ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 18 DE
MARÇ DE 2010.- NÚMERO 2:
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 l’acta de Ple, de data 25 de febrer de
2010
En relació a aquest punt, el regidor i portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria
Doblas, fa constar que el seu grup votarà en contra sense que proposi cap
esmena al respecte. El Sr. Alcalde fa constar que l’acta resta aprovada.

2.- Donar dompte Decrets d’Alcaldia

Es dóna compte dels següents Decrets d’Alcaldia:
DECRETS D’ALCALDIA 2009 (Donar compte)
161/09
162/09
163/09
164/09
165/09

Concedint dies personals als treballadors de l’Ajuntament.
Autoritzant baixa gual permanent magatzem del C/ Raval Alt, 40.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Concedint tarja conductor no titular Sr. Joaquín García Ferrer.

166/09
167/09
168/09
169/09
170/09
171/09
172/09
173/09
174/09
175/09
176/09
177/09
178/09
179/09
180/09
181/09

Autoritzant baixa gual permanent magatzem del C/ Maria Rúbies, 2, bxs.
Informant Sra. Marisol Vidal Valle dels dies personals de què disposa.
Alienant finques rústegues de titularitat municipal.
Alienant finca rústega de titularitat municipal.
Autoritzant dies personals Sr. Secretari.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Autoritzant tarja conductor titular Sr. Miquel Güell Farré.
Aprovant inicialment projecte de construcció i enjardinament del Parc d’Europa.
Autoritzant continuar amb la relació laboral de l’AODL Sra. Begoña Andrés Altaba.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Autoritzant un dia personal treballadora Sra. Marisol Vidal Valle.

Delegant en el regidor Sr. Josep Gòdia signatura actes prèvies d’ocupació canonada de
gas.

Aprovant conveni d’ocupació part finca afectada per l’obertura del C/ d’Àngel Guimerà.

Informant a la Sra. Marisol Vidal que no disposa de més dies personals per al 2009.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Suspenent execució decret d’Alcaldia 168/09.
Nomenant secretària accidental a la Sra. Montse Gené durant les vacances del Sr. Secretari.

DECRETS D’ALCALDIA 2010 (Donar compte)
01/10
02/10
03/10
04/10
05/10
06/10
07/10
08/10
09/10
10/10
11/10
12/10
13/10
14/10
15/10
16/10
17/10
18/10
19/10

Contractant per urgència educadora infantil Sra. Tamara Domínguez Torres.
Atorgant subvencions famílies d’alumnes del CEIP amb pocs recursos.
Ordenant arranjament balcons de la façana de la casa de la Pl. de la Vila, 2.
Autoritzant gual permanent al garatge situat al carrer de Ponent, s/n.
Autoritzant gual permanent al garatge situat al carrer de la Bassa Bona, 43, bxs.
Autoritzant gual permanent al garatge situat al C/ del Raval Alt, 52, bxs.
Autoritzant gual permanent al garatge situat a l’Av. del Baró d’Esponellà, 27.
Autoritzant gual permanent al garatge situat al C/d’Anselm Clavé, 41, porta 1ª.
Autoritzant gual permanent al garatge situat al C/ d’Anselm Clave, 41, porta 2ª.
Autoritzant gual permanent al garatge situat al C/ d’Aragó, 6.
Autoritzant gual permanent al garatge situat al C/ de la Bassa del Molí, 6.
Autoritzant baixa del gual permanent situat al garatge del C/ de la Bassa Bona, 15.
Autoritzant dies personals dels treballadors de l’Ajuntament.
Autoritzant gual permanent al garatge situat al C/ d’Anselm Clavé, 43, bxs.
Aprovant despeses del personal contractat per al servei de socorrisme de les piscines 2009.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Autoritzant dies personals Sr. Xavier Díaz Prunera.
Autoritzant baixa del gual del garatge situat al carrer de la Mercè, 10, bxs.
Autoritzant baixa del gual del garatge situat al C/ de Nostra Sra. de Montserrat, 28, bxs.

