ACTA
CORRESPONENT
A
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 26 D’ABRIL DE 2011.- 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 10 de març de
2011
Es deixa sobre la taula aquest punt per no haver estat finalitzada la redacció de
l’esborrany de l’acta.

2.- Compte del Decret de l’Alcaldia de cessió d’una
finca municipal i de l’aprovació del conveni de

col·laboració entre el Dep. d’Interior de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament d’Almacelles per a la cessió
gratuïta d’un terreny en el qual es construirà el nou
Parc de Bombers
Es dóna compte del següent decret d’Alcaldia:
“DECRET 70/2011
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:
Cessió d’una finca municipal i aprovació del conveni de col·laboració entre el
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Almacelles per a
la cessió gratuïta d’un terreny en el qual es construirà un nou parc de bombers
Vist en conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya i l’ajuntament d’Almacelles per a la cessió gratuïta d’un terreny en el qual es
construirà un nou parc de bombers, tramés en data abril de 2011.
Atès que d’acord amb el que estableix 84.2.f) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, el 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, i la Llei 5/1994, de 4 de maig, regulació dels serveis de prevenció i
extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya, la prestació del servei de prevenció i
extinció d’incendis és una competència pròpia dels municipis de més de 20.000
habitants. En els municipis de menys de 20.000 habitants que no el prestin, aquest
haurà d’ésser establert per la Generalitat, sens perjudici de la competència municipal
per a prestar-lo.
Atès que l’Ajuntament d’Almacelles disposa en propietat d’una parcel·la, inscrita al
Registre de la Propietat de Lleida com a finca 10616, al tom 2106, llibre 137, full 64;
destinada a equipaments, amb una superfície de 6.010 m² que termeneja al nord amb
la carretera N-240, separada per una franja de 8 metres i cinquanta-dos decímetres,
des de la línia blanca de la carretera; al sud, resta de finca matriu; a l’est amb finca de
l’Ajuntament d’Almacelles i a l’oest, amb hereus de Josep Pascal Villanueva.
Atès que per poder cedir-la cal que l’Ajuntament realitzi la segregació de la porció
necessària per donar-la al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
Vist els articles seguents:
L’article 211, 212, 213 i 214 de Reial Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril sobre el
procediment.

La disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de Contractes del
Sector Públic, que atribueix competència a l’Alcaldia per a l’alienació si no excedeix el
10% dels recursos ordinaris del pressupost de la Corporació, com es dóna en el
present cas.
El Decret 336/1988, de 17 d’octubre que aprova el Reglament del Patrimoni del Ens
Locals, en els seus articles 40 a 43.
Resolc:
Primer: Practicar la segregació prèvia de la finca municipal esmentada:
Porció de finca urbana de caràcter patrimonial, del terme d’Almacelles, situada en el
Sector F del POUM, del sòl urbà, d’una superfície de 2.807 metres quadrats, destinada
a Parc de Bombers, qualificada d’equipaments, amb els següents termenejants:
Nord, amb resta de finca destinada a zona verda; sud, amb resta de finca de Marc Riu
Batlle; est, amb espai de la resta de finca destinat a Sistema General; oest, hereus de
Josep Pascal Villanueva.
La resta de finca matriu serà: Porció de finca urbana de caràcter patrimonial, del terme
d’Almacelles, situada en el sol urbà, en el sector F de millora urbana, del POUM,
d’una superficie 3.203 metres quadrats, destinada a viari i finca edificable, amb els
següents termenejants: nord, amb N-240; sud, amb resta de finca de Marc Riu Batlle;
est, amb finca muncipal; oest, amb finca d’hereus de Gabriel Pascal.
Segon: Cedir al Depatament d’Infterior la porció segregada i descrita en l’apartat
anterior, a fi que la destini a la construcció del parc de bombers en les condicions
pactades en el conveni que adjuntem com a ANNEX a aquesta proposta. Aquesta
cesió restarà condicionada a que no hi hagin al·legacions en el període d’exposició
pública.
Tercer: Aprovar el model de conveni amb el Departament d’Interior.
Quart: Exposar al públic l’expedient pel termini de 30 dies tal com fixa l’article 49.3 del
Reglament de Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17
d’octubre.
Cinquè: Comunicar a la Direcció General d’Administració Local, l’expedient de cessió
de la finca, a fi que es doni per assabentat, en aplicació de l’article 40.1.c del Decret
336/1988 de 17 d’octubre, que aprova el Reglament del Patrimoni del Ens Locals.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde”.

