ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 30 DE
MAIG DE 2013.- NÚMERO 3:
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. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. JAUME ALTISENT BERENGUER
SR. JOSEP MARIA DOBLAS MANCERA
SR. GUIFRÉ PALAU TERSA
SR. FRANCISCO GONZÁLEZ CASCÓN
SRA. JUDITH BALTASAR SOLÉ

Secretari Accidental: Sr. Ramon M. Cornellana Puigarnau
A Almacelles, essent les 21,30 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 i la de l’advocat Sr. Joan Baldrich
i Caballé; s’inicia, doncs, la sessió plenària a la Sala d’Actes del Museu
d’Arquitectura i Urbanisme com a seu provisional, d’acord a l’ordre de les
propostes que es detallaran.
Abans de l’inici de la sessió, es produeix com a incidència, la manca de
funcionament dels micròfons inalàmbrics que, malgrat haver avisat a
l’encarregat, no es va poder solucionar. Cal esmentar també que per a la
redacció d’aquesta acta no s’ha pogut fer ús del sistema de gravació, el qual
tampoc ha funcionat.
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’esborrany de l’acta de Ple, de data 23
de gener de 2013

L’acta resta aprovada per unanimitat.

2.- Proposta del grup municipal del PPC, a fi que es
tracti novament, d’un punt del Ple de data 18 de
desembre de 2012, d’alta en l’inventari de Bens i
immatriculació d’unes finques
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Es proposa als reunits ratificar l’informe favorable de la Junta de Govern, de
data 15 de maig de 2013 següent, que va acordar convertir el model de Decret
en proposta per al ple, tal com segueix:
“7.2.- Es dóna compte de la següent proposta de decret elaborat per Secretaria
com a fase previa a la junta de Govern esmentada:
A la vista de la petició amb registre d’entrada número 1233/13, presentada pel
Sr. Francisco González Gascón, portaveu del Grup Municipal del Partit Popular
a l’Ajuntament d’Almacelles, en la què sol·licita la inclusió en el ple, d’un punt
per sol·licitar més dades al registrador de la propietat i una nova delimitació de
les finques per part de la Direcció General del Cadastre, de la finca que es van
immatricular en el ple de la Corporació, en sessió extraordinària, de data 18 de
desembre de 2012, en el punt 4.
A la vista de l’informe del lletrat Sr. Joan Baldrich Caballé, de data 29 d’abril de
2013, el qual considera no procedent la sol·licitud del portaveu del Partit
Popular d’Almacelles, en base a la nota informativa del registrador de la
propietat i fent constar la existència de la implantació d’un nou cadastre, en el
que no existeix cap superposició de finques en la línia divisòria dels termes
municipals, segons l’Institut Geogràfic Nacional.
Atès que l’expedient a que fa referència el portaveu del PP ja va esser resolt pel
ple de desembre de 2012, no procedint la retroacció del mateix, d’acord amb la
legalitat vigent, és per tot això que es proposa:
Primer: Declarar que no procedeix la inclusió en l’ordre del dia del Ple de la
petició de referència per les raons expressades.
Segon: Que es notifiqui a l’interessat adjuntant còpia de l’informe jurídic del
lletrat i de la nota informativa del registrador de la propietat”.

El Sr. Alcalde dóna la paraula, en primer lloc, al portaveu i regidor del PPC, Sr.
Francisco González, qui manifesta que –si tot és correcte- no té cap
inconvenient en què s’aprovi la proposta, afegint que tal com es va demanar, ha
presentat l’escriptura del propietari que està conreant la finca en qüestió, fent
constar que li estranya que això no s’hagués fet abans. Assenyala aquesta
regidor que seria bo anar al Registre de Tamarit de Llitera, ja que considera que
hi ha algun problema en la immatriculació.
El Sr. Alcalde intervé dient que li va estranyar que manifestés que la finca no
era municipal, considerant que –al seu entendre- hauria de defensar
l’Ajuntament d’Almacelles. D’altra banda, per part de l’Alcaldia es disposa que
sigui el lletrat present a la sala, el Sr. Joan Baldrich, que n’informi de la
tramitació seguida en aquest procediment, qui ho fa acte seguit dient:
Que el document ja ha estat acceptat pel Registre de la Propietat sense cap
mena d’objecció, manifestant que el registrador no té competències per a
delimitar finques.
Afegeix que ja ha estat al Registre de la Propietat de Tamarit per consultar la
delimitació de la finca, i fa constar que solament és competent per poder fer
delimitacions de termes l’Institut Geogràfic Nacional, qui va aixecar el plànol
d’Almacelles el 1925, i fixà la línia divisòria entre els termes de Tamarit de
Llitera i Almacelles. Per tant, segons el Cadastre, aquesta està perfectament
delimitada, ja que segueix el que va disposar des d’un principi l’Institut
Geogràfic Nacional.
Acte seguit, exposa el lletrat que pel que fa al plet sobre la finca conreada per
part del Sr. Inocencio Santolaria hi ha els plànols presentats, que fan que no
sigui dubtosa la propietat de l’Ajuntament d’Almacelles respecte a la finca
conreada pel Sr. Francisco Santolaria. Afegeix el lletrat que aquest senyor pot
anar als tribunals si considera que la finca cadastrada de l’Ajuntament és seva;
si bé, de moment, encara no hi ha anat.
El portaveu i regidor del PPC, Sr. Francisco González, fa constar que si
l’actuació de l’Ajuntament està bé no hi té cap inconvenient en que tiri endavant
amb la immatriculació. El lletrat li respon, finalment, que hi ha una sentència que
ens dóna la raó respecte a la línia divisòria.
Finalment, els reunits accepten la proposta.

3.- Donar compte Decrets d’Alcaldia
Es dóna compte dels següents decrets d’Alcaldia:

06/13
07/13
08/13
09/13
10/13
11/13
12/13
13/13
14/13
15/13
16/13
17/13
18/13
19/13
20/13
21/13
22/13
23/13
24/13
25/13
26/13
27/13
28/13
29/13
30/13
31/13
32/13
33/13
34/13
35/13
36/13
37/13
38/13
39/13
40/13
41/13

Autorizant gual permanent al garatge situat al C/ de Sant Jaume, 50.
Encomanant estudi i tramitació de l’exp. de sancions de la Policia Local a l’Interventor.
Convocant Comissió Informativa Ple dia 23 de gener de 2013.
Convocant Ple ordinari dia 23 de gener de 2013.
Concedint tarja aparcament indiv. persones amb discapacitat Sra. Maria J. Cacho Serrano.
Estimant reclamació Sr. Villacampa i hereus i declarant responsable patrimonial Aqualia, SA.
Autoritzant baixa gual permanent situat al garatge de l’Av. dels Esports, 4-B.
Autoritzant baixa gual permanent situat al garatge del C/ de Melcior de Guàrdia, 19, bxs.
Seleccionant al candidat proposat pel SOC Sr. Francisco Sangüesa Paricio.
Designant per a la defensa dels interessos de l’Aj. a la Sra. Sandra Palazón procés 679/12.
Autoritzant dies personals treballadores de la Llar d’Infants.
Donant de baixa programa Jardins Mpals. a la Sra. Cristina Arfelis Garcia i comunicar-ho SOC.
Posant expedient al públic per a que formulin possible al·legacions al respecte.
Aprovant Padró Impost Vehicles ex. 2013, exposar-ho al públic i fixar en 2 mesos cobrament.
Autoritzant gual permanent al garatge situat al C/ del Carme, 140.
Inadmetre el recurs de reposició contra acord Ple immatriculació dues parcel·les inventari.
Autoritzant baixa gual permanent situat al garatge de l’Av. Diputació, 2, bxs.
Modificant import contractació obra diversificació de la vegetació.
Incorporant exp. còpia informe elaborat per Aqualia, SA per danys cases Pl. Fortuny.
Delegant en el Consell Com. del Segrià sol·licitud PUOSC obra pavimentació camí enllaç A-22.
Acordant prendre part de la convocatòria del PUOSC 2013-2016.
Acordant adquirir una porció de terreny mitjançant permuta amb la Comunitat de Regants.
Acordant que la Policia Local informi de la localització del Sr. Mohamed Boussufi mes de març.
Acordant que la Policia Local informi de la localització del Sr. Driss El Jirari durant mes de març.
Acordant concedir tarja d’aparcament indiv. titular no conductor Sr. Daniel Campistany Palau.
Autoritzant baixa gual permanent situat al garatge del C/ Batlle Anastasi, 26, bxs.
Autoritzant treballadora Sra. Mercè Torruella al dia 12 de març com a dia personal.
Comunicant a la Policia Local notificació personal a la Sra. Eva de Torres Vadillo.
Acordant adquisició parcel·la per poder construir prolongació Av. Josep Mas Dordal.
Autoritzant dies personals a treballadors de l’Ajuntament.
Demanant Policia Local que informi sobre possibles atacs gos propietat Sr. Antonio Rodríguez.
Formalitzant declaració anual de cultius i posar-ho en coneixement del DAR.
Autoritzant baixa gual permanent del garatge situat a la Rambla de Catalunya, 14, bxs.
Aprovant liquidació pressupost de l’Ajuntament d’Almacelles corresponent a l’exercici 2012.
Aprovant liquidació pressupost Patronat Municipal d’Esports corresponent a l’exercici 2012.
Aprovant liquidació pressupost Patronat Municipal d’Avis corresponent a l’exercici de 2012.