20/10
21/10
22/10
23/10
24/10
25/10
26/10
27/10
28/10
29/10
30/10
31/10
32/10
33/10
34/10
35/10
36/10
37/10
38/10
39/10
40/10
41/10
42/10
43/10
44/10
45/10
46/10
47/10
48/10

Autoritzant baixa del gual del garatge situat a la Rbla. de la Generalitat, 1.
Delegant funcions en el 1r. Tinent d’Alcalde per absentar-se el Sr. Alcalde uns dies.
Autoritzant baixa del gual del garatge situat al C/ de Sant Jaume, 22, primera porta.
Rectificant import publicat en un edicte respecte al projecte de construcció Parc d’Europa.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Autoritzant baixa del gual del garatge situat al C/ del Raval Alt, 21, bxs.
Autoritzant baixa del gual del garatge situat al C/ de Jaume Balmes, 1, bxs.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Delegant en el Sr. Josep Gòdia signatura actes prèvies d’ocupació finques mun. canonada
gas
Aprovant el Padró de l’IMVTM per a l’exercici de 2010.
Desestimant al·legació del Sr. Francisco Santolària Grasa respecte a la propietat d’una finca.
Aprovant Plec de Clàusules alienació finca rústega.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Autoritzant gual permanent al garatge situat al C/ de Joan Maragall, 31, bxs.
Autoritzant tarja de transport col·lectiu per al Centre Assistencial de Sant Joan de Déu (1).
Autoritzant tarja de transport col·lectiu per al Centre Assistencial de Sant Joan de Déu (2).
Autoritzant tarja transport titular no conductor Sr. Andrés Monzón Rodríguez.
Autoritzant tarja de transport col·lectiu per al Centre Assistencial de Sant Joan de Déu (3).
Autoritzant tarja de transport col·lectiu per al Centre Assistencial de Sant Joan de Déu (4).
Autoritzant tarja de transport col·lectiu per al Centre Assistencial de Sant Joan de Déu (5).
Aprovant pressupost d’Aquàlia respecte canonada del Parc d’Europa.
Autoritzant dia llicència per assumptes propis Sr. Secretari.
Autoritzant gual al garatge situat al C/ de Ponent, 24, bxs.
Autoritzant gual al garatge situat al C/ de la Bassa del Molí, 16, bxs.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Acordant donar de baixa per caducitat immigrants no localitzats i reclamats per l’INE.
Acordant concedir subvenció escolar nena Mireia Bosch González.
Aprovant pressupost d’Aquàlia respecte a una canonada del carrer Major.
Sol·licitant subvenció per a la publicació del llibre Cent anys en la vida d’un poble 1910-2010.

3.- Contractació de l'obra anomenada Residència per a
Gent Gran amb adequació del Centre de Dia existent,
(fase I) d'Almacelles, mitjançant procediment obert i
tràmit d'urgència, oferta més avantatjosa i diversos
criteris d’adjudicació
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que el Ple, de data 25 de febrer de 2010, va aprovar definitivament el
projecte de Residència per a la Gent Gran amb adequació del Centre de Dia
existent, de data novembre de 2009, redactat per GGAU EQUIP SL, registrat
d’entrada amb data 26 de novembre i núm. 4056/09, que modifica el projecte
bàsic i d’execució anterior.

Atès que en la partida adient del pressupost de la Corporació de 2010, per via
de modificació d'aquest, es preveurà en el mateix Ple la consignació necessària
per tal de portar a terme l’obra de referència.
Atès que està redactat per part de la Secretaria el Plec de Condicions
Administratives Particulars per a la contractació de l'obra.
Atès el que preveu el Reial Decret-Llei 13/2009, de 26 d’octubre, pel qual es
crea el
FONDO ESTATAL PARA EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD
LOCAL, que convoca als ajuntaments interessats en rebre finançament per a
obres locals amb la finalitat d’incrementar la inversió publica i contribuir a la
sostenibilitat social.
Vista la resolució de la Secretaria d’Estat de Cooperació Territorial, de data 24
de febrer de 2010, on es concedeix una subvenció de 680.535,99 € per a
finançar l‘obra esmentada.
Atès el que disposa la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector
Públic, en el seus articles 124, 141 que regulen el procediment obert i en
l'article 128, on es refereix al procediment per urgència.
Es proposa ala reunits el següent:
Primer: Aprovar l'expedient de contratació i obrir el d’adjudicació per portar a
terme la contractació de la primera fase de l'obra de construcció del projecte
de Residència per a Gent Gran, amb adequació del Centre de Dia existent, de
data novembre de 2009, redactat per GGAU EQUIP, SL; registrat d’entrada
amb data 26 de novembre i núm. 4056/09, que modifica el projecte bàsic i
d’execució anterior. El tipus de licitació és de 586.668.96 € amb un IVA de
93.867,03 €.
Segon: Aprovar el Plec de Condicions Econòmico-Administratives Particulars
que ha de regir la contractació de l'obra.
Tercer: Publicar anunci per convocar els possibles licitadors en el BOP i en el
Perfil del Contractant, a fi que presentin les seves ofertes en un termini de 13
dies naturals a partir de la publicació en el BOP.
Quart: Delegar en la Junta de Govern per a l’adjudicacio del contracte i la
finalització de l’expedient, a l’empar del que disposen els articles 52.4 i 57 del
DL 2/2003, de data 28 d’abril, seguint el que va acordar el Ple de 21 de
setembre de 2009, en el punt 2 de l’Odre del Dia.

