L’interventor ha emès els corresponents informes d’acord amb l’article 191.3
del RDL 2/2004, de 5 de març, pel quals’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals i amb data 12 de maig el Secretari ha fet la
corresponent proposta.
FONAMENTS DE DRET

1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a
cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els
crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions
reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa
de manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions
definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la
liquidació del pressupost, s’hauran de determinar:





Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el
31 de desembre
El resultat pressupostari de l’exercici
Els romanents de crèdit
El romanent de tresoreria

4. L’article 165.1 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, estableix que
el pressupost general atendrà el compliment del principi d’estabilitat en els
termes previstos a la LGEP.
Les entitats locals, segons l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves
competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària tal com estableix l’article 3.2 de la LGEP, referit
sempre a les unitats locals agregades.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la LGEP estaran
obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació,
modificació o liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla
econòmic financer corrector a mitjà termini. Aquest pla serà sotmès a
l’aprovació del Ple de la corporació i tramès al Ministeri d’Hisenda perquè en
faci el seguiment.
5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de
20 d'abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria
de pressupostos.
Per tant, RESOLC:
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 del Patronat Municipal
d’Avis.

2. Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi.
3. Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial
del Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde,
Almacelles, 13 de maig de 2015”
Per part del Sr. Interventor, es detalla el percentatge d’endeutament que es
troba a dia d’avui en el 89,02%.
Els reunits es donen per assabentats.

4.- Aprovació de la modificació del Pressupost de la
Corporació 02/15, de suplement de crèdit finançat amb
majors ingressos i amb romanent líquid de Tesoreria
Es dóna lectura a la següent proposta:
« Vist l’expedient tramitat per la modificatió de référencia, que ha estat
informada favorablement per l’interventor amb data 11 de maig de 2015 i per
Secretaria amb data 13 de maig de 2015.
ANTECEDENTS
Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals
la consignació és insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari actual, cal
tramitar l’expedient de suplement de crèdit que s’ha de finançar mitjançant
romanent de tresoreria per a despeses generals i majors ingressos, del
pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les disposicions vigents.
Despeses a finançar
Suplements de crèdit:
Partida

Nom

15320-20300

Lloguer Maquinària,Instal·lacions i Utillatge

15320-21300

Reparació i Manteniment de Maquinària

Proposta
d’increment
2.957,85 €
23.687,24 €

15320-22799

Treballs realitzats per altres empreses

3.136,61 €

16100-22500

Canon Agència Catalana de l’Aigua

8.037,29 €

16210-22799

Treballs realitzats per altres empreses

3.839,00 €

16230-20900

Cànons

4.326,42 €

16300-21300

Reparació i Manteniment de Maquinària

1.219,50 €

16500-22100

Energia Elèctrica Enllumenat Públic

8.984,62 €

17100-60903

Adequació i Enjardinament d’Espais Verds

23100-46500

Consell Comarcal Assistent Social

23100-62205

Construcció Residència Gent Gran amb Adequació
Centre de Dia

32301-22100

Energia Elèctrica

5.000,00 €

33400-22100

Energia Elèctrica

8.000,00 €

33700-22609

Actes, Tallers i Conferències

4.000,00 €

33701-20302

Lloguer Pel·lícules Cinema

5.603,91 €

33800-21300

Reparació i Manteniment de Maquinària

6.539,33 €

33800-22609

Actes, Tallers i Conferències

7.000,00 €

34200-22799

Treballs realitzats per altres empreses

1.588,98 €

34200-61907

Reforma Vestidors i Nucli de Serveis Camp de Futbol

45400-21000

Manteniment Infraestructura

92000-21300

Reparació i Manteniment de Maquinària

92000-22799

Treballs realitzats per altres empreses

92000-24000

Despeses Publicacions

15.000,00 €
8.035,18 €
111.265,10 €

24.503,70 €
633,13
1.181,02 €
16.605,41 €
2.105,63 €

273.249,92 €

Total altes crèdits :