4.- Proposta per a la designació del Jutge de Pau titular
i substitut
Es dóna lectura a la següent proposta que és aprovada per unanimitat:
“Atesa la finalització del mandat legal de quatre anys, del càrrec de Jutge de
Pau titular i el Jutge de Pau substitut.
Atesa la convocatòria realitzada per a la presentació de sol·licituds, mitjançant
Decret d’Alcaldia, de data 12 de desembre de 2012 núm. 187, que fou tramés
al Jutjat de Pau, al Jutjat Degà de 1a. Instància de Lleida, i publicat en el tauler

d’edictes de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província núm. 9, de data
17 de gener de 2013.
Hi ha quòrum suficient per portar a terme l’elecció.
Els candidats a la plaça, per ordre de presentació de les sol·licituds, són els
següents:
1.- Sr. Ramon Molins Miralbés
2.- Sra. Anna Maria Ambau Pascual
Els candidats declaren en els seus escrits que no concorren en cap causa
d’incapacitat i d’incompatibilitat i es considera que tenen capacitat per a exercir
el càrrec.
Vistes les sol·licituds presentades i considerades les circumstàncies personals
concurrents en els candidats i els mèrits al·legats.
Vist el que disposa l’article 4 i següents, sobre el Reglament 3/95, de data 7 de
juny, es proposa:
Primer: Proposar el nomenament de Jutge de Pau titular del municipi
d’Almacelles, per un període de 4 anys, al Sr. Ramon Molins Miralbés, amb
DNI núm. 40792427-F, domiciliat en el carrer Major 94, 4t. 1a. d’Almacelles, qui
disposa del títol d’Estudis Primaris, i de professió policia local jubilat.
Segon: Proposar el nomenament de Jutgessa de Pau substituta del municipi
d’Almacelles, per un període de 4 anys, a la Sra. Ana Maria Ambau Pascual,
amb DNI núm. 40897085-A, domiciliada en el carrer Sant Josep, 9
d’Almacelles, qui disposa del títol de Formació de Segon Grau d’Administratiu, i
de professió comerciant.
Tercer: Fer tramesa d’aquest acord al Jutjat de 1a. Instància i Instrucció de
Lleida, qui ho elevarà a la Sala de Govern (article 101.3 de la Llei Orgànica
6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial i article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de
juny, dels Jutges de Pau)”.

5.- Compte de l’informe
l’execució dels plans d’ajust

de

l’Interventor

sobre

En compliment de la normativa es dóna compte del següent informe de
l’interventor sobre l’execució del Pla d’Ajust de l’Ajuntament:

“INFORME DE INTERVENCION
Según lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto-Ley 7/2012, de 9 de
marzo, por el que se crea el Fondo para la Financiación de los Pagos a
Proveedores, se recogen las obligaciones de información de las entidades
locales, estableciendo que las entidades locales que concierten las
operaciones de endeudamiento previstas en este Real Decreto-Ley deberán
presentar un Informe del Interventor sobre la ejecución de los planes de ajuste
contemplados en el artículo 7 del Real Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero,
Lluís Bordes i Capdevila, interventor del Ayuntamiento de Almacelles, informo
en relación al seguimiento del plan de ajuste aprobado, lo siguiente:
Por el lado de los ingresos, éstos se han visto incrementados en un 32,65%
respecto a los presupuestados.
Por el lado de los ajustes en los ingresos propuestos en el plan, se han
cumplido en un 10,25%.
Por el lado de los gastos, se ha mantenido la cantidad presupuestada.
En lo que se refiere al avance de los saldos de dudoso cobro, debemos indicar
que en el plan de ajuste hay un error de transcripción debido al hecho que las
cantidades debían ir reflejadas en miles de euros, por lo que, en lugar de 2,98 €
(2.980 €), debía figurar 2.980 € (2.980.000 €).
Así mismo ponemos de manifiesto que el esfuerzo más importante se ha
centrado en la reducción del endeudamiento mediante la amortización
anticipada de préstamos bancarios por un importe de 655.000 €, lo que ha
motivado que la ratio de endeudamiento para este año 2013 se sitúe
provisionalmente en el 75%.
Así pues, este interventor hace constar que el Ayuntamiento de Almacelles está
cumpliendo con su parte en la reducción del déficit público más allá de sus
posibilidades.
Almacelles, 31 de enero de 2013
Lluís Bordes i Capdevila
Interventor”

6.- Compte dels decrets d’Alcaldia sobre l’aprovació de
la liquidació del pressupost de la Corporació i de llurs
OOAA de l’exercici 2012
Es dóna compte per assabentar als reunits dels següents decrets:
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 39/2013
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:
ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2012 de l’Ajuntament d’Almacelles s’obté,
a 31 de desembre de 2012, el resultat següent:
o

AJUNTAMENT ALMACELLES

1.1. Respecte al pressupost de despeses:
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
— Crèdits inicials:

4.944.498,07 euros

— Modificacions de crèdits:

1.774.361,00 euros

— Crèdits definitius:

6.718.859,07 euros

— Obligacions reconegudes netes:

5.196.741,28 euros

— Pagaments realitzats :

4.665.721,58 euros

— Pagaments pendents realitzar :

531.019,70 euros

— Romanents de crèdit compromesos:

747.354,42euros

— Romanents de crèdit no compromesos:

774.954,16euros

— Romanents de crèdit totals:

1.522.117,79 euros

TOTAL LIQUIDACIÓ DEL PRESSPOST DE DESPESES:

5.196.741,28 euros.

