ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 16 DE
SETEMBRE DE 2014.- 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 hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
presidència de l’Alcalde i l'assistència dels regidors que s’assenyalen i la de
l’interventor interí, en Lluís Bordes Capdevila; s’inicia, doncs, la sessió plenària
a l’Auditori del Centre Cultural com a seu provisional, d’acord a l’ordre de les
propostes que es detallaran.
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 29
d’abril de 2014
Els reunits aproven l’acta per unanimitat.

2.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia

Es dóna compte dels decrets d’Alcaldia núm. 47/14 al 105/14, a fi d’assabentar
als reunits:
47/14
48/14
49/14
50/14
51/14
52/14
53/14
54/14
55/14
56/14
57/14
58/14
59/14
60/14
61/14
62/14
63/14
64/14
65/14
66/14
67/14
68/14
69/14
70/14
71/14
72/14
73/14
74/14
75/14
76/14
77/14
78/14
79/14
80/14
81/14
82/14
83/14
84/14
85/14
86/14
87/14
88/14
89/14
90/14
91/14
92/14
93/14
94/14
95/14
96/14
97/14
98/14
99/14

Concedint tarja titular no conductor d’aparc. persones amb disminució Sra. Núria Quintana.
Acordar refusar bens subministrats per l’empresa ADO CERRAMIENTOS METÁLICOS, SA.
Designant representants de l’Administració eleccions al Parlament Europeu 2014.
Convocant Comissió Informativa Ple dia 29 d’abril de 2014.
Convocant al Ple del dia 29 d’abril de 2014.
Aprovant llistat de places Llar d’Infants curs 2014-2015.
Sol·licitant subvencions projecte d’activitats Formació i Treball 2014 a la Sec. de Joventut.
Autoritzant gual permanent al garatge del C/ del Carme, 68, bxs.
Autoritzant gual permanent al garatge del C/ del Batlle Simó, 24-26.
Acordant prorrogar programa de col·laboració social amb el Sr. José Luis Albert Molins.
Aprovant def. projecte urbanització modificat núm. 2 connexió Av. Josep Mas amb A-22.
Concedint tarja titular no conductor d’aparc. persones amb disminució Sra. Montserrat Arqué.
Concedint tarja titular conductor d’aparc. persones amb disminució Sr. Amadeo Roda Las.
Aprovant def. projecte d’urb. C/ d’Anselm Clavé, Sant Jaume i un tram del C/ A. Lleó i Canigó.
Aprovant modificació 03/14 del pressupost per generació de crèdits.
Aprovant pressupost de l’empresa INSTALCINE, SL per a l’adquisició d’un projector digital.
Contractant el servei de manteniment, conservació, neteja i control de les Piscines.
Delegant en la regidora Montse Arnó la celebració d’una boda civil a petició de Laura Lozano.
Autoritzant vacances al Sr. Secretari.
Deixant sense efect convocatòria Junta de Govern dia 27 de maig.
Contractant el servei de socorristes per a la temporada d’enguany de les Piscines.
Aprovant certificació núm. 4 i final de l’obra Punt Sanitari de les Piscines Municipals.
Autoritzant baixa del gual situat al garatge del C/ Sant Jaume, 51, bxs.
Aprovant modificació del projecte continguda en els fulls de preus per haver contradiccions.
Autoritzant baixa del gual situat al garatge del C/ d’Anselm Clavé, 8, bxs.
Deixant sense efecte decret 11/14 (Jordi Gómez) que cessarà en les funcions d’oficial de 1ª.
Convocant sorteig públic per determinar empresa que s’encarregarà socorristes Piscines.
Adjudicar contracte de servei socorristes Piscines a l’empresa SOCORRISTES H2O, SCP.
Aprovant contracte menor subm. elèctric d’Endesa al comptador de les Piscines (Punt Sanit.).
Declarant la innecessarietat d’atorgament de llicència mun. divisió finca germanes Novellón.
Concedint vacances d’estiu treballadors de l’Ajuntament d’Almacelles.
Autoritzant usos de l’àrea de pic-nic de les Piscines a diferents particulars que ho han demanat.
Convocant Junta de Govern extraordinària i urgent per al dia 26 de juny.
Concedit llicència urbanística arranjament cornisa C/ Major, 47.
Autoritzant baixa del gual del garatge situat al C/ del Nord, 3.
Deixant sense efecte decret 56/14 ja que cessarà com a oficial de 1ª. el dia 29 de juny.
Aprovant projecte d’enderroc edifici situat al C/ de l’Estació, 27 i execució subsidiària per l’Aj.
Designant nou procurador assumpte accions legals per recuperar possessió finca I. Santolària.
Aprovació conveni amb l’ACA per a la gestió del PA-07 de sòl urbà.
Autoritzant canvi de dies de les vacances del Sr. Secretari.
Concedint vacances a la treballadora Joana Cruz Canela.
Incorporant minuta préstec BSCH, SA clàusula de domiciliació de la participació Mun. Tributs.
Concedint vacances Sr. Andrés Márquez Casas.
Aprovant presentació sol·licitud persones aturades a la Brigada Prog. de Treball del Consell C.S.
Autoritzant usos de la zona de pic-nic de les Piscines.
Concedint tarja titular no conductor d’aparc. persones amb disminució Sra. Carmen Valencia.
Designant lletrat per a la defensa Ajuntament en contenciós interposat per Gas Natural, SDG.
Aprovar prov. padrons d’escombraries, clavegueram i cementiri per al 2014.
Autoritzant usos de la zona de pic-nic de les Piscines.
Concedint tarja titular no conductor d’aparc. persones amb disminució Sra. Rosa Randé.
Concedint tarja titular conductor d’aparc. persones amb disminució Sr. Antonio Reñé Lainez.
Aprovant inicialment modific. separata 4ª. Fase de l’Obra Residència per la Gent Gran.
Autoritzant usos de la zona de pic-nic de les Piscines.