Cinquè: Encomanar la direcció d’obra, la direcció d’execució, la coordinació de
Seguretat i el control de qualitat a GGAU EQUIP, SL”.
En la fase de deliberació, el portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, fa
constar que el seu grup votarà en contra.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, manifesta que el seu grup
s’abstindrà atès que si bé estan d’acord en delegar en la Junta de Govern
assumptes de quanties elevades, d’altra banda és una qüestió que només l’ha
proposat l’Equip de Govern, sense consensuar-la amb ningú. Demana, així
mateix, que se’ls convoqui en l’obertura de pliques.
El Sr. Alcalde considera que no hi ha cap problema en que estiguin presents en
l’acte d’obertura de pliques, ja que es tracta d’un acte públic i que es fa amb
total transparència.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU, les 4 abstencions dels regidors del PSC i els 2 vots en
contra dels regidors d’IPA-FPM.

4.- Aprovació provional del Pla Pacial del sector 11 de
sòl industrial
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vista la necessitat de facilitar la instal·lació d’indústries dins el nostre terme
municipal, fet que farà possible el desenvolupament econòmic de la nostra vila.
Atès que el Ple, de 22 de març de 2007, va resoldre aprovar incialment el Pla
Parcial número 11, i llur informe ambiental relatiu al sòl industrial, de data febrer
de 2007, redactat per l’arquitecte David Portolés.
Atès que per Decret d’Alcaldia, de data 15 de març, s’ha procedit a la ratificació
de l’aprovació inicial per ser competència de l’Alcaldia, d’acord amb l’actual
normativa urbanística.
Atès que el document, juntamente amb l’informe mediambiental, de data febrer
de 2007, redactat per l’enginyera tècnica agrònoma, n’Elisabeth Purroy i Sisó
ha estat exposat al públic per edicte inserit en el BOP núm. 45, de data 31 de
març de 2007, sense produirse al·legacions.
Atès que el pla concorda amb el POUM i les seves modificacions poteriors per
la ubicació de la rotonda d’accés al sector 11 i sectors termenejants.

Considerant que el nou document tècnic, de data novembre de 2009, incorpora
aquestes variacions.
Atès que són favorables els informe de l’ACA i del Departament de Medi
Ambient, ambdós de data 20 de gener de 2010.
Vistos els articles 83.4 i concordants del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, Text Refòs de la Llei d’Urbanisme Catalana, és per tot això que es
proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar provisionalment el Pla Parcial número 11, de sòl industrial, de
data 19 de novembre de 2009, número de registre d’entrada 3973/09, redactat
per l’arquitecte David Portolés; que incorpora l’estudi de mobilitat de la mateixa
data, també modificat.
Segon: Aprovar provisionalment l’informe mediambiental, de data novembre de
2009, redactat per l’enginyera tècnica agrònoma, n’Elisabeth Purroy i Sisó.
Tercer: Trametre l’expedient diligenciat als Serveis territorial d’Urbanisme per a
la seva aprovació definitiva”.
En la fase de deliberació, el portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, fa
constar que el seu grup votarà en contra.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que el seu grup
s’abstindrà i pregunta si l’empresa que havia de rebre els 20.000 m2 ha
manifestat si té la intenció de tirar endavant amb l’obra, i si respecte a l’altra
finca, que serà de l’Ajuntament, hi ha algun interessat.
El Sr. Alcalde fa constar que, en un principi, la seva abstenció no afavoreix
gaire a l’hora de crear riquesa en el municipi. Considera igualment que,
respecte a l’empresa esmentada, ha de fer el que cregui més adient a les
seves necessitats. Pel que fa als 10.000 m2 municipals que resten, creu que
seran per a empreses locals que es podran veure beneficiades en la bonificació
del 95% de l’IBI, tot i que no cal oblidar que ara per ara és un mal moment per
fer aquest tipus d’inversions.
Pel que fa al projecte actual, el Sr. Alcalde vol fer-li avinent, que ara caldrà
enviar-lo als SS.TT. d’Urbanisme i, posteriorment, aprovar la reparcel·lació i la
urbanització, a fi de fer possible que s’acabin executant les obres d’aquest
polígon.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, manifesta que no pot admetre que el
Sr. Alcalde digui que el seu grup no vol crar riquesa a Almacelles, ja que –al