1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’ INGRESSOS
— Previsions inicials:

4.944.498,07 euros

— Modificació de les previsions:

2.335.374,79 euros

— Previsions definitives:

7.279.872,86 euros

— Drets reconeguts:

6.505.906,10 euros

— Drets anul·lats:

66.126,32 euros

— Drets cancel·lats:

2.969,12 euros

— Drets reconeguts nets:

6.436.811,08 euros

— Recaptació neta:

5.132.159,03 euros

— Drets pendents de cobrament:

1.304.652,05 euros

TOTAL LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’ INGRESSOS: 6.436.811,08 euros
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
RESULTAT PRESSUPOSTÀRI
— Drets reconeguts nets:

6.436.811,08 euros

— Obligacions reconegudes netes:

5.196.741,28 euros

TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI:

1.240.069,80 euros

AJUSTOS:
— Crèdits finançats amb RT per despeses generals:

72.037,06 euros

— Desviacions finançament negatiu de l’exercici

184.520,82 euros

— Desviacions finançament positiu de l’exercici

444.663,61 euros

TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT: 1.051.964,07 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 31/12/2012:

2.799.636,74 euros

— Del pressupost corrent:

1.304.652,05 €

— De pressupostos tancats:

1.415.288,41 €

— D’Operacions no pressupostàries:

80.003,12 €

— Cobraments realitzats pendents aplicació definitiva:

B. (-) Obligacions pendents pagament 31/12/2012:

306,84 €

730.047,55 euros

— Del pressupost corrent:

531.019,70 €

— De pressupost tancats:

116.925,44 €

— D’operacions no pressupostàries:

82.102,41 €

— Pagaments realitzats pendents aplicació definitiva:

0,00 €

C. (+) Fons líquids a 31/12/2012:

625.457,70 euros

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL:

2.695.046,89 euros

D. (-) Saldo de cobrament dubtós:

1.527.765,02 euros

E. (-) Excés finançament afectat a 31/12/2012:

662.576,92 euros

ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS: 504.704,95 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 1.527.765,02 €. 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 de dubtós cobrament

Exercici actual:
1r. any immediatament anterior
2n. any

5%
15%
40%

3r. any
4t. any i següents

80%
100%

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.

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 2012, 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”.
“DECRET 40/2013
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:
ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2012 del Patronat
Municipals d’Esports s’obté, a 31 de desembre de 2012, el resultat següent:
o
1.1.

PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

Respecte al pressupost de despeses:
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
— Crèdits inicials:
— Modificacions de crèdits:
— Crèdits definitius:

126.504,00 euros
0,00 euros
126.504,00 euros

— Obligacions reconegudes netes:

123.026,18 euros

— Pagaments realitzats:

112.418,86 euros

— Pagaments pendents realitzar:

10.607,32 euros

— Romanents de crèdit compromesos:

0,00 euros

— Romanents de crèdit no compromesos:

3.477,82 euros

— Romanents de crèdit totals:

3.477,80 euros

TOTAL LIQUIDACIÓ DEL PRESSPOST DE DESPESES:

123.026,18 euros

1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’ INGRESSOS
— Previsions inicials:

126.504,00 euros

— Modificació de les previsions:

0,00 euros

— Previsions definitives:

126.504,00 euros

— Drets reconeguts:

126.424,21 euros

— Drets anul·lats:

0,00 euros

— Drets cancel·lats:

0,00 euros

— Drets reconeguts nets:

126.424,21 euros

— Recaptació neta:

100.000,21 euros

— Drets pendents de cobrament:

26.424,00 euros

TOTAL LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’ INGRESSOS:

126.424,21 euros

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

TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI:

126.424,21 euros
123.026,18 euros

3.398,03 euros

AJUSTOS:
— Crèdits finançats amb RT per despeses generals:

0,00 euros

— Desviacions finançament negatiu de l’exercici

0,00 euros

— Desviacions finançament positiu de l’exercici

0,00 euros

TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:

3.398,03 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 31/12/2012:
— Del pressupost corrent:

26.424,00 euros
26.424,00 €

— De pressupostos tancats:

0,00 €

— D’Operacions no pressupostàries:

0,00 €

— Cobraments realitzats pendents aplicació definitiva:

0,00 €

B. (-) Obligacions pendents de pagament a 31/12/2012:

12.816,67 euros

— Del pressupost corrent:

10.607,32 €

— De pressupost tancats:

1.905,00 €

— D’operacions no pressupostàries:
— Pagaments realitzats pendents aplicació definitiva:

C. (+) Fons líquids a 31/12/2012:

304,35 €
0,00 €

4.620,35 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:

D. (-) Saldo de cobrament dubtós:
E. (-) Excés finançament afectat a 31/12/2012:

18.227,68 €

0,00 euros
0,00 euros

ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS: 18.227,68 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.
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 2012 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”.
“DECRET 41/2013
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:
ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2012 del Patronat
Municipals d’Avis s’obté, a 31 de desembre de 2012, el resultat següent:
o

PATRONAT MUNICIPAL AVIS

1.1. Respecte al pressupost de despeses:
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
— Crèdits inicials:

728.244,00 euros

— Modificacions de crèdits:

19.154,95 euros

— Crèdits definitius:

747.398,95 euros

— Obligacions reconegudes netes:

725.661,53 euros

— Pagaments realitzats:

702.197,75 euros

— Pagaments pendents realitzar:
— Romanents de crèdit compromesos:
— Romanents de crèdit no compromesos:

23.463,78 euros
0,00 euros
21.737,42 euros

— Romanents de crèdit totals:

21.737,42 euros

TOTAL LIQUIDACIÓ DEL PRESSPOST DE DESPESES:

725.661,53 euros.

1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’ INGRESSOS
— Previsions inicials:

728.244,00 euros

— Modificació de les previsions:

19.154,95 euros

— Previsions definitives:

747.398,95 euros

— Drets reconeguts:

768.684,84 euros

— Drets anul·lats:

3.909,55 euros

— Drets cancel·lats:

0,00 euros

— Drets reconeguts nets:

764.775,29 euros

— Recaptació neta:

728.675,67 euros

— Drets pendents de cobrament:

36.099,62 euros

TOTAL LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS: 764.775,29 euros.
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
RESULTAT PRESSUPOSTÀRI
— Drets reconeguts nets:

764.775,29 euros

— Obligacions reconegudes netes:

725.661,53 euros

TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI:

39.113,76 euros

AJUSTOS:
— Crèdits finançats amb RT per despeses generals:

4.154,00 euros

— Desviacions finançament negatiu de l’exercici

0,00 euros

— Desviacions finançament positiu de l’exercici

0,00 euros

TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:
1.4. Romanent de tresoreria:

43.267,76 euros

El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
A. (+) Drets pendents de cobrament a 31/12/2012:
— Del pressupost corrent:
— De pressupostos tancats:

36.536,41 euros
36.099,62 €
436,79 €

— D’Operacions no pressupostàries:

0,00 €

— Cobraments realitzats pendents aplicació definitiva:

0,00 €

B. (-) Obligacions pendents de pagament a 31/12/2012: 39.650,95 euros
— Del pressupost corrent:

23.463,78 €

— De pressupost tancats:

50,78 €

— D’operacions no pressupostàries:

16.136,39 €

— Pagaments realitzats pendents aplicació definitiva:

0,00 €

C. (+) Fons líquids a 31/12/2012:

46.383,25 euros

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL:

43.268,71 euros

D. (-) Saldo de cobrament dubtós:
E. (-) Excés finançament afectat a 31/12/2012:

ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:

16.133,23 euros
0,00 euros

27.135,48 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.
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 2012 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”.