100/14
101/14
102/14
103/14
104/14
105/14

Autoritzant usos de la zona de pic-nic de les Piscines.
Autoritzant la baixa del Padró de Vehicles per haver liquidat IMVTM vehicle 4270CVX.
Autoritzant usos de la zona de pic-nic de les Piscines.
Aprovant inicialment projecte bàsic graderies per al Camp de Futbol.
Aprovant Pla de Seguretat del Contracte d’Obres de la Urb. C/ d’Anselm Clavé i Sant Jaume.
Delegant en el regidor Guifré Palau Tersa la celebració d’una boda civil.

3.- Aprovació inicial del conveni amb l’ACA com a
instrument complementari del projecte d’urbanització
del PA-07
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vist l’expedient per a la tramitació del conveni trames per l’ACA com per fixar
l’aportació municipal dins del projecte de reparcel.lació del PA.07 a fi que els
propietaris del polígon es facin càrreg de la despesa necessària per a la
Depuració de les aigües brutes de la zona.
Atesa la conformitat amb l’article 72.4 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de
Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i amb l’article 96.6
Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme, el projecte d’urbanització comprèn la documentació següent:
Als efectes de l’aprovació inicial, el projecte d’urbanització, tant si formen part
d’una figura de planejament com si constitueixen un document independent,
han de contenir un avantprojecte de les obres d’urbanització previstes, i
com a mínim de les obres d’urbanització bàsiques.
De conformitat amb l’article 96 punts 3 i 4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, l’avantprojecte que
acompanyi al projecte d’urbanització ha d’incloure, si s’escau, les previsions
relatives a la implantació de les infraestructures de connexió amb els sistemes
urbanístics exteriors a l’actuació urbanística o bé a l’ampliació o el reforçament
d’aquests sistemes, així com les mesures o actuacions que calgui executar,
prèviament o simultàniament a les obres d’urbanització, per al tractament dels
sòls contaminats, i ha de constar, com a mínim, dels documents tècnics els
següents:
a) Memòria descriptiva de les característiques generals de les obres
d’urbanització en llurs aspectes funcionals, formals i constructius,i en els
plànols caldrà que es refereixin al Sanejament i concretament la Vinculació del
projecte urbanístic a la xarxa de col·lectors i mecanismes, existents o futurs, de
depuració d’aigües o de reutilització de les aigües reciclades.