Finançament que es proposa:
1) Majors Ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent :
Partida

Nom

Import

39900 Altres Ingressos diversos

22.410,27 €

42000 Participació en els Tributs de l’Estat

60.000,00 €

45000 Generalitat Fons Cooperació Local

66.265,10 €

Total Majors Ingressos:

148.675,37 €

2) Romanent Líquid de Tresoreria :
Partida

Nom
87000 Romanent Líquid de Tresoreria

Total Romanent Líquid Tresoreria:

Import
124.574,55 €

124.574,55 €

FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 als articles 34 a 38 del Reial decret
500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en
el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no
ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de suplement de
crèdit.

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb
nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres
partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals
s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es
competència del Ple de l’Ajuntament amb majoria simple.
4. De conformitat amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12
de desembre, general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, les entitats locals ajustaran els seus pressupostos, en
l’àmbit de les seves competències, al compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària en els termes previstos a l’article 3.2 de la LGEP.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei estaran
obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o
liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla econòmic financer
corrector a mitjà termini.
És per això que es proposa al ple el seguent acord:
Primer: Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 02/2015 per import
de 273.249,92 €, que cal finançar mitjançant majors ingressos recaptats sobre
els totals previstos en el pressupost de la corporació i romanent líquid de
tresoreria.
Segon: Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial
de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En
cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les”.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada amb 7 vots a favor dels regidors de
CiU i d’ERC, i els 4 vots en contra dels regidors del PSC, IPA-FPM i el PP.

5.- Donar compte del Decret d’Alcaldia 89/15, sobre la
modificació 01/15, de crèdit per incorporació dels
romanents de 2014
Es dóna compte del següent Decret d’Alcaldia:

“DECRET 89/2015
JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles, d’acord amb les
facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent
Decret d’Alcaldia:
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. En data 12 de maig es va rebre informe d’Intervenció d’avaluació
del compliment de l‘objectiu d’estabilitat pressupostària i sobre la modificació de
pressupost per incorporació de romanents que procedeix aprovar-la per decret
d’Alcaldia en execució de les bases del Pressupost.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable és la següent:
— Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
— L’article 16.2 del del Reglament de desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, d’estabilitat pressupostària, en la seva aplicació a les entitats locals,
aprovat pel Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre.1
— L’article 182 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 març.
— Els articles 9.d), 34, 47, 48 i 98 a 100 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel
qual es desplega el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
— L’article 22.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases de règim
local.
— L’article 42 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
— L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura dels
pressupostos de les entitats locals.
Segons estableixen les bases d’execució del pressupost i manifesta l’informe de
l’interventor correspon a l’alcaldia l’aprovació de la proposta donant compte en el
proper ple.

Atesos els antecedents per informe de Secretaria de data 13 de maig de 2015,
es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la legislació aplicable i
l’Alcalde procedeix a la seva aprovació de conformitat amb allò que disposen
les bases d’execució del pressupost.
És per tot això que RESOLC:

PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/2015, amb la
modalitat d’incorporació de romanents de crèdit, d’acord amb el detall següent:
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT
Despesa a finançar:
Partida
15100-61904
17100-60923
23100-62205
34200-61907

Nom

Proposta
d’increment
201.115,75€
28.644,74€
606.118,52€

Urbanització C/Anselm Clavé i Sant Jaume
Adeqüació i Enjardinament espais verds
Construcció Residència Gent Gran amb adequació
Centre de Dia existent
Construcció Graderies i Tribuna al Camp d’Esports

47.973,33€
883.852,34€

TOTAL DESPESA A FINANÇAR

Finançament que es proposa
Partida
870.02
870.02

Nom

Import

Romanent de tresoreria (per a despeses generals)
Romanent de tresoreria (Ingressos afectats)
TOTAL FINANÇAMENT

154.641,31€
729.211,03€
883.852,34€

SEGON. Comunicar al Ple de la corporació aquesta resolució en la primera
sessió ordinària que aquesta subscrigui, de conformitat amb allò que estableix
l’article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Això no obstant, la Corporació acordarà allò que consideri convenient.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde”
Els reunits es donen per assebentats.