El Sr. Alcalde manifesta que el que ha estat impossible durant aquests anys de
govern tripartit, ara serà possible gràcies al nou Govern de la Generalitat.

3.- Segon reconeixement extrajudicial de crèdits en el
pressupost de la Corporació
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 segon reconeixement extrajudicial de crèdits del Ajuntament.
FONAMENTS DE DRET
1. 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.
2. 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 tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer: Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdits de l’Ajuntament, per
import de 1.180,18 €. El detall individualitzat figura a l’annex d’aquest Acord.
Segon: Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiu el
reconeixement extrajudicial de crèdits”.
En la fase de votació, aquesta proposta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU, 3 abstencions dels regidors del PSC i 2 vots en contra
dels regidors d’IPA-EPM.

4.- Aprovació inicial del Pla Especial de la Línia
Aèreo/subterrània 17,8 kV (preparada per a 25 kV) a
nous PPTT i noves línies aèries de baixa tensió per
electrificació de la “Partida Piconill”
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que s’ha presentat en aquest Ajuntament un Pla Especial anomenat Línia
Aèreo/subterrània 17,8 kV (Preparada per a 25 kV) a nous PPTT i noves línies

aèries de baixa tensió per electrificació de la “Partida Piconill”, per part del Sr.
Josep Cardet en representació de Muntatges Elèctrics Teixidó, de data 28 de
febrer de 2011, i que té per objecte instal·lar dos Línies Aèries de 17,8 kV per
alimentar vuit nous subministraments de la Partida Piconill d’Almacelles.
Atès que segons acord dels Serveis Territorial d’Urbanisme, de data 9 de
desembre de 2010, cal tramitar l’expedient com un Pla Especial en aplicació de
l’article 67.e del Text Refós Llei d’Urbanisme -DL 1/2010-3 agost.
Atès que per Decret de l’Alcaldia núm. 46, de data 7 de març es va constatar
que s’havia fet l’aprovació prèvia per Junta de Govern i tramitat el mateix
document tècnic, com una actuació en sòl no urbanitzable.
Atès que en el mateix Decret es va aprovar inicialment el pla especial de
referència, ratificant l’acord de la Junta de Govern, de data 28 de juliol de
2010, va declarar la convalidació dels tràmits d’aprovació prèvia de l’expedient
d’actuació específica d’interès públic i de la informació pública i dels infomes
oficials d’aquest.
Atès també que es va convalidar l’aprovació prèvia del projecte d’obres que té
el mateix contingut del pla especial tramitat.
Atès que s’ha fet l’exposició pública telemàtica, la qual ha finalitzat el 15 d’abril
sense que s’hagi presentat cap al·legació.
Vist el que disposa l’article 67.e del Reial Decret 1/2010 de 3 d’agost, text refós
de la normativa urbanística juntament amb els articles 52 i 53 de Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’ abril, pel què s’aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local Catalana.
És per tot això que es proposa:
Primer: Convalidar l’aprovació inicial per Decret de l’Alcaldia de data 7 de març
2011 i els tràmits realitzats així com la informació pública i els informes rebuts
del departament oficial donat que tots ells tenen per objecte el document
d’aprovació prèvia del projecte d’actuació específica d’interès públic.
Segon: Aprovar provisionalment el Pla Especial anomenat Línia
Aèreo/subterrània 17,8 kV (Preparada per a 25 kV) a nous PPTT i noves línies
aèries de baixa tensió per electrificació de la “Partida Piconill”, presentat per
part del Sr. Josep Cardet en representació de Muntatges Elèctrics Teixidó i
representant al Sr. Francisco Gormaz Navarro i veïns de la partida Piconill, de
data 28 de febrer de 2011, amb núm. 652/11.

Tercer: Trametre l’expedient als Serveis Territorals d’Urbanisme per a la seva
aprovació o informació”.
En el moment previ a l’aprovació d’aquesta proposta s’incorpora a la sala la
regidora del PSC, na Teresa Olmo Vilà.
Un cop donada lectura a la proposta, aquesta és aprovada per la unanimitat
dels regidors.