Legalment abans de l’aprovació del projecte d’urbanització cal aprovar, segons
l’ACA, el conveni per fixar les aportacions relatives al sanejament. El conveni,
trames per l’ACA, amb data juny de 2014, pretén que desprès de l’aprovació de
la reparcel·lació i abans de la finalització de les obres d’Urbanització
l’ajuntament faci l’aportació fixada en favor de l’ACA.
Es concep doncs el conveni com un instrument auxiliar a la urbanització i es
vol, per L’ACA, que les despeses futures de sanejament, es paguin al mateix
temps que les obres de urbanització, impedint l’us de les finques si abans no
s’ha abonat les despeses de sanejament .
Vista la legislació continguda en el 98.4 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme
de Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i en l’article 25
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme i l’informe de Secretaria de data 25 de juny de 2014 i
d’Intervenció, es proposa doncs:
Primer: L’aprovació inicial en el ple, del Conveni de data juny de 2014 amb
l’Agència Catalana de l’Aigua, com instrument complementari al projecte d’
Urbanització del Polígon d’Actuació PA.07, que suposa una aportació de
190.556 €
Segon:Tramitar l’exposició publica del conveni igual que pel tràmit de
l’urbanització i després restarà aprovat definitivament si no hi ha al·legacions.
Tercer: De conformitat amb l’article 98.4) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme
de Catalunya, l’Ajuntament ha d’ordenar la publicació de l’aprovació del
CONVENI com element auxiliar d’urbanització en el Butlletí Oficial de la
Província (.Art. 25 i 26 del Reglament de la lle aprovat per i Decret 305/2006)”.
En la fase de votació, la proposta és aprovada amb els 7 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC i les 6 abstencions dels regidors del PSC, PPC i IPAFPM.

4.- Compte de l’adjudicació d’un préstec a llarg termini
d’1 milió d’euros al Banc de Santander, SA
Es dóna compte de la següent proposta per assabentar als reunits:
“Atès que per acord del ple de data 29 d’abril de 2014 es va resoldre la
concertacio del prèstec a llarg termini d’1.000.000 €, aprovant-se les bases
adients i delegant en la junta de govern per a la seva adjudicació.

Atès que es varen demanar les ofertes adients i per acord de la junta de govern
de data 26 de juny de 2014 i de 16 de juliol de 2014 es va procedir a la seva
adjudicació amb el següent contingut:
“ADJUDICACIÓ DEL PRÉSTEC A LLARG TERMINI D’1.000.000 D’EUROS
D’ACORD AMB LA DELEGACIO REALITZADA EN EL PLE
El secretari fa constar, que en compliment de la convocatòria realitzada per
l’Alcaldia i per tal de que aquest punt es decideixi en acte públic, s’ha inserit
edicte en el tauler de la corporació per a coneixement general del veïns.
Adjudicació d’un préstec a llarg termini
SANTANDER.

d’1.000.000 d’€ al Banc de

El Secretari dóna compte que per acord del ple de 29 d’abril de 2014, es varen
aprovar les bases per a la contractació del serveis bancaris, per concertar un
préstec a llarg termini per import d’1000.000 d’€ delegant en la junta de govern
la seva adjudicació.
Assenyala que consta a l’expedient la certificació acreditativa de les ofertes
presentades per les entitats que es detallaran.
Acte seguit fa constar, que aquest matí desprès de convocar, ha rebut
l’informe d’intervenció valorant les ofertes segon el següent quadre:
Banc

import

índex

diferencial

Banc de Santander........1.000.000 €

Euribor

1,79%

BBVA..............................500.000 €

Euribor

2,20%

La Caixa..........................700.000 €

Euribor

3,00%

Esmenta que l’interventor proposa com a oferta més avantatjosa la del Banc de
Santander, per ser del tipus d’interès més baix i per cobrir el total import.
El Secretari dóna compte del seu informe del 26 de juny dient que “Es fa
constar al final de l’informe d’Intervenció, la necessitat d’una comunicació
positiva prèvia de la Generalitat, abans de la signatura del préstec, invocant
normativa vigent en 2013 i 14.
No es detalla perquè cal aquesta autorització i en quin tram d’endeutament
estem, cosa que faria entenedora la situació. Suposem que ens deu ser
d’aplicació la llei 17/2012 de 27 de desembre, disposició final 31, en el seu
paràgraf segon.