6.- Donar compte del Decret d’Alcaldia 90/15, de la
modificació de crèdit 03/15, mitjançant generació de
crèdits per ingressos no tributaris
Es dóna compte del següent Decret d’Alcaldia:
“DECRET 90/2015

JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles, d’acord amb les
facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent
Decret d’Alcaldia:
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. Davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a
l’exercici següent i que cal finançar, i atès que s’han produït ingressos de
naturalesa no tributària, es planteja la present modificació de pressupost
3/2015.
SEGON. En data 12 de maig la Intervenció va informar favorablement la
proposta d’Alcaldia, i en data 13 de maig, s’ha dictat informe favorable de
Secretaria.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable és la següent:
— Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— L'article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la
seva Aplicació a les Entitats Locals.2
— L’article 181 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 43 a 46 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el Capítol I
del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en
matèria de Pressupostos.
— L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de
pressupostos de les entitats locals.
— Cal tenir en compte allò establert en les bases d’execució del Pressupost que segon informe
de l’interventor es permès tramitar per Decret de l’alcaldia.

Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb
la Legislació aplicable, i l’Alcalde procedeix a la seva aprovació de conformitat
amb allò establert en les bases d’execució del Pressupost.
És per això que RESOLC:
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 03/15, del
Pressupost vigent en la modalitat de generació de crèdit, d’acord al següent
detall:
a) Per compromisos ferms d’aportació :

Majors i nous ingressos no tributaris afectats a una finalitat, que requereixen el
reconeixement del dret o existència formal del compromís ferm d’aportació.
Partida
Pressupostària

Nom

Previsió
8.169,00 €

45080

Subv. corrents de la Generalitat de Catalunya

45081

Generalitat Catalunya,Subv. PUOSC linea manteniment anys
2014/15

88.431,46 €

46100

Subv. Corrents de la Diputació de Lleida

29.200,50 €

75002

Transf de capital en compliment de convenis subscrits amb la
CCAA en matèria de Serveis Socials

75087

Generalitat Catalunya,Subv. PUOSC 2012/947 Construcció
Residència gent gran i adequació centre de dia 4a Fase

50.000,00 €

76105

Diputació Lleida, D’Entitats Locals

24.000,00 €

76109

Diputació Lleida, Subv. Construcció tancament Parc Europa

30.000,00 €

Totals majors i nous ingressos

270.000,00 €

499.800,96€

Despeses a finançar:
Aplicació
Pressupostària

Nom

Proposta
d’increment
320.000,00€

01100-91200

Amortització Préstecs mig i llarg termini

15320-21000

Manteniment Infraestructura

88.431,46€

17100-60903

Adequació i Enjardinament d’espais verds

54.000,00€

32301-22799

Treballs realitzats per altres empreses

10.116,05€

34200-22799

Treballs realitzats per altres empreses

11.257,50€

34200-60904

Instal·lacions esportives

8.169,00€

92000-22799

Treballs realitzats per altres empreses

7.826,95€

Total Despeses a finançar

499.800,96€

SEGON. Donar compte al Ple de la Corporació de la present resolució en la
primera sessió ordinària que aquest celebri, de conformitat amb l’establert en
l’article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde”
Acte seguit, el Sr. Interventor dóna compte de l’informe que s’ha repartit en el
què es fa constar una errada tipogràfica en la redacció numèrica del Decret. Els
reunits aproven l’errada per a que resti el Decret nou que es dicti tal com
segueix:

“DECRET 96/2015
JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles, d’acord amb les
facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent
Decret d’Alcaldia:
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. Davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a
l’exercici següent i que cal finançar, i atès que s’han produït ingressos de
naturalesa no tributària, es planteja la present modificació de pressupost
3/2015.
SEGON. En data 12 de maig la Intervenció va informar favorablement la
proposta d’Alcaldia, i en data 13 de maig, s’ha dictat informe favorable de
Secretaria. Existeix la rectificació d’una errada proposada, per informe de
intervenció de data 19 de maig de 2015 que detallarem.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable és la següent:
— Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— L'article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament
de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la
seva Aplicació a les Entitats Locals.3
— L’article 181 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 43 a 46 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el Capítol I
del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en
matèria de Pressupostos.
— L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de
pressupostos de les entitats locals.