seu parer- el que cal és fer les coses ben fetes des d’un principi i que, d’altra
banda, l’Equip de Govern no ha comptat mai amb el grup del PSC per tractar
aquest tema.
El Sr. Alcalde considera que té la llibertat de dir el que cregui adient, li sembli
bé o no al PSC, tot i que queda clar que aquest grup no dóna suport a aquesta
iniciativa.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU, les 4 abstencions dels regidors del PSC i els 2 vots en
contra dels regidors d’IPA-FPM.

5.- Petició d’agregació de la Secretaria del Jutjat de Pau
de Gimenells i el Pla de la Font a l’Agrupació de
Secretaries de Jutjat de Pau núm. 8, amb seu a
Almacelles
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vista la comunicació de la Direcció General de Recursos de l’Administració de
Justícia, de data 26 de gener de 2010, registrat el 3 de febrer de 2010, en la
què ens informa de la sol·licitud d’agregació de les Secretaries del Jutjat de
Pau, feta per l’Ajuntament de Gimenells i el Pla de la Font que pretèn formar
part de l’Agrupació de Secretaries núm. 8, amb seu a Almacelles integrada per
aquest municipi i el d’Alpicat.
Vist l’informe desfavorable dels jutges de Pau de l’Agrupació de Secretaries i, a
la vista del considerable increment de població sofert pels municipis agrupats,
tot el qual ha contribuït encara més a augmentar les actuacions judicials.
Atès que el municipi que demana la integració no termeneja amb els agrupats,
tot el qual faria llarg el temps de desplaçament i més curt el temps de dedicació
del personal existent.
Tenint en compte que actualment el nostre municipi solament té una
disponibilitat de personal judicial de tres dies a la setmana i de dos per al
d’Alpicat, cosa que es veuria reduïda amb la pretesa integració de nous
municipis als que hauria d’atendre el mateix personal.
Vist el Decret 75/1997, de 18 de març sobre creació i modificació de les
Secretaries de Jutjat de Pau en el seu article 4.1, es proposa:

Primer: Informar desfavorablement l’agregació de la Secretaria del Jutjat de
Pau del municipi de Gimenells i el Pla de la Font per les raons expressades,
fent nostres les al·legacions que consten en l’escrit del Jutge de Pau
d’Almacelles, de data 5 de febrer de 2010.
Segon: Notificar aquest acord a la Direcció General de Recursos, de
l’Administració de Justícia.
Aquesta resolució no tindrà validesa fins a la ratificació pel Ple”.
El portaveu i regidor d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar que el seu
grup s’abstindrà ja que no entén com l’actual Equip de Govern, que defensa el
fet que Almacelles ha de ser el cap d’una subcomarca, ara es tiri enrere en
assumir alguns d’aquests serveis com és el judicial. Malgrat això, considera
que no coneix a fons la qüestió.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar l’abstenció del
seu grup i pregunta si s’ha demanat prèviament un augment de la plantilla al
Dep. de Justícia, a fi de poder atendre tots els serveis que es demanen. Per
finalitzar, afegeix que hagués estat bo haver pogut tractar aquest tema temps
enrera.
El Sr. Alcalde contesta dient que, des de que tenen les propostes els grups
polítics poden trucar si és que realment pretenen consensuar-les. Detalla,
també, que el Departament de Justícia no amplia plantilles, tot considerant que
és bo mantenir la capitalitat de la comarca, de cara al pes polític i a les
necessitats de disposar de més i millors equipaments. El que no es pot
mantenir és que el fet de voler ser capital suposi minvar els serveis existents
fins ara. Finalment, el Sr. Alcalde manifesta que no es tracta d’un tema
estrictament municipal, sinó que depèn d’una direcció general assignada al
Departament de Justícia.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i les 6 abstencions dels regidors del PSC i d’IPA-FPM.