5.- Delegació en la Diputació de Lleida de la recaptació
en període executiu de les sancions urbanístiques i de
les multes coercitives
Es dóna lectura a la següent proposta, fent constar el Sr. Secretari que
s’esmeni que el que es vol delegar és la recaptació en via executiva, com diu el
contingut de la proposta tot i que en un primer moment estava equivocat el títol
d’aquesta:
“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) Les sancions urbanístiques i de les multes coercitives.
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)
Aprovació del calendari de cobrança.

c)
d)
e)
f)
g)

Notificació col·lectiva del Padró en cas de cobrament periòdic o
notificació individual en cas de liquidacions d’ingrés directe.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Lliurar la relació certificada de deutors de cada període de cobrança.
Dictar la providència de constrenyiment.
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”.
Un cop donada lectura a la proposta, aquesta és aprovada per la unanimitat
dels regidors.

6.- Proposta per a declarar deserta la convocatòria
d’una pòlissa de Tresoreria convocada per Junta de
Govern de data 15 de març de 2011
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per acord de la Junta de Govern, de data 15 de març i de data 29 de
març de 2011 i per tal d’avançar temps, es van convocar a les entitats
bancàries a fi que presentessin ofertes, per a contractar un crèdit a curt termini,
per un import fix de 1.225.390 € amb les dues bases annexes a la proposta.
Atès que es va condicionar la validesa de la contractació a l’aprovació per part
del ple de l’ajuntament.
Atès que malgrat la finalització del termini per a la presentació d’ofertes no s’ha
presentat cap entitat bancària.
És per això que es proposa el següent:
Primer: Ratificar els acord de les juntes de Govern, de data 15 de març i de
data 29 de març de 2011, en les què es convocava la concertació de la pòlissa
i la seva ampliació.
Segon: A la vista de la manca d’ofertes, certificada per secretaria, es declara
deserta la licitació”.

El portaveu i regidor d’IPA-EPM, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar que el seu
grup s’abstindrà de votar per coherència amb el que es va votar en la
convocatòria.
En la fase de votació, aquesta proposta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU, 4 vots en contra dels regidors del PSC i 2 abstencions
dels regidors d’IPA-EPM.

7.- Sol·licitud de pròrroga de la pòlissa actual de
Tresoreria
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que el proper 24 de maig de 2011 finalitza la pòlissa de Tresoreria
existent, la contractació de la qual va aprovar el Ple, de data 29 d’abril de
2010.
Vista la necessitat de coordinar la desperiodificació existent entre els ingressos
encara no realitzats del pressupost actual respecte a les despeses que cal
abonar d’aquest, es veu del tot necessari acudir a la concertació d’una pòlissa
de Tresoreria, d’acord amb les possibilitats que estableix l’article 49 i preceptes
concordants de la Llei d’Hisendes Locals.
Atès que ha quedat desert el concurs de renovació/ampliació de la pòlissa de
Tresoreria de 2011 convocat per acod de la junta de Govern de data 15 de
març, 29 de març i ratificat en aquest mateix ple.
Atès que estan en curs els treballs de tancament de la liquidació del pressupost
de 2010.
Atès que hi ha renovació de consistori a partir de 22 de maig, amb tot el que
afecta a la signatura, es proposa al Ple acordar:
Primer: Sol·licitar al Banc de Santander, actual proveïdor financer de la pòlissa
de Tresoreria de 645.000 euros, una oferta de les condicions per a prorrogar
aquesta en el seu venciment a 24 de maig de 2011 i fins el 30 de juny de 2011.
Segon: Delegar en la Junta de Govern per a la seva adjudicació, d’acord amb
el que disposen els articles 52.2.m i 52.4 del decret legislatiu 2/2003 de 28
d’abril”.

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.