7.- Alta en l’inventari i immatriculació en el Registre de
la Propietat d’una finca a la partida del Gramà

Aquesta proposta es va tractar a continuació del punt segon, alterant així
l’Ordre del Dia, a fi que pugués ser informada pel lletrat Sr. Joan Baldrich i
Caballé, qui la va elaborar.
Es dóna lectura a la següent proposta:
“D’acord amb el disposat per la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya
(Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril); i del Reglament del Patrimoni de Béns
Locals (Decret 336/1988) els immobles propietat de l’Ajuntament, entre altres,
han de causar alta a l’Inventari Municipal de Béns.
Entre els immobles propietat de l’Ajuntament es troba inscrita al Registre Públic
del Cadastre de Rústega a títol de propietari la parcel·la següent:
POLIGON
4

PARCEL·LA
8

Les disposicions abans esmentades obliguen a què els immobles registrats a
l’Inventari Municipal de Béns siguin també inscrits al Registre de la Propietat.
En el cas que ens ocupa l’immoble no està inscrit al Registre de la Propietat,
segon informe del lletrat en Joan Baldrich Caballe que ha instruït l’expedient, i
per tant cal procedir a la seva immatriculació, amb els requisits exigits per la
Llei i Reglament Hipotecari com també els previstos a la Llei 13/1996 de 30 de
desembre de Mesures Fiscals, Administratives i de l’ordre social en el seu
article 53 apartat 7è.
Per l’ exposat es proposa al Ple el següent:
Primer: Que s’acordi causar l’alta a l’Inventari Municipal de Béns l’expressada
finca amb la descripció i característiques que consten a continuació i que seran
objecte, posteriorment, de certificació per part del Secretari de l’Ajuntament.
FINCA NÚM. 1:
RÚSTEGA: Peça de terra, de regadiu de superfície una hectàrea i nou àrees i
cinquanta-quatre centiarees (1,0954 Has.), en el terme municipal d'Almacelles,
partida Grama, que fita al Nord i Est amb l’autovia A-22 Lleida-Huesca
(parcel·la 90 55); al Sud amb La Clamor (parcel·la 90 54); i Oest amb
l'Ajuntament (parcel·la 18 del polígon 4) i GAMOAL SA (parcel·la 4 del polígon
38 d'Altorrico) mitjançant límit del terme municipal.
Cadastre: Polígon 4 parcel·la 8
Referència Cadastral : 25019A004000080000ZJ”

Per ordre del Sr. Alcalde, el Sr. Baldrich informa que el Sr. Justribó Oró va
intentar fer expedient de domini davant el Jutjat, fet pel qual va comparéixer
l’Ajuntament, acreditant la titularitat de la finca.
Després, en l’expedient d’expropiació de part de la finca, varen comparéixer les
dues parts com a propietaris i es va declarar finca litigiosa, acceptant
l’Ajuntament que es percebés solament els drets per conreu per part del Sr.
Justribó.
En acabar, el Ple va aprovar la transacció a un preu raonable de la titularitat de
la finca. Finalment, el Ministeri de Foment ha demanat que estigui inscrita la
finca per tal de poder pagar l’expropiació. Per això es fa el present tràmit,
havent-se iniciat ja el procés per al cobrament.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per unanimitat.

8.- Assenyalament dels subjectes passius de la base i
de les quotes individualitzades definitives de les
Contribucions Especials per l’obra d’urbanització del
carrer de Sant Roc (tram comprès entre la Rambla i el
carrer de Mossèn Cinto Verdaguer)
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Un cop executades les obres de referència, procedeix d’acord amb els articles
33.4 de la Llei d’Hisendes Locals, fixar definitivament els elements de la relació
contributiva.
Vist l’informe de Secretaria de data 8 de maig que liquida les CCEE segons els
costos reals acreditat per intevenció, i el quadre annex, de data 9 de maig, es
proposa als reunits el següent acord:
Primer: Assenyalar els subjectes passius, la base i quotes definitives
individualitzades de les contribucions especials per l’obra d’urbanització del
carrer de Sant Roc tal com consten en els documents annexos en aquesta
proposta.
Segon: Publicar al Butlletí Oficial de la Provincia pel termini de 30 dies l’acord
anterior.
Tercer: Practicar les liquidacions definitives que resultin de les quotes
anteriorment aprovades.

Quart: Oferir la interposició de recurs de reposició als propietaris, un cop se’ls
hi notifiqui l’aprovació definitiva de l’acord esmentat en el paràgraf primer”.
En la fase de votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor dels regidors
de CiU i ERC, i les 6 abstencions dels regidors del PSC, PPC i IPA-FPM.

9.- Assenyalament dels subjectes passius de la base i
de les quotes individualitzades definitives de les
Contribucions Especials per l’obra d’urbanització del
carrer de Mossèn Cinto Verdaguer (tram comprès entre
el carrer de Melcior de Guàrdia i Sant Roc)
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Un cop executades les obres de referencia, procedeix d’acord amb els articles
33.4 de la Llei d’Hisendes Locals, fixar definitivament els elements de la relació
contributiva.
Vist l’informe de Secretaria, de data 8 de maig, que liquida les CCEE segons
els costos reals acreditats per Intevenció, i el quadre annex, de data 9 de maig,
es proposa als reunits el següent acord:
Primer: Assenyalar els subjectes passius, la base i quotes definitives
individualitzades de les contribucions especials per l’obra d’urbanització del
carrer de Mossèn Cinto Verdaguer (tram comprès entre el carrer de Melcior de
Guàrdia i Sant Roc), tal com consten en els documents annexos en aquesta
proposta.
Segon: Publicar al Butlletí Oficial de la Província pel termini de 30 dies l’acord
anterior.
Tercer: Practicar les liquidacions definitives que resultin de les quotes
anteriorment aprovades.
Quart: Oferir la interposició de recurs de reposició als propietaris, un cop se’ls
hi notifiqui l’aprovació definitiva de l’acord esmentat en el paràgraf primer”.
En la fase de votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor dels regidors
de CiU i ERC, i les 6 abstencions dels regidors del PSC, PPC i IPA-FPM.

10.- Aprovació del Conveni amb el Consell Comarcal
del Segrià per fixar les aportacions d’aquesta entitat a
l’Ajuntament per a la gestió del Museu d’Arquitectura i
Urbanisme
Es dóna lectura a la següent proposta que s’aprova per unanimitat:
“A la vista de la proposta aprovada per la Junta de Govern, de data 22 de maig
de 2013, en el punt 2.1. on es diu:
“Vist el document amb registre d’entrada número 1486/13, del Conveni del
Consell Comarcal del Segrià de data 14 de maig de 2013, segons el qual,
proposen la possibilitat de signar-lo entre el nostre Ajuntament i el Consell, per
a la promoció del Museu d’Arquitectura i Urbanisme Josep Mas Dordal.
Atesa la millora que suposa per al finançament del Museu, donat que es porta a
terme per aquest conveni la consolidació dels pactes que, en el seu moment,
es varen realitzar abans de la posada en funcionament del mateix.
Vist que el Ple té competència per signar convenis entre Administracions, es
proposa el següent:
Primer.- Aprovar el model de conveni amb el Consell Comarcal del Segrià, per
a fixar les aportacions d’aquesta entitat a l’Ajuntament per a la gestió del Museu
d’Arquitectura Josep Mas Dordal.
Segon.- Delegar en l’alcaldia per a la signatura del conveni donant compte al
Departament d’Intevenció”.

11.- Modificació del Reglament de Règim Intern del
servei de la Llar d’Infants pública Vensi per al curs
2013-2014
Es dóna lectura a la següent proposta que s’aprova per unanimitat:
“A proposta de la Junta de Govern, de data 16 d’abril de 2013, com a resultat
de la reorganització del servei de la Llar d’Infants, optimitzant els recursos
humans, arran de la reducció del dies de llicència pel personal docent, operada
legalment, es considera idònia la modificació del reglament, per tal de millorar

el servei durant el mes de juliol, tal com consta en la proposta de 4 d’abril de
2013, de la tècnica de promoció econòmica.
És per això que, a l’empar del que disposa l’article 153 del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals i preceptes concordants.
Vist l’informe de Secretaria, de data 24 de maig de 2013, es proposa la següent
modificació:
En execució de les mesures a aplicar durant el mes de juliol per al proper curs
2013 – 2014, es proposa afegir a l’article 10 del Reglament de Funcionament i
Règim Intern de la Llar d’Infants un paràgraf tercer que digui:
“Durant el mes de juliol, en haver finalitzat les tasques curriculars dels infants,
les sol·licituds d’altes al servei s’acceptaran, sempre que hi hagi places
vacants, i es percebrà la taxa ordinària d’una mensualitat normal, amb
l’increment d’un percentatge d’aquesta, que es fixarà per ordenança fiscal”.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, pregunta si la variació és
per a l’any 2014, cosa que es confirma per part del Secretari.