6.- Modificació del pressupost ordinari de la Corporació
núm. 01/10, de crèdits extraordinaris per generació
d’ingressos no tributaris
Es dóna lectura de la següent proposta:

“Atès que per Providència de l’Alcaldia s’inicia l’expedient per a l’aprovació de
la modificació de crèdit mitjançant generació de crèdits per ingressos no
tributaris.
Atès que per atendre les despeses necessàries que no poden demorar-se fins
a l’exercici següent, cal tramitar l’expedient de generació de crèdit a finançar
per mitjà de:
a) Per compromisos ferms d’aportació.
Nous ingressos no tributaris afectats a una finalitat, que requereixen el
reconeixement del dret o existència formal del compromís ferm d’aportació.
Partida

Nom

720.00 Fons Estatal d’Inversió Local
755.10 Transf. Capital Administració Gral CCAA
Total majors ingressos:

Previsió
680.535,99 €
55.652,00 €
736.187,99 €

Despeses a finançar amb nous ingressos:
Partida

Nom

16200-625.00

Mobiliari Urbà

23100-622.05

Construcció d’una Residència per a gent gran amb
l’adequació del Centre de Dia existent (Fase I)

Total Despeses:

Proposta
d’increment
55.652,00 €
680.535,99 €

736.187,99 €

FONAMENTS DE DRET
1. D'acord amb 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 i l’article
43 del RD 500/90, poden generar crèdit en els estats de despeses dels
pressupostos, en la forma que reglamentàriament s'estableixi, els ingressos de
naturalesa no tributària derivats de les operacions següents:
a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o
jurídiques per finançar, juntament amb l'entitat local o amb algun dels seus
organismes autònoms, despeses
que per la seva naturalesa estiguin
compreses en els seus objectius

b) Alienacions de béns de l'entitat local o dels seus organismes autònoms
c) Prestació de serveis
d) Reemborsaments de préstecs
e) Reintegraments de pagaments indeguts a càrrec del pressupost actual, pel
que fa a la reposició del crèdit en la quantia corresponent
2. 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.
L’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat
pressupostària, determina que les entitats locals, en l’àmbit de les seves
competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària en els termes previstos a l’article 3.2 d’aquesta Llei.
Per tant,
PROPOSO l’adopció de l’acord següent :
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 01/10 mitjançant la
generació de crèdit finançat amb nous ingressos no tributaris, per un import de
736.187,99 €, segons es determina a l’apartat d’antecedents, i que es tramiti
d'acord amb les bases d'execució del pressupost.
2. Exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
3. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es generaran
els crèdits de les partides que s’han indicat”.
El portaveu i regidor d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar que votarà
en contra per tractar-se d’un assumpte de caire pressupostari.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU, les 4 abstencions dels regidors del PSC i els 2 vots en
contra dels regidors d’IPA-FPM.

7.- Aprovació de l’expedient de reconeixement
extrajudicial de crèdits a la Residència Municipal del
Patronat d’Avis Mossèn Alexandre i Pedra
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 al Patronat Municipal
d’Avis, de despeses realitzades en 2009, no comptabilitzades que han estat
executades que cal incoporar i abonar amb càrreg a l’exercici actual .
La interventora ha emès l’informe preceptiu , en sentit favorable.
La Comissió Informativa General informarà l’expedient.
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, que es proposa al Ple l’adopció del present acord:
Primer: Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per
import de 6.425,69 €. El detall individualitzat dels crèdit reconeguts és el
següent:
EXERCICI
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
TOTAL

PROVEÏDOR
BUENAVENTURA BORRAS, SA
PACITA COMPLEX, SL
BARADAD
PACITA COMPLEX, SL
AGUILA RIVAS, ANTONI
OFICENTRE, SCCL
AIR PRODUCTS SUD EUROPA, SL
SANIDEX
EBENISTERIA VALLES, SL
AMBORT AREMAY, SL