— Cal tenir en compte allò establert en les bases d’execució del Pressupost que segon informe
de l’interventor es permès tramitar per Decret de l’alcaldia.

Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb
la Legislació aplicable, i l’Alcalde procedeix a la seva aprovació de conformitat
amb allò establert en les bases d’execució del Pressupost.
És per això que RESOLC:
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 03/15 rectificat, del
Pressupost vigent, en la modalitat de generació de crèdit, d’acord al següent
detall:
Atès que segons informe d’Intervenció de data 19 de maig de 2015, s’ha
constatat que es va cometre una errada tipogràfica en el Decret 90/2015 de
data 13 de maig de 2015, aprovatori de la modificació del pressupost 3/2015,
de la qual ja es va donar compte en el Ple de data 19 de maig de 2015, per
aquest Decret es procedeix a la rectificació d’aquella.
Atès que l’informe de intervenció esmentat on es conté la rectificació es fa
constar:
“Havent apreciat un error tipogràfic en la modificació de pressupost número
3/2015 aprovada per Decret d’alcaldia 90/2015, de data 13 de maig de 2015,
en la què per error, consta en majors i nous ingressos en la partida 75002
Transferències de capital en compliment de convenis subscrits amb la CCAA
en matèria de Serveis Socials la quantitat de 270.000 €, quan en realitat han de
constar 150.000 €, i en la partida de despesa 01100-91200 Amortització
Préstecs a mig i llarg termini, la quantitat de 320.000 €, quan en realitat ha de
constar 200.000 €, interessa la rectificació de l’esmentat decret, substituint la
modificació de crèdit del Decret 90/2015, per la següent:
a) Per compromisos ferms d’aportació:
Majors i nous ingressos no tributaris afectats a una finalitat, que
requereixen el reconeixement del dret o existència formal del compromís
ferm d’aportació.
Partida
Pressupostària

Nom

45080

Subv. corrents de la Generalitat de Catalunya

45081

Generalitat Catalunya,Subv. PUOSC linea manteniment anys
2014/15

Previsió

8.169,00 €
88.431,46 €

29.200,50 €

46100

Subv. Corrents de la Diputació de Lleida

75002

Transf de capital en compliment de convenis subscrits amb la
CCAA en matèria de Serveis Socials

150.000,00 €

75087

Generalitat Catalunya,Subv. PUOSC 2012/947 Construcció
Residència gent gran i adequació centre de dia 4a Fase

50.000,00 €

76105

Diputació Lleida, D’Entitats Locals

24.000,00 €

76109

Diputació Lleida, Subv. Construcció tancament Parc Europa

30.000,00 €

Totals majors i nous ingressos

379.800,96€

Despeses a finançar:
Aplicació
Pressupostària

Nom

Proposta
d’increment
200.000,00 €

01100-91200

Amortització Préstecs mig i llarg termini

15320-21000

Manteniment Infraestructura

88.431,46 €

17100-60903

Adequació i enjardinament d’espais verds

54.000,00 €

32301-22799

Treballs realitzats per altres empreses

10.116,05 €

34200-22799

Treballs realitzats per altres empreses

11.257,50 €

34200-60904

Instal·lacions esportives

8.169,00 €

92000-22799

Treballs realitzats per altres empreses

7.826,95 €

Total Despeses a finançar

379.800,96€

SEGON. Del Decret 90/2015 i de la present rectificació se n’ha donat compte al
Ple de la Corporació, en la sessió extraordinària, celebrada el dia 19 de maig
de 2015, de conformitat amb l’establert en l’article 42 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre.