12.- Modificació de Pressupost de la Corp. 04/2013,
referent a la modificació de crèdit del pressupost de
despeses mitjançant suplement de crèdit
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que, 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, del pressupost
vigent de la corporació, amb subjecció a les disposicions vigents.
Despeses a finançar
Suplements de crèdit:
Partida
15100-62203

Nom
Rehabilitació Casa Clara

Proposta
d’increment
978,20 €

8.000,00 €

15500-20300

Lloguer Maquinària, Instal·lacions i Utillatge

15500-21000

Manteniment Infraestructura

15500-22710

Jardineria

8.000,00 €

15500-62301

Maquinària, Instal·lacions Tècniques i Utillatge

5.000,00 €

15500-63500

Mobiliari Urbà

8.000,00 €

16100-21000

Manteniment i Reparació Infraestructura

5.000,00 €

16100-22500

Cànon Agència Catalana de l’Aigua

5.000,00 €

16900-21300

Reparació i Manteniment Elements de Transport

16900-22799

Treballs realitzats per altres empreses

3.000,00 €

17100-60903

Plantació Arbres

5.500,00 €

32100-22601

Atencions Protocol· i Representatives

32100-23300

Altres Indemnitzacions

33400-62300

Maquinària, Instal·lacions Tècniques i Utillatge

34200-22799

Treballs realitzats per altres empreses

52.000,00 €

45400-60000

Inversió Terrenys

15.110,30 €

92000-21200

Reparació i Manteniment Edificis

6.000,00 €

92000-22799

Treballs realitzats per altres empreses

5.000,00 €

92000-63600

Equips per a processos informació

3.000,00 €

Total altes crèdits :

Finançament que es proposa:

20.000,00 €

10.000,00 €

150,00 €
1.000,00 €
0,01 €

160.738,51 €

1) Majors Ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent :
Partida

Nom
42000 Participació en els Tributs de l’Estat

Total Majors Ingressos:

Import
160.738,51 €

160.738,51 €

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.
Per tant,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer: Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 04/2013 per import
de 160.738,51 €, que cal finançar mitjançant majors ingressos recaptats sobre
els totals previstos en el pressupost de la corporació.
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”.
En la fase de votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor dels regidors
de CiU i ERC, els 2 vots en contra dels regidors d’IPA-FPM i les 4 abstencions
dels regidors del PSC i del PPC.

13.- Modificació del Pressupost 01/2013 del Patronat
Municipal d’Esports referent a la modificació de crèdit
del pressupost de despeses mitjançant suplement de
crèdit finançat amb càrrec al Romanent Líquid de
Tresoreria i majors ingressos efectivament recaptats
sobre els totals previstos en el pressupost corrent
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que, per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a
les quals la consignació és insuficient i no ampliable en el pressupost vigent del
Patronat Municipal d’Esports, i atès que es disposa de romanent líquid de
tresoreria per a despeses generals segons els estats financers i comptables
resultants de la liquidació de l’exercici anterior i de majors ingressos, es
proposa tramitar l’expedient de suplement de crèdit finançat amb càrrec al
Romanent líquid de Tresoreria i majors ingressos efectivament recaptats sobre
els totals previstos en el pressupost corrent, amb subjecció a les disposicions
vigents.
Despeses a finançar

Suplements de crèdit:
Partida
34100-22300
34100-48900
34200-22709
34200-61100

Nom
Despeses Transports
Subvencions Entitats Esportives
Treballs realitzats per altres empreses i professionals
Inversió de Reposició en Infraestructura

Proposta
d’increment
8.000,00
2.670,00
1.000,00
2.264,50

13.934,50 €

Total altes crèdits :
Finançament que es proposa:
Romanent líquid de tresoreria:
Romanent líquid de tresoreria no afectat i
disponible :

9.000,00 €

Majors Ingressos efectivament recaptats :
Econòmica

Nom

39800 Indemnitzacions Assegurances

Total altes crèdits :

Majors
Ingressos
4.934,50

13.934,50 €

FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment als articles 169,170 i 172
a 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, 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.
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. Articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
5. Articles 4.1, 15 i 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 5 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats
Locals, aquestes ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària en els termes previstos.
6. De conformitat amb el que estableixen l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de
desembre, per la qual s’aprova l’estructura de pressupostos de les entitats
locals i la Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de
Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats
Locals, per la qual es dicten Mesures per al Desplegament de l’Ordre
anteriorment mencionada.
Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb
la Legislació aplicable.
Per tant,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer: Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 01/2013 per import
de 13.934,50 €, que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria per a
despeses generals i majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals
previstos al pressupost.
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”.

En la fase de votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor dels regidors
de CiU i ERC, els 2 vots en contra dels regidors d’IPA-FPM i les 4 abstencions
dels regidors del PSC i del PPC.

14.- Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 26 (per la
prestació de serveis de Cases de banys, dutxes i
piscines i instal·lacions anàlogues)
Es proposa la modificació de l’ordenança fiscal 26, TAXA PER LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CASES DE BANYS, DUTXES, PISCINES I
INSTAL.LACIONS ANÀLOGUES, que queda redactada com segueix:
“Ordenança Fiscal núm. 26
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CASES DE BANYS, DUTXES, PISCINES I
INSTAL.LACIONS ANÀLOGUES
L’article 4.2 queda redactat de la següent manera:

FAMILIAR-Pares + 2 nens de 3 fins a 7 anys
FAMILIAR-Pares amb més de 2 nens de 3 fins a 7 anys
Adult + 1 nen de 3 fins a 7 anys
Adult
Infantil de 8 a 13 anys
Jubilat i pensionista per discapacitat (igual o superior al 65%)

Adult

ABONAMENTS
Temporada
Mensual
70,00€
42,00€
74,00€
45,00€
42,00€
23,00€
23,00€

47,00€
30,00€
26,00€
16,00€
15,00€

ENTRADES
Ds.,dg. i festius Laboral
5,50€
4,00€

Infantil de 3 a 7 anys
Infantil de 8 a 13 anys
Jubilat i pensionista per discapacitat (igual o superior al 65%)

0,50€
3,50€
3,25€

0,50€
3,00€
2,75€

Ocupació taula / dia
Adults- PREU DE GRUP
Infantil de 8 a 13 anys – PREU DE GRUP

5,00€
3,00€
2,00€

gratuït
2,00€
1,50€

S’entendrà nen/a de 3 anys els nascuts durant l’any 2010, i els de 8, els
nascuts el 2005.
Es consideren grups les persones que formen part d’una entitat, associació,
club, centre escolar, etc. El grup haurà de tenir un mínim de 20 persones. Per

poder entrar en aquesta categoria s’haurà de fer la petició a l’Ajuntament
mitjançant instància adreçada a l’alcalde i amb 10 dies d’antelació”.
El portaveu i regidor d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar que el vot
del seu grup serà en contra ja que no està d’acord en la baixada d’edat dels
infants.
El portaveu i regidor del PPC, Sr. Francisco González, considera que caldria
incrementar la rebaixa en el preu de les famílies nombroses i facilitar l’accés als
aturats.
El Sr. Alcalde fa constar que s’han congelat els preus i, que en altres municipis
paguen a partir dels tres anys. Considera que el servei s’ha de mantenir per si
mateix i que l’Ajuntament ja fa aportacions importants a aquest servei.
D’altra banda, desta el Sr. Alcalde, que estem rebaixant el 50% en el preu de
les escombraries i es manté el preu de l’IVTM des del 2007. Assenyala també
que s’ha rebaixat molt l’endeutament i s’ha fet ús dels contractes de
col·laboració d’ajuda als aturats per tal que puguin arribar a percebre un sou en
la seva totalitat.
El portaveu i regidor del PPC, Sr. Francisco González Cascón, fa constar que
no tot és tan positiu com diu l’alcalde. Considera que Almacelles és un dels
municipis amb el nivell impositiu més elevat.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i ERC i els 6 vots en contra dels regidors del PSC, PPC i
IPA-FPM.