CONCEPTE
COMPRA ALIMENTS
COMPRA ALIMENTS
CONFECCIÓ NÒMINES
COMPRA ALIMENTS
COMPRA ALIMENTS
MATERIAL OFICINA
OXIGEN
ANÀLISI AIGUES, DESRATITZ
REPARACIONS DIVERSES
COMPRA ALIMENTS

IMPORT
1.073,32 €
709,92 €
530,24 €
2.113,07 €
689,82 €
307,19 €
162,49 €
364,63 €
30,00 €
445,01 €
6.425,69 €

Segon: Fer els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la
incorporació d’aquestes obligacions al pressupost de l’exercici corrent”.
El portaveu i regidor d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar que votarà
en contra per tractar-se d’un assumpte de caire pressupostari i per coherència.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que s’ha fet
aquesta operació per amagar el dèficit de 2009.
El Sr. Alcalde fa constar que el que és important és tenir diners per poder
posar-los i que, en matèria d’aliments, no es poden preveure amb tot el detall
que caldria. D’altra banda, assenyala que tampoc es tracta d’una quantia
important.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i les 6 abstencions dels regidors del PSC i dels regidors
d’IPA-FPM.

8.- Inici de l’expedient per a l’expropiació forçosa de la
finca afectada per l’obra del projecte d’Electrificació de
la Unitat d’Actuació núm. 8 (fases 1 i 2)
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per Decret de l’Alcaldia, de data 15 de març 2010, s’ha realitzat
l’aprovació del projecte anomenat projecte d’Electrificació de la Unitat
d’Actuació núm. 8 (fases 1 i 2), que és d’urbanització complementària del de la
urbanització de la UA-8.
Atès que, en aplicació de l’article 103.1, de la Llei d’Urbanisme, aprovada per
Reial Decret 1/2005 de 26 de juliol, d’acord amb l’article 154, implica la
declaració d’utilitat pública de les obres i la necessitat d’ocupació del terrenys,
bens i drets o la imposició de servituds per bé d’ocupació temporal dels
terrenys, per a poder executar l’obra.
És per això que es procedeix a formular l’esmentada relació i a detallar els seus
propietaris tal com consta en l’annex i, en definitiva, es proposa:
Primer: Aprovar inicialment la relació de finques, propietaris, bens i drets per a
l’execució del projecte d’Electrificació de la Unitat d’Actuació núm. 8 del sòl
urbà tal com consta en l’annex de la proposta.

Segon: Exposar l’expedient al públic pel termini de 15 dies amb publicació en
el BOP i taulers, a fi que es puguin presentar al·legacions i notificar-ho als
afectats, restant aprovat definitivament si se certifica la inexistència
d’al·legacions”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU, i les 6 abstencions dels regidors del PSC i dels regidors
d’IPA-FPM.

9.- Precs i preguntes
El regidor i portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, recorda que encara
està pendent de la resposta per poder venir a veure els expedients de llicències
d’obres que va demanar en el seu dia.
El Sr. Alcalde contesta que, en aquest cas, es tracta de precs que no calen
contestar.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que encara
queden pendents de contestar algunes preguntes que varen fer en el Ple
anterior. El Sr. Alcalde li contesta que cal distingir entre el que és un prec i el
que és una pregunta. Respecte a les peticions per poder examinar expedients
manifesta que se’ls avisarà quan hi hagi temps.
Acte seguit, el regidor del PSC, fa les següents preguntes:


Com van les negociacions amb els veïns del perllongament del carrer
d’Àngel Guimerà i si es continuarà amb l’esmentada obra de
prolongació del carrer.



Com es preveu regular el trànsit pel carrer Major i de la Mercè un cop
reformats i si es preveu alguna zona d’aparcament propera.



Quin és el pressupost d’arranjament del camí de la Saira i si hi ha
previst arranjar alguns camins més i quins seran, a més de detallar el
cost previst per cadascun d’ells.



Pregunta, també, si és cert que l’empresa d’autobusos Alto-Aragonesa
ha suprimit alguna de les seves parades a Almacelles.



Pregunta si la Policia Local ha informat sobre el tema de la mobilitat pel
centre històric i el pas de vehicles pesants pel carrer de Joan Maragall.