També fa esment l’informe que, per part d’Intervenció, s’ha fet un tràmit, davant
de la Generalitat, cosa que cal justificar en l’expedient, abans de fer una
proposta i de resoldre.
En conclusió, caldrà doncs que mínimament s’aporti la documentació per part
de l’interventor per no adjudicar, si cal prèviament l’autorització. “
El Sr. alcalde proposa que es complementi la documentació i que no obstant
s’adjudiqui provisionalment.
El Secretari fa constar, que encara que avui es resolgui l’adjudicació no es
podrà notificar al seu entendre, fins que hi hagi l’autorització d’Economia i
Finances.
El Sr. Interventor manifesta que demà completarà la documentació demanada.
Afegeix que la variació en les ràtios, per les quals cal esperar el dictamen
favorable d’Economia i Finances, es va produir en una disposició final de la llei
de pressupostos per 2013.
Finalment els reunits acorden per unanimitat, el següent:
Adjudicació d’un préstec a llarg termini
SANTANDER.

d’1.000.000 d’€ al Banc de

Vist que en el ple de data 29 d’abril de 2014 s’inicià el procediment per a
concertar una operació de préstec a llarg termini d’1.000.000 d’€ per al
finançament d’inversions per a l’exercici de 2014.
Vist que amb data 29 de maig, se sol·licitaren ofertes a les entitats de la localitat
atorgant-los el termini de fins el dia 18 de juny per a la seva presentació.
Vist l’informe d’intervenció valorant les ofertes segons el seguent quadre:
Banc

import

índex

diferencial

Banc de Santander........1.000.000 €

Euribor

1,79%

BBVA..............................500.000 €

Euribor

2,20%

La Caixa..........................700.000 €

Euribor

3,00%

Examinada la documentació que l’acompanya i d’acord amb aquesta i de
conformitat amb el que estableix l’article 52.2 del Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova del Text refós de la Llei d’hisendes locals.

Atès que esta en tràmit l’autorització d’Economia i Finances de la Generalitat.
Vistos els informes d’intervenció i de Secretaria de data 26 de juny obrants a
l’expedient, s’acorda:
PRIMER: Acceptar l’oferta de data 18 de juny de 2014 i Adjudicar a Banco
Santander Central Hispano SA, la concertació de l’operació de préstec, per al
finançament d’inversions, per un import d’1.000.000 d’€, en les condicions
següents:
Quantia del préstec: 1.000.000 d’€ (pòlissa de préstec)
TIPUS D’INTERÈS NOMINAL OFERTAT: El tipus inicial es fixarà d’acord amb
el valor de l’EURÍBOR a dotze mesos més un diferencial de 1’79 %, sense
arrodoniment.
AMORTITZACIÓ: mensual (8 anys mitjançant 96 quotes mensuals amb quotes
constants de 10.416,67 €)
TERMINI: 10 anys amb els dos primers de carència.
COMISSIÓ OBERTURA: 0,50%
COMISSIÓ DE CANCEL·LACIÓ ANTICIPADA: Exempt.
COMISSIÓ D’ESTUDI : Exempt.
SEGON: Oferir com a garantia del compliment de les obligacions municipals
que es derivin de la concertació de l’esmentat crèdit, els recursos que es
recaptin en l’impost de béns immobles de naturalesa urbana, de l’impost
d’activitats econòmiques i del Fons Nacional de Cooperació Municipal que
aporta l’Estat.
TERCER: Atès que s’ha Sol·licitat l’autorització preceptiva de l’operació de
crèdit a l’autoritat competent en matèria economico-financera de la Comunitat
Autònoma aquest acord resta supedita a l’obtenció de l’autorització.
QUART: Notificar el present acord a la entitats financeres que van presentar
ofertes.
CINQUÈ: Donar compte de la present resolució al Ple municipal en la propera
sessió atès que s’actua per delegació”.
“Validació de l’acord de la Junta de Govern de data 26 de juny de 2014 i
adjudicació definitiva de l’operació de préstec al Banc de Santander
Central Hispano SA

Es dóna compte de la recepció, amb data 11 de juliol de 2014, de l’autorització
de la Direcció General de Política Financera de la Generalitat, sobre l’operació
de préstec a llarg termini d’1.000.000€, que l’Ajuntament va adjudicar,
condicionadament, al Banco de Santander Central Hispano SA, per acord de la
Junta de Govern de data 26 de juny de 2014, que actuava per delegació del
Ple de data 29 d’abril de 2014.
Atès que amb aquesta autorització es compleix el requisit imposat per la
disposició final 31 de la Llei 17/2012 de 27 de desembre de Pressupostos
Generals de l’Estat per l’any 2013.
Vist l’informe favorable d’intervenció de data 14 de juliol de 2014.
És per tot això que es proposa:
Primer: Donar plena validesa a l’acord de la Junta de Govern de data 26 de
juny de 2014, adjudicant definitivament l’operació de préstec a llarg termini,
d’1.000.000€, al Banco de Santander Central Hispano SA, acceptant la seva
oferta de data 18 de juny de 2014.
Segon: Notificar aquest acord al Banc i a intervenció, delegant en el Sr.
Alcalde per a la seva signatura,
Tercer: Donar compte de l’acord en el proper Ple”.
És per tot això que, en compliment de la normativa local sobre delegacions es
procedeixi a assabentar al ple dels acord executats”.