15.- Moció de l’Equip de Govern contra l’ús de la
tècnica de fracturació hidràulica (fràcking)
Es dóna lectura a la següent moció:
“Atès que en dates 27/09/2012 i 04/10/2012, es varen publicar sengles anuncis
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Boletin Oficial del Estado,
respectivament, relatius a la sol·licitud dels permisos d’investigació
d’hidrocarburs anomenats Darwin i Leonardo. El primer dels quals afecta
89.683 ha. la majoria de les quals es troben a les comarques lleidatanes de
l’Urgell, la Segarra, la Noguera i el Solsonès.
Atès que durant el termini obert per a presentar oposicions, per part d’aquells
que es considerin perjudicats per la sol·licitud d’aquests permisos d’investigació

d’hidrocarburs, formulats per l’empresa MONTERO ENERGY CORPORATION,
S.L., diversos ajuntament lleidatans hi han presentat les al·legacions oportunes.
Del que s’ha pogut saber, la tècnica emprada per l’empresa peticionària en
d’altres casos, es pot presumir que es pretén una investigació d’hidrocarburs
mitjançant la facturació hidràulica per a l’extracció de gas no convencional
(fracking).
Atès que aquesta tècnica consisteix en l’extracció de gas natural mitjançant la
fracturació de la roca mare. Per extreure el gas atrapat a la roca s’utilitza una
tècnica de perforació mixta: primer es perfora fins a 5.000 metres en vertical i
després es perfora en horitzontal (una distància que pot arribar a varis
kilòmetres). Aleshores s’injecta aigua amb sorres i un seguit d’additius químics
a gran pressió. Això fa que la roca es trenqui i el gas s’alliberi i ascendeixi a la
superfície a través del pou. Part de la mescla injectada torna a la superfície.
Aquest procés es repeteix fins que s’exhaureix el gas. Tanmateix es fa
necessària la perforació d’un gran nombre de pous que s’estenen per la
superfície que ocupa el jaciment de gas no convencional.
Les pretensions efectuades per aquesta empresa poden tenir una important
afectació ambiental, d’entre els impactes i riscos més assenyalats, es fa
referència a: l’excessiva ocupació de terrenys, les emissions a l’atmosfera, la
contaminació acústica, la contaminació del sòl i de les aigües subterrànies, l’ús
intensiu dels recursos hídrics, els impactes a la biodiversitat o el risc de
fenòmens sísmics.
Paral·lelament a aquesta situació d’intensa afectació medi ambiental, atenent a
la nova implantació d’aquesta tècnica, la legislació existent no preveu ni regula
específica i adequadament els aspectes concrets de la fracturació hidràulica. I
si bé és cert que els projectes que hagin d’autoritzar-se han de prendre en
consideració la normativa de protecció mediambiental existent, aquesta està
fraccionada i no contempla la totalitat de supòsits i qüestions que planteja
aquesta tècnica.
A això, s’hi afegeixen altres aspectes legislatius que s’han de tenir en compte, o
acords com el comprès per la Generalitat de Catalunya, mitjançant acord del 9
d’octubre de 2012, en que va aprovar el Pla de l’energia i canvi climàtic de
Catalunya 2012-2020. Amb aquest Pla es proposa el disseny d’un nou model
energètic equilibrat basat a garantir la qualitat del subministrament; establir un
model competitiu econòmicament i amb menys dependència exterior; respectar
el medi ambient, amb un pes més gran de les energies renovables; reduir els
combustibles fòssils, i millorar l’eficiència en la utilització de l’energia per arribar
a un model català de generació i consum que sigui sostenible. Igualment es fa
una crida a la implicació de la societat civil en la construcció del nou model
energètic del país: formació, informació, participació i inclusió dels sectors

socials més desfavorits econòmicament.
Aquest marc normatiu i línies d’actuació no només tenen un valor enunciatiu,
programàtic o de mera exposició, sinó que mentre es traslladen a la pràctica
mitjançant la redacció d’una normativa de desenvolupament, cal entendre, per
fer-les reals i efectives, que ja són d’obligat compliment i exigibles com a
principis rectors de l’activitat que els poders públics portin a terme.
Pels motius anteriorment exposats, l’Equip de Govern de l’Ajuntament
d’Almacelles proposa al Ple d’aquesta Corporació l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- L’Ajuntament d’Almacelles mostra el seu rebuig a la utilització de la
tècnica de facturació hidràulica (fràcking), per a la investigació i extracció
d’hidrocarburs, en territori català.
Segon.- L’Ajuntament d’Almacelles insta al govern de la Generalitat de
Catalunya, que denegui l’atorgament de qualsevol tipus d’autorització o
concessió per a l’exploració, investigació i explotació dels jaciments subterranis
d’hidrocarburs en municipis lleidatans, si utilitzen la tècnica de la fracturació
hidràulica per a la seva extracció.
Tercer.- De conformitat amb l’apartat anterior, es deneguin els permisos
d’investigació d’hidrocarburs anomenats Darwin i Leonardo, quina sol·licitud ha
formulat l’empresa Montero Energy Corporations, SL.
Quart.- L’Ajuntament d’Almacelles donarà suport a les comarques i municipis
lleidatans que impulsin accions per a oposar-se a la utilització de la tècnica del
fràcking en el seu territori.
Cinquè.- L’Ajuntament d’Almacelles insta al Govern de la Generalitat de
Catalunya, a que constitueixi un grup d’experts amb l’encàrrec d’elaborar un
informe, en base a la literatura científica i a les decisions preses en altres
països de referència, en que s’avaluïn tots els riscos ambientals lligats a les
tècniques de fracturació hidràulica o d’altres similars destinades a l’explotació
de gasos no convencionals, avaluant també la seva viabilitat econòmica i els
seus costos respecte l’ús de tecnologies renovables.
Sisè Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la
mesa i grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i als consells
comarcals i ajuntaments de les comarques de Lleida”.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que en el punt
tercer de la moció caldria afegir que hi ha altres permissos demanats a la zona

de Lleida, entre els quals el Betseo Prometeo i Atlas.
Sotmesa la moció a votació, aquesta és aprovada per unanimitat.

16.- Moció a favor de mantenir la línia de tren LleidaMontsó i estudiar la manera de potenciar-la i convertirla en una línia de rodalies
L’Equip de Govern fa tramesa de la següent moció per a la seva aprovació:
“Atès que l’anunci fet pel Ministeri de Foment, en el sentit de suprimir totes
aquelles línies de ferrocarril que siguin deficitàries o tinguin un nombre reduit de
passatgers, entre les quals es troba la línia Montsó-Lleida i viceversa.
Atès que aquesta línia havia estat una de les que s’havien estudiat com a
prioritàries a l’hora de reforçar-la i que servís realment com una veritable línia
de rodalies entre les ciutats de Montsó i la comarca del Mig Cinca, Binèfar i la
comarca de la Llitera, Almacelles, Raimat i la ciutat de Lleida.
Atès que aquesta línia suposaria una clientela potencial de 50.000 habitants
connectats ferroviàriament amb la capital, Lleida.
Atès que amb el plantejament del Ministeri no només es perjudica a aquests
pobles i ciutats aragoneses i algunes de catalanes, sinó que també es perjudica
a la mateixa ciutat de Lleida, ja que es deixar perdre un potencial de possibles
clients i usuaris que, d’altra manera, tindrien més possibilitats de traslladar-se
fins a la capital de Ponent. Amb aquest anunci, doncs, queden lluny les
aspiracions de fer d’aquest eix un dels corredors ferroviaris més actius que es
pretenien proposar i posar en marxa.
Atès doncs aquests antecedents, s’acorda:
Primer: Demanar al Ministeri de Foment que es replantegi el tancament de la
línia i que el que cal es reforçar-la. Que es parli amb tots els alcaldes afectats i
mirar com fer-la més competitiva, adaptant els horaris amb les sortides i
arribades dels AVE’s i AVANT’s, o bé amb l’inici i finalització de les jornades
laborals i comercials.
Segon: Fer arribar aquest acord al Ministeri de Foment, a la Secretaria de
Territori i Mobilitat del Govern de la Generalitat, a la Diputació de Lleida i a la
d’Osca, als ens comarcals del Segrià, de la Llitera i del Cinca Mig, i als
ajuntaments de Lleida, Binèfar i Montsó, a fi que es recondueixi la situació,
recuperant i potenciant novament aquesta línia i no tancar-la”.