Pregunta si, arran del que es desprèn de l’acta de la Junta de Govern,
de data 17 de febrer, s’ha arribat a algun acord amb els veïns del carrer
de les Garrigues.



En relació amb el Decret d’Alcaldia 30/2010, sobre la desestimació
d’una al·legació del Sr. Francisco Santolària, pregunta quin era el
contingut de l’esmentat decret.



Pregunta quan es farà servir la Sala d’Actes de l’Ajuntament.

Acte seguit, el Sr. Alcalde comença a contestar les preguntes formulades pel
portaveu del PSC, començant per la darrera pregunta formulada.
Així doncs, pel que fa a la Sala d’Actes, el Sr. Alcalde contesta que es tindrà
quan se solucionin un espais pendents de condicionar com a tals. Mentrestant,
es continuarà emprant les sales del Centre Cultural, ja que donen resposta a la
manca d’espai i donen cabuda a tothom qui vulgui assistir.
Respecte a l’al·legació del Sr. Santolària, el Sr. Alcalde fa constar que no
comparteix la mateixa opinió en relació a la titularitat d’unes finques que
consten a nom de l’Ajuntament. En aquest sentit, creu que cal defensar els
interessos i els drets de l’Ajuntament i, si cal, anar davant la Justícia.
Pel que fa a l’assumpte de l’aparcament per a camions del carrer de les
Garrigues contesta el portaveu de CiU, Sr. Josep Gòdia, qui manifesta que
arran d’una reunió amb els representants dels veïns s’acordà fer un estudi i
afegeix que també va quedar clar quin tipus de camions s’admetrien, procedint
a la col·locació d’un cartell on s’especificaria els vehicles que podrien i els que
no podrien estacionar en aquell indret.
Pel que fa al pas de vehicles pesants pel carrer de Joan Maragall, el Sr. Alcalde
contesta que es va senyalitzar convenientment i, d’altra banda, manifesta que
s’estan fent totes les actuacions necessàries per desviar el trànsit pesant i
agrícola per l’Av. de Josep Mas Dordal i per la nova Rambla de la Il·lustració.
En aquest sentit, també vol deixar clar que aquest carrer sempre ha estat un
lloc per on han passat força vehicles pesants i agrícoles, especialment quan hi
havia la Cooperativa del Camp i el Secadero en funcionament.
Pel que fa a les parades que fa l’empresa d’autobusos Alto Aragonesa, el Sr.
Alcalde manifesta que no li consta cap supressió de cap parada, si bé
assenyala que es tracta d’una empresa privada però les rutes són competència
de l’Estat central. En aquest sentit, l’única cosa que cal remarcar és l’ampliació
del nombre de parades de busos i la reubicació de la parada de l’empresa Alto
Aragonesa en un lloc molt més cèntric.

Pel que fa a l’arranjament de camins rurals del terme, el Sr. Alcalde detalla que
s’està arranjant en aquests moments el camí de la Saira, així com altres camins
propers.
Pel que fa a la possibilitat de circular vehicles pel carrer Major considera que
s’ha previst la circulació normal en ambdós sentits, tal i com ja es va acordar
amb els veïns, si bé no està previst que es pugui aparcar en tot aquest tram
reformat ja que no ho permet la redistribució de serveis i voreres previstes. Pel
que fa a l’aparcament hi ha previst estudiar alguna mena d’alternativa a
l’estacionament en aquest tram de carrer.
Finalment, pel que fa a l’obertura del carrer d’Àngel Guimerà, el Sr. Alcalde
esmenta que s’està obrint el primer tram que va des del carrer de Joaquín
Costa al de Ponent, a fi de facilitar l’accés als col·legis. Pel que fa al segon
tram, entre els carrers de Ponent i el de Melcior de Guàrdia, la situació de la
seva obertura és molt més complexa, atès que quan governava el PSC es
varen fer les contribucions especials per pavimentar el carrer de Melcior de
Guàrdia, fent contribuir als propietaris afectats per l’obertura del vial d’Àngel
Guimerà, quan la realitat era que els carrers ja estaven cedits i no procedia a la
seva tributació. Aquest fet fa que la negociació amb els propietaris sigui força
complexa.
I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a
les 21,45 hores, de tot el qual extenc la present acta, donant fe del seu
contingut.

Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari Accidental