8.- Contractació d'un crèdit a curt termini a partir del 30
de juny de 2011
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que el proper 24 de maig de 2011 finalitza la pòlissa de Tresoreria
existent, la contractació de la qual va aprovar el Ple, de data 29 d’abril de
2010.
Atès que en aquest mateix ple s’ha declarat deserta la licitació convocada per
acords de la Junta de Govern, de data 15 de març i 29 de març de 2011, a la
vista de la manca de licitadors.
Vista la necessitat de coordinar la desperiodificació existent entre els ingressos
encara no realitzats del pressupost actual respecte a les despeses que cal
abonar d’aquest, es veu del tot necessari acudir a la concertació d’una pòlissa
de Tresoreria, d’acord amb les possibilitats que estableix l’article 49 i preceptes
concordants de la Llei d’Hisendes Locals.
Examinat el procediment incoat per concertar una operació de Tresoreria i
trobat conforme, en relació amb l’informe de l’interventor i vistos els articles 551
i 52 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovada per RDL 2/2004 de
5 de Febrer , es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer: Concertar, amb entitats bancàries, un crèdit a curt termini de fins a
1.225.390 €, per a la seva cancel·lació en el termini màxim de fins el 31 de
desembre de 2011 en les següents condicions:
Quantia de crèdit:
Termini:
Interès:
Revisió:
Liquidació Interessos:
Com. Obertura
Com. Indisp:
Com. Estudi:
Canc. Anticipada:
Intervenció:

fins a 1.225.390 € euros
fins 31 de desembre de 2011
Euribor + (.......)
Trimestral
Trimestral
.........
0
0
0
Secretari de l’Ajuntament

Segon: La vigència del crèdit a curt termini es produirà a partir de la seva
formalització i simultàniament es realitzarà la cancel·lació de la pòlissa de
Tresoreria existent de 645.000€.
Tercer: Sol·licitar diferents ofertes a les entitats per a la concertació d’aquest
crèdit d’acord amb les condicions de l’ANNEX a la proposta.
Quart: L’Ajuntament escollirà i agregarà els crèdits ofertats i els seus imports,
seguint el criteri dels tipus d’interés més baix, fins a cobrir el total.
Cinquè: Delegar en la Junta de Govern per a la seva adjudicació, d’acord amb
el que disposen els articles 52.2.m i 52.4 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28
d’abril.
Sisè: Facultar el Sr. Alcalde per a que, en nom i representació de l’Ajuntament,
formalitzi els documents precisos.
ANNEX:
Plec de condicions que regiran per a la concertació, d’un crèdit a curt termini.
I.- Totes les propostes del Banc o Caixes hauran de complir el següent model al fer la seva oferta:
MODEL DE PLICA:
Licitació per a concertar amb l’Ajuntament d’Almacelles, un crèdit a curt termini per a suplir les
mancances de Tresoreria, per la seva cancel·lació en el termini màxim de fins el 31 de desembre de 2011.
Com entitat creditícia anomenada ................................................ em comprometo a concertar l’operació
amb l’Ajuntament en les següents condicions:
Quantia de crèdit:
........ ( fins a 1.225.390 € euros)
Termini:
fins el 31 de desembre de 2011
Interès:
Euribor + (.......)
Revisió:
Trimestral
Liquidació Interessos:
Trimestral
Com. Obertura:
..........
Com. Indisp:
0
Com. Estudi:
0
Canc. Anticipada:
0
Intervenció:
Secretari de l’Ajuntament
EL REPRESENTAT DE L’ENTITAT.
Signat.....................................................
II.- Totes les ofertes hauran de complir les presents condicions per tal de ser vàlides.
III.- Les propostes signades per la entitat hauran de presentar-se en el Registre d’entrada de l’Ajuntament,
abans de la data de finalització fixada en la convocatòria que rebran, en un sobre tancat on es dirà:
OFERTA DE L’ENTITAT ......................................... PER A LICITAR I CONCERTAR UN PRÈSTEC A
CURT TERMINI AMB UNA QUANTIA DE FINS A 1.225.390 € EUROS ».

En la fase de deliberació, el Sr. Alcalde fa constar que l’operació és deguda, en
bona part, a que les subvencions oficials es retarden a l’hora de pagar-les, tal
com consta en el document obrant a l’expedient.
Fa al·lusió, finalment, a l’actual estat de crisi econòmica, fet que motiva que els
bancs no atenguin les peticions de crèdit ja que disposen de molt pocs diners.
En la fase de votació de la proposta, 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’IPAEPM.

9.- Assumptes d’urgència
En proposar, per part de l’Alcaldia, la votació per incloure una proposta per
urgència, el regidor i portaveu d’IPA-EPM, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar el
seu vot en contra ja que no veu cap necessitat de fer-ho. La resta de regidors
vota a favor d’incloure-la.