Ho mana i signa el Sr. Alcalde”
Els reunits es donen per assabentats del decret rectificat que caldrà aprovar
segons la proposta.

7.- Ratificació del Decret 74/15 declarant la urgència del
servei per suplir amb caràcter temporal una mestra de
la Llar d’Infants
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Per tal de donar compliment al que disposa l’article 21 de la Llei de
Pressupostos de l’Estat, si l’Ajuntament vol realitzar una contractació temporal
laboral, cal que prèviament el Ple acordi que es tracta d’un servei urgent i
prioritari.
Posteriorment, es pot realitzar la convocatòria i contractació adient.
És per això que es proposa al Ple la ratificació del següent Decret de l’Alcaldia
que es va atorgar per substituir una baixa de la Llar d’Infants, atès que calia
suplir-la per no deixar sense atendre el servei. L’esmentat Decret té el següent
contingut:
“DECRET 74/2015
JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament de la vila d’Almacelles, d’acord amb
les facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent Decret
d’Alcaldia:
Atès que na Anna Maria Rodríguez Otin ha causat baixa per prestació de risc durant
l’embaràs, amb data 8 d’abril de 2015, com a mestra de la Llar d’Infants Municipal.
Atès que es considera servei necessari i urgent el que fins ara es prestava i cal, per
tant, procedir a la seva suplència, amb caràcter temporal.
Atès que existeix consignació pressupostària suficient,

RESOLC
Primer: Contractar a na Joana Cruz Canela, amb règim de jornada parcial de 20 hores
setmanals, a fi que presti els serveis com a educadora de la Llar d’Infants, des del 21
d’abril fins al 31 de juliol de 2015.
Segon: Notificar aquest acord a la interessada, a la Llar d’Infants, a la Gestoria i a
intervenció.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde
Almacelles, 20 d’abril de 2015”

La proposta és aprovada per unanimitat.

8.- Proposta de l’Alcaldia de modificació de
l’Ordenança fiscal núm. 34 “Taxa per la prestació del
servei d’Escola Bressol
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Amb motiu d’atendre les peticions dels usuaris de la Llar d’Infants, es
considera que cal fer la següent addició a l’Ordenança de referència:
L’article 5 quedarà amb el següent redactat
Article 5 – Bonificacions
5.1.- Criteris generals.


Es poden concedir drets parcialment gratuïts als alumnes empadronats a
Almacelles (Els menors hauran d’estar empadronats en el mateix domicili que
els seus pare, mare o tutors legals).



Per poder sol·licitar les bonificacions, l’alumnat i/o famílies haurà d’estar al
corrent de pagament de tarifes i no tenir cap deute amb l’Ajuntament, llevat del
cas que els serveis socials apreciïn una situació de dificultat social
sobrevinguda en qualsevol moment del curs escolar i mitjançant estudi
previ, i de manera extraordinària, puguin atorgar una subvenció.
5.2.- Seran aplicables, amb justificació prèvia documental les següents
bonificacions :
1.- Bonificacions per Criteris familiars: Les persones membres de famílies
nombroses i de famílies monoparentals tenen una bonificació del 50%,

DISPOSICIÓ FINAL: aquesta modificació entrarà en vigor l’1 de setembre,
coincidint amb l’inici del curs 2015/2016 i continuarà vigent mentre no se
n’acordi la modificació o derogació”.
Per part del portaveu i regidor d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, es fa
constar que –al seu criteri- fora millor aprovar una modificació de l’ordenança
rebaixant la taxa, ja que la considera excessivament cara.
Sotmesa a votació la proposta aquesta és aprovada amb la unanimitat dels
regidors.
I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a
les 19,15 hores, de tot el qual estenc la present acta, donant fe del seu
contingut.
Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari Accidental