El portaveu i regidor del PPC, Sr. Francisco González, fa constar que seria més
convenient saber per què es fa, i –a més- procurar que el tren s’aturés a la
nostra vila.
Sotmesa la moció a votació, aquesta és aprovada per unanimitat.

17.- Moció en defensa del català i dels drets lingüístics
dels catalanoparlants a la Franja
L’Equip de Govern fa tramesa de la següent moció per a la seva aprovació:
“Les Corts d’Aragó han aprovat la nova Llei de Llengües que inclou, entre altres
mesures, el canvi de denominació del català que es parla a la Franja, que
passarà a denominar-se llengua aragonesa pròpia de l’àrea oriental (LAPAO).
L’anterior Llei de Llengües d’Aragó reconeixia l’existència de catalanoparlants a
la Franja, i de fet potenciava la seva promoció i protecció. Amb la nova Llei el
català deixarà de ser oficial a l’Aragó.
Aquesta actuació política suposa un nou atac contra la llengua catalana a
l’Aragó, que coincideix amb les polítiques que els governs del Partit Popular
que pretenen minimitzar l‘ús del català arreu. És una agressió reiterada a la
unitat de la llengua catalana.
L’aprovació de les modificacions legislatives impulsades pel govern aragonès
comportarà un detriment de l’estatus legal de la llengua, dels drets lingüístics
de les persones catalanoparlants i de la normalització de la llengua en
l’ensenyament, la comunicació i el seu ús social a la Franja.
La comunitat acadèmica internacional manifesta unànimement que la llengua
parlada a la Franja és el català. La llengua catalana és una realitat social i
cultural.
La Carta Europea de Llengües minoritàries, ratificada per Espanya, obliga a
respectar l’àrea geogràfica de cada llengua, al marge de les divisions territorials
i polítiques o administratives.
Les persones de les comarques de la Franja, des de la Ribagorça al
Matarranya, tenen nombrosos vincles de veïnatge i d’interrelació amb les de les
terres de Lleida, vincles que s’estenen al llarg del temps i que hom vol
conservar i millorar.

ACORDS
Primer.- L’Ajuntament d’Almacelles manifesta el seu total rebuig a l’acord que
ha pres el Parlament aragonès sense cap mena de base científica ni lingüística,
que suposa un canvi en la denominació del català a l’Aragó, i denuncia l’ús de
denominacions de la llengua catalana impròpies i allunyades de qualsevol rigor
acadèmic.
Segon.- L’Ajuntament d’Almacelles manifesta que la llengua materna i d’ús
social habitual de més de quaranta mil persones a les localitats de la Franja és
el català.
Tercer.- L’Ajuntament d’Almacelles demana a les institucions aragoneses que
respectin la denominació científica internacional del català a la Franja i que
vetllin per emprar criteris científics i filològics a l’hora de reglamentar la política
lingüística.
Quart.- L’Ajuntament d’Almacelles vol mantenir i enfortir les relacions territorials
amb les poblacions de la Franja. Les divisions administratives de l’Estat
espanyol no han de ser un obstacle insalvable entre territoris amb seculars i
estrets lligams històrics, socials, econòmics, culturals i lingüístics.
Cinquè.- Donar trasllat d’aquests acords al govern d’Aragó, als grups polítics
de les Corts aragoneses, al govern d’Espanya, als municipis de la Franja, a les
associacions culturals i històriques aplegades en la Iniciativa Cultural de la
Franja (Institut d’Estudis del Baix Cinca, Associació Cultural del Matarranya i
Centre d’Estudis Ribagorçans), i als grups polítics del Parlament de Catalunya”.
El portaveu i regidor del PPC, Sr. Francisco González Cascón, considera que
Aragó és una altra comunitat autònoma i, per tant, el que fem és una ingerència
en una comunitat veïna.
La portaveu i regidora d’ERC, Sra. Montserrat Torres, fa constar que les
fronteres administratives no poden anar en contra del patrimoni cultural
universal. Afegeix que el que no es pot fer és crear un idioma tècnic o de
laboratori en les Corts, sense que tingui una base língüística, i tot això amb la
única finalitat de minimitzar el català i crear polèmica. Considera, per acabar,
que l’atac al català és palès per part del PPC i està fent de la llengua un
element de confrontació.
El portaveu del PPC fa constar que considera que les actuacions a la comunitat
aragonesa no li resta res a Catalunya i que el nostre deure és respectar-los i
deixar que les fulles caiguin soles.

El Sr. Alcalde considera que no coincidiran mai amb el PPC en aquest tema, ja
que està clar que el PPC va en contra de la identitat catalana. Cal tenir en
compte, afegeix, que són molts els habitants de la Franja que estan en contra
de les actuacions de la comunitat autònoma aragonesa i pregunta al PPC si
seran escoltats.
Sotmesa la moció a votació, aquesta és aprova amb els 11 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC , PSC i IPA-FPM i els 2 vots en contra dels regidors del
PPC.

18.- Moció del grup municipal del PSC sobre el dret a
decidir del poble de Catalunya
Es dóna lectura a la moció presentada pel grup del PSC que literalment diu:
“La sentència del Tribunal Constitucional que modifica l’Estatut de Catalunya
aprovat en referèndum per una majoria de catalans i catalanes, va ser
interpretada per molts com la confirmació de les ànsies d’autogovern de bona
part de la ciutadania de Catalunya no cabien ja en la Constitució Espanyola.
D’altra banda, el nou finançament acordat l’any 2009, que pretenia aturar el
creixent malestar fiscal català, tampoc ha garantit el compliment del principi
d’ordinalitat.
A tot això li hem de sumar la percepció d’un exagerat dèficit fiscal, que s’havist
agreujat amb motiu de la crisi econòmica.
Finalment, cal afegir la sensació d’injustícia sobre les inversions públiques
estatals a Catalunya, així com l’acumulació d’incompliments per part dels
successius Governs espanyols del model de finançament acordat a partir del
que disposa el nou Estatut català i la manca de sensibilitat suficient sobre la
realitat pluricultural i plurilingüística d’Espanya.
Tenint en compte la suma d’aquestes raons i d’acord amb la voluntat
expressada per una majoria de les forces polítiques parlamentàries catalanes,
insistim en la necessitat d’assolir un acord entre el Govern de Catalunya i el
Govern d’Espanya que estableixi la celebració a Catalunya d’una consulta en el
marc de la legalitat, perquè els catalans i catalanes puguin pronunciar-se sobre
quin ha de ser el futur de les relacions entre Catalunya i la resta d’Espanya.
Per tot això proposem que el Ple de l’Ajuntament d’Almacelles acordi:

Primer: Instar al Govern català a iniciar un diàleg amb el Govern de l’Estat, per
tal de possibilitar la celebració d’una consulta a la ciutadania catalana per
decidir sobre el seu futur.
Comunicar aquest acord al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat de
Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; a la
Federación Española de Municipios y Provincias; a la Federació de Municipis
de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis”.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que aquesta és la
proposta aprovada amb el vot a favor de 104 dels 135 parlamentaris catalans.
La regidora i portaveu d’ERC, Sra. Montserrat Torres, considera que el
Parlament és sobirà i que ha creat una comissió per a aquest motiu. Assenyala
que encara que el Govern Central no recolzi la sobirania s’obtindrà una
fórmula, amb el suport de la Comunitat Europea. Fa constar, finalment, que no
entèn quina por hi ha en poder fer la pregunta a la ciutadania.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, es reitera en el fet que la
proposta la varen aprovar en el Parlament de Catalunya les forces polítiques de
CiU, ERC, PSC i IC-EUA.
Sotmesa la moció a votació, aquesta és rebutjada amb els 9 vots en contra dels
regidors de CiU, ERC i PPC, i els 4 vots a favor dels regidors del PSC i d’IPAFPM.