U.1.- Aprovació de l’avantprojecte del Cementiri
Municipal i la Memòria Valorada que conté la normativa
reglamentària per a fixar la concessió funerària per als
usos dels panteons
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que en l’actual Cementiri Municipal s’ha ampliat recentment amb noves
zones i estan en projecte altres ampliacions.
Atès que s’ha redactat per part dels Serveis Tècnics municipals un
avantprojecte que recull les previsions esmentades, que tenen per objecte les
següents finalitats:
a.- Fixar els indrets sobre els que es podran atorgar les concessions d’ús
privatiu sobre els nínxols municipals.
b.- Concretar els espais sobre els quals es podrà concedir l’ús privatiu per a la
construcció de panteons.
c.- Es preveuen els espais sobre els quals es permetrà l’enterrament soterrat,
bàsicament sota la gespa de la zona de l’entrada principal.

Vist el que disposa el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals aprovat per
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, en el seu article 56 i següents.
És per tot això que es proposa:
Primer: Aprovar l’Avantprojecte per a l’ampliació del Cementiri Municipal
recollit en el document tècnic signat per Na Xènia Vigatà, Arquitecte Tècnic, de
data abril de 2011. El document preveu les edificacions i usos actuals, així com
també les possibles ampliacions pel que fa a les distribucions de les zones
sobre les que es podran autoritzar el dret funerari en les seves diferents
varietats.
Segon: Amb la finalitat de fixar les característiques de les edificacions
autoritzades i autoritzables per a les construccions en el Cementiri, s’aprova la
Memòria Descriptiva per a la Construcció de Panteons i Tombes al Cementiri
Municipal i la normativa que fixa les concessions funeràries per als usos de
panteons recollida en el document tècnic, de data novembre de 2010, signat
per Na Xènia Vigatà, Arquitecte Tècnic, que servirà de reglament d’ús
provisional del Cementiri, ratificant l’acord de Junta de Govern, de data 3 de
desembre de 2010, que incorpora la correcció d’errada de la página 5 paràgraf
tercer que haura de dir:
“El material d’acabat serà aplacat de granet o marbre de color marró. No es
permet acabats de granet o marbre de la gamma dels blancs o els negres”.
Tercer: Aplicar aquests acords a les autoritzacions o concessions dels usos
dels serveis funeraris que s’atorguin.
Quart: Exposar al públic l’expedient per un termini de 30 dies, a fi que es
puguin presentar les al·legacions que s’escaiguin, restant aprovat
definitivament si se certifiquen la seva inexistència, procedint a la seva
publicació al BOP”.
En la fase de votació, la proposta és aprovada amb els 11 vots a favor dels
regidors de CiU i PSC i els 2 vots en contra dels regidors d’IPA-EPM.
El portaveu d’IPA-EPM, Sr. Josep Maria Doblas, considera que s’ha de ser
igual en la vida i en la mort, i que per aquest motiu no troba adient la
construcció de panteons en el cementiri. El Sr. Alcalde fa constar que,
precisament amb el que es recapti amb els panteons farà possible que no
s’hagi d’incrementar el preu dels nínxols, recuperant així la inversió feta.

9.- Celebració del sorteig públic dels membres de les
meses electorals per a les properes eleccions a entitats
locals del dia 22 de maig de 2011
Com a continuació del Ple i traslladats a la planta baixa de la Casa-Ajuntament,
presideix el sorteig el Sr. Alcalde, qui després de fer-ho públicament per mitjans
telemàtics, dóna el resultat que s’anunciarà, fent-se constar pels reunits que se
seleccionaran 6 suplents per no haver de repetir el sorteig un cop més a causa
de l’acceptació d’al·legacions.
El resultat del sorteig de membres de les meses electorals per a les eleccions
municipals del dia 22 de maig, ha donat el següent resultat:

SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 01/002/B
President: Sr. Núria Lloan García
1r. Suplent de President: Sr. Raul Martín Amorós
2n. Suplent de President: Sr. José Ramon Sarrado Sisó
1r. Vocal: Sra. Maria Dolores Pàmpols Capdevila
1r. Suplent 1r. Vocal: Sr. Jaime Isidro Roure Reñé
2n. Suplent 1r. Vocal: Sra. Gemma Prats Duarte
2n. Vocal: Sra. Montserrat Morillo Martínez
1r. Suplent 2n. Vocal: Sr. Cristian Teringuer Canela
2n. Suplent 2n. Vocal: Sra. Isabel Urquiza Jiménez

SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 01/001/U
President: Sra. Yolanda Domínguez Vilamajó
1r. Suplent de President: Sr. Oscar García Milagros
2n. Suplent de President: Sr. Juan Carlos Carner Bardají
1r. Vocal: Sr. Eugenio V. Cebollero Leris
1r. Suplent 1r. Vocal: Sra. Cristina Brieba Rovira
2n. Suplent 1r. Vocal: Sr. Camilo Antonio Solsona Mestre
2n. Vocal: Sra. Dolores Villar Laínez
1r. Suplent 2n. Vocal: Sra. Concepción Bernaus Mo
2n. Suplent 2n. Vocal: Sr. José Francisco Plana Colom

SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 02/002/B
President: Sra. Maria Teresa Pastor Sisó
1r. Suplent de President: Sr. José Manuel Rey Santiso
2n. Suplent de President: Sr. Álvaro Roldán Lozano
1r. Vocal: Sra. Laura Monter Hernando
1r. Suplent 1r. Vocal: Sra. Ana María Uriach Moliné
2n. Suplent 1r. Vocal: Sr. Miquel Querol Gisbert
2n. Vocal: Sr. Carlos Alberto Villar Cortés
1r. Suplent 2n. Vocal: Sr. Emilio Labrador Bonet
2n. Suplent 2n. Vocal: Sra. Yolanda Moliné Solé

SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 02/002/A
President: Sra. Ana Maria Benítez Justribó
1r. Suplent de President: Sr. Eduardo Jaría Callizo
2n. Suplent de President: Sr. Darío Esteban Fernández Corbatón
1r. Vocal: Sr. Miguel Angel Esteve Corral
1r. Suplent 1r. Vocal: Sr. Isaac Antonio Cremallé Abadal
2n. Suplent 1r. Vocal: Sra. Josefa Aguilar Aguilar
2n. Vocal: Sra. Maria Cruz Gairín Santamaría
1r. Suplent 2n. Vocal: Sra. Josefa Arfelis Rosicart
2n. Suplent 2n. Vocal: Sra. Cristina Capdevila Barbé

SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 02/001/B
President: Sr. José Maria Lladonosa Sapiens
1r. Suplent de President: Sra. Maria Antonia Sabaté Vidal
2n. Suplent de President: Sra. Montserrat Villacampa Montalbán
1r. Vocal: Sra. Yolanda Porta Pociello
1r. Suplent 1r. Vocal: Sr. Oriol Lumbiarres Moliné
2n. Suplent 1r. Vocal: Sra. Ana Larré Sanmartí
2n. Vocal: Sr. Francisco Javier Simó Estrada
1r. Suplent 2n. Vocal: Sr. Jorge Ángel Latorre Martí
2n. Suplent 2n. Vocal: Sra. Laura Mazana Novellón

SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 02/001/A
President: Sra. Carmen Casañé Roca
1r. Suplent de President: Sra. Mari Carmen Girón Foix
2n. Suplent de President: Sr. José Antonio Biel Sisqués
1r. Vocal: Sr. Florencio Arco del Pulido
1r. Suplent 1r. Vocal: Sra. Conchita Figueras Bosch
2n. Suplent 1r. Vocal: Sr. Andreu Justribó Mayos
2n. Vocal: Sra. Maria Teresa García Naranjo
1r. Suplent 2n. Vocal: Sra. Maria Teresa Camí Grau
2n. Suplent 2n. Vocal: Sra. Hortensia Ibarz Baldellou

SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 01/002/A
President: Sra. Maria Rosa Fernández Arnó
1r. Suplent de President: Sra. Irene Gómez Companys
2n. Suplent de President: Sra. íngrid Gilart Alzúria
1r. Vocal: Sra. Maria Alba Enríquez Hidalgo
1r. Suplent 1r. Vocal: Sr. Baltasar Arnó Vilaró
2n. Suplent 1r. Vocal: Sr. Jorge Campistany Ibarz
2n. Vocal: Sr. David Cebollero Aler
1r. Suplent 2n. Vocal: Sr. Miguel Ángel Buisán Aldabó
2n. Suplent 2n. Vocal: Sr. Balduíno Cortijo Pulido
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