5.- Determinació del Calendari de Festes Locals per al
2015
Per tal de ratificar l’acord de la junta de govern de data 26 de juny de 2014, es
proposa la determinació de les Festes Locals per 2015 tal com segueix:
“2.2.- Vist el document amb registre d’entrada número 1479/14, presentat pel
DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ, en la què sol·liciten que s’acordi
pel proper Ple calendari de festes locals per al 2015. La Junta acorda fixar el
dies 2 de març, amb motiu de la Festa de l’Aigua i 24 de setembre, amb motiu
de la Festa Major”.
En la fase de votació, la proposta és aprovada per unanimitat.

6.- Aprov. inicial del projecte d’obres d’arranjament i
condicionament d’un tram del camí de la Marinada
“Vista la Providència de l’Alcaldia de data 28 de febrer de 2014; i l’informe de
Secretaria de 6 de març de 2014 i l’informe del lletrat el Sr. Joan Baldrich de
data 9 de setembre de 2014 al servei de l’Ajuntament, en el qual es posa de
manifest que per la correcta execució del Projecte és necessària l’adquisició
d’una porció de les següents finques: la finca registral núm. 2960 d’Almacelles,
polígon 3 parcel·la 69, de la finca registral núm. 1455 d’almacelles, la parcel·la
70 del polígon 3 i de la finca registral 1454 d’Almacelles, la parcel·la 47 del
polígon 3.
RESULTANT que les despeses de realització del projecte, direcció de l’obra,
assessorament jurídic i adquisició de béns aconseguissin una quantia
aproximada de 24.117,97 € i que solament existeixen fons suficients per cobrir
els costos d’adquisició de bens, el qual ascendeix a 1.061,72 €, segons informa
l’interventor municipal.
RESULTANT que el Projecte conjuntament amb la relació concreta de
propietaris i béns que resultin afectats: ha de sotmetre’s a l’aprovació inicial.
RESULTANT: Que l’execució de les obres requereix l’expropiació d’uns
terrenys de superfície 266,56 m2.
CONSIDERANT: Que l’aprovació definitiva del Projecte comporta la declaració
d’utilitat pública de les obres i autoritza a expropiar els béns i drets necessaris
per la realització de les obres.
Vista la legislació aplicable que s’exposa al Informe del lletrat.
El Ple de la Corporació ACORDA:
PRIMER: Aprovar inicialment el Projecte d’obres d’arranjament i
condicionament d’un tram del Camí de Marinada, des de la connexió de la
carretera LV-810 al PK 0 + 000 fins al PK 0 + 280,768 al t.m. municipal
d’Almacelles (Lleida) redactat per l’Enginyer Agrònom Carlos Estaran Justribo
amb un pressupost de 23.117,97€, de data 27 de febrer de 2014 i que inclou
l’Addenda a l’annex núm. 8 presentada en data 26 de juny de 2014 amb
registre d’entrada 1945/14.
SEGON: Sotmetre el Projecte a informació pública durant un termini de 30 dies
hàbils amb objecte de que els interessats puguin presentar al·legacions.

Declarar d’utilitat pública l’obra del projecte als efectes d’expropiació dels béns
afectats.
TERCER: Aprovar inicialment la Relació de Béns i Drets afectats i sotmetre’ls a
informació pública durant un termini de 15 dies hàbils, adjunts a la proposta.
QUART: Procedir a la publicació dels anteriors acords al BOP, en un diari de
major circulació a la província i al taulell d’anuncis de l’Ajuntament.
Així mateix notificar personalment als titulars de béns i drets afectats perquè
puguin rectificar els possibles errors que estimen en la relació publicada;
oposar-se a l’ocupació o disposició dels béns i drets per motius de forma i de
fons que han de fonamentar motivadament.
L’aprovació definitiva de la relació de béns quedarà condicionada a l’aprovació
del Projecte, en aquest cas quedarà declarada d’utilitat pública del fi al que
l’obra es destina”.
RELACIÓ INDIVIDUALITZADA DE BENS I DRETS AFECTATS
Parc.