19.- Assumptes d’urgència
Acte seguit, el Sr. Alcalde proposa que es voti la inclusió per urgència de la
següent proposta.
El regidor i portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, votarà en contra de la
urgència atès que no coneix res del tema i proposa que les coses es facin, tal
com ja ha dit en altres ocasions, seguint l’ordre establert.
La resta de reunits acorden i aproven la inclusió d’aquest punt per urgència.

U.1.- Contractació de l’obra de construcció de la
Residència d’Avis (4a fase)
Es dóna lectura a la següent proposta:

“A la vista de l’informe d’en Xavier Guerra Arquitecte, de data 15 de maig de
2013, es considera adient concretar les següent bases o criteris per a la
contractació de l’obra de Construcció de la Residència d’Avis, fase 4a.
1.- La voluntat de l’alcaldia, o millor dit de l’Equip de Govern, de fer les obres
per un import d’1.360.128,71 euros, IVA inclòs €, segons la separata rebuda
avui, en tres fases: en 2013, 2014 i 2015, per poder fer funcionar solament els
32 llits, doncs la subvenció per funcionament no l’amplia la Generalitat, ni hi ha
perspectives que la subvenció convinguda per obres del Departament de
Benestar Social es faci efectiva de forma immediata i també, davant
l’obsolescència de l’actual residència que no compleix la normativa sanitària.
2.- Constatar que per l’exercici de 2014 hi ha un pressupost de 480.000 € per a
aquesta obra.
3.- Acabar les obres totals a finals de 2014 o febrer de 2015.
És per aixó que es proposa al ple :
Primer.- Iniciar expedient a fi que el Secretari informi sobre la legalitat del
present expedient i l’Interventor informi, en la part econòmico-pressupostària,
per procedir a la contractació de la total obra, en les fases indicades, amb
caràcter plurianual, elaborant un Plec de Clàusules.
Segon.- Com a fase prèvia i per agilitzar els tràmits, es proposa que el ple
acordi l’aprovació de la separata del projecte, per import d’1.360.128,71 euros,
IVA inclòs, per a la contractació de l’obra, que el Sr. Secretari exhibeix per
haver arribat aquesta tarda, tal com fa constar als reunits proposant l’aprovació.
Així mateix, es proposa delegar en la junta de Govern el següent:
.- La contractació i adjudicació de l’obra en les fases esmentades.
.- Declarar i fixar la plurianualitat de la despesa esmentada, si legalment
procedeix.
.- Donar compte de la delegació una vegada executada en un ple posterior.
No obstant això, el Ple acordarà el que cregui més adient”.
El regidor i portaveu del PPC, Sr. Francisco González, considera que és
correcte que es facin aquestes obres i es pot estudiar la delegació. No obstant,
matisa que seria millor que primerament se’ls informés de com es durà a terme
l’adjudicació. Acte seguit, el secretari –per ordre de l’Alcaldia- dóna compte en
termes generals del funcionament del procediment obert, amb diferents criteris

d’adjudicació, i de la participació dels tècnics avaluadors o d’un Comitè
d’Experts i de la mesa. Tot això serà després d’haver rebut les ofertes que es
demanaran a través d’edicte, ja que és el tràmit que se sol seguir legalment.
El regidor i portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar que
s’abstindran en la votació ja que considera que la ubicació d’aquest equipament
talla un carrer, fet que està en contra de la conservació de la retícula ortogonal
que tantes i tantes vegades s’ha dit.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que poden
acceptar que es faci ara l’aprovació de la separata, si bé no la delegació de la
contractació, ja que és una qüestio de Ple que representa a tot el poble.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i ERC i les 6 abstencions dels regidors del PSC, PPC i
IPA-FPM.

20.- Precs i preguntes
El regidor i portaveu del PPC, Sr. Francisco González, enceta el torn de
preguntes i ho fa preguntant per com està el tema de l’arbrat i les voreres de
l’Av. de Josep Mas Dordal. També fa palesa la queixa de manca de contenidors
higiènics a la Llar d’Infants.
Pregunta també quant ha costat l’obra d’accés a Almacelles per la banda de
Binèfar, i que es va dir en el seu dia que seria d’uns 60.000 euros.
Demana també una explicació de la situació actual dels veïns del sector SUD6, poligon 1; que es queixen perquè se’ls vol cobrar unes quantitats
desorbitades de diners.
Acte seguit, intervé el portaveu i regidor d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas,
qui demana que es repari de manera urgent les canals del Cobert del Cerdà, ja
que estan en molt mal estat i hi ha perill per als vianants.
Pel que fa a aquest punt, el Sr. Alcalde contesta que ja ha estat tramesa una
notificació als actuals propietaris.
Pel que fa al portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, vol fer constar les
següents qüestions:
1.- En quines condicions estem aquí (es refereix a la Sala d’Actes del Museu) i
si s’ha de pagar un lloguer de la sala a la fundació que gestiona aquest Museu.

El Sr. Alcalde contesta que no s’ha de pagar res.
2.- Ara que l’Incasòl ha anul·lat el Polígon Industrial del Pla d’Almacelles, què
pensa fer l’Equip de Govern per tenir sòl industrial al nostre poble?
3.- Es pensa fer alguna gestió en els carrers del voltant de l’institut, per evitar
que quan plou molt es converteixin en autèntics llacs?
4.- Quan ha costat la instal·lació de pilones automàtiques i semàfors que
regulen el trànsit en els carrers Major i de la Mercè?
5.- Quants treballadors de la casa tenen actualment un expedient obert i per
quines causes?
6.- Estan d’acord els veïns afectats per la reparcel·lació del SUD-6 amb les
quantitats a pagar, segons he pogut llegir en el BOP núm. 89 del passat 23 de
maig?
7.- S’ha arribat per part de l’Equip de Govern a algun acord amb els veïns
afectats pel projecte de reparcel·lació del sector SUD-6?
8.- En què es basa el Sr. Alcalde per acusar als grups de l’oposició de ser els
causants de les pintades que van aparéixer al monolit de la Rambla de
Catalunya? Pregunta també si la policia local ha trobat als causants del delicte.
9.- Quan té previst l’Equip de Govern posar en marxa la deixalleria que el
Consell Comarcal ha cedit a l’Ajuntament d’Almacelles, atenent la sol·licitud del
mateix Ajuntament?
10.- Quan té previst l’Equip de Govern començar a liquidar el deute acumulat
amb el Consell Comarcal del Segrià, referent als Serveis Socials?
El Sr. Alcalde contesta que quan es resolgui per part del President els
assumptes pendents.
Pel que fa a precs, el grup municipal del PSC voldria examinar totes les
despeses de la sortida de la Volta Ciclista a Catalunya, així com el contracte
signat amb els organitzadors d’aquesta cursa.
L’interventor contesta que la despesa ha ascendit al voltant dels 3 ó 4.000
euros d’aportació municipal, segons va acordar la Junta de Govern.

I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a
les 23 hores, de tot el qual extenc la present acta, donant fe del seu
contingut.

Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari Accidental