Pol.

Sup.
0,6537 Ha

Sup.
afectada
152,71 m2

Secà /
Regadiu
Regadiu

Dolores Pàmpols Molins
C/ Sant Roc, 45
ALMACELLES

69

3

Ramon Molins Simó
C/ Lleida, 41
BENAVENT DE SEGRIÀ

70

Maria Antònia Gzlez. Vila
Camí Vell de Sucs
ALMACELLES

47

Cultiu
Olivers

3

0,8700 Ha

54,73 m2

Regadiu

Olivers

3

2,6454 Ha

59,12 m2

Regadiu

Farratges

El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, pregunta si s’ha arribat a un
acord amb el propietari afectat. Contesta el Sr. Alcalde que s’ha intentat, si bé
les indemnitzacions preteses eren molt distants.
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.

7.- Aprovació del Compte General de l’exercici de 2013
de l’Ajuntament i entitats vinculades

Es dóna compte de la següent proposta:
“Vist el Compte General de l’Ajuntament d’Almacelles i de llurs OOAA (Patronat
d’esports, Patronat d’Avis) corresponent a l’exercici 2013 elaborat i tramitat
segons disposen els articles 208 a 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, la instrucció de comptabilitat per l’administració Local i altres
disposicions concordants.
Vist l’informe favorable emès per Intervenció, de data 13 de maig de 2014.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Especial de Comptes, de data 9 de
juny de 2014.
Vist que, en la fase d’exposició pública, no s’ha presentat cap reclamació,
al·legació ni observació, i atès l’informe d’Intervenció, de data 13 de setembre
de 2013, es proposa al Ple:
Primer: L’aprovació del Compte General de l’Ajuntament d’Almacelles i de llurs
OOAA (Patronat d’esports, Patronat d’Avis) corresponent a l’exercici 2013.
Segon: Trametre l’expedient a la Sindicatura de Comptes”.
El Sr. Interventor destaca que l’endeutament a 31 de desembre és del 69,96%.
Sotmesa a votació la proposta, 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.

8.- Aprovació de la modificació del servei de la Llar
d’Infants Municipal Vensi
Es dóna compte de la següent proposta:
“Atès que per providència de l’alcaldia de data 31 de juliol de 2014 es va
resoldre encomanar a Secretaria la tramitació de la modificació del servei de la
llar d’infants, atesa la disminució del nombre d’infants matriculats que ha restat
reduït a 32.
Atès que amb data 14 d’agost de 2014 es va presentar, per part de Na Begoña
Andres Altaba, el projecte de Modificació del Servei de la Llar d’Infants que
contempla el servei en els aspecte jurídic, financer i social.

Atès que, segon el mateix, la modificació dels ingressos ha de compensar-se
amb la reducció de despeses de personal docent, per tal de fer menys costosa
la continuació en la prestació del servei que proposa, sense incrementar la
taxa.
Atès que segons l’informe de Secretaria, de data 12 d’agost de 2014 cal
acreditar prèviament, per informe de l’interventor, que la modificació en el
pressupost, que suposi la modificació del servei que es presti, no pot ser causa
de desestabilització ni pot resultar insostenible, segons el que disposa la lleis
d‘estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera aprovada per Llei Orgànica
2/2012 de 27 d’abril, article 11.
Atès que amb data 10 de setembre es va fer entrega a Secretaria de l’informe
d’Intervenció en el què es diu que s’informa favorablement la modificació del
servei, doncs no cal modificar el pressupost de 2014, i es fa constar que no es
pot, per ara, parlar de sostenibilitat per anys futurs, atès que no hi ha encara
suficients dades respecte al naixement de nadons i a les matrícules.
Atès la necessitat de tramitar el projecte esmentat urgentment.
Vistos els informes de Secretaria l’informe de la Comissió Informativa General i
la normativa continguda en el ROAS, articles 159 i 297, es proposa:
Primer: Aprovar inicialment el Projecte de Modificació del Servei de la Llar
d’Infants de data 14 d’agost de 2014 i l’estudi de costos incorporat, redactats
per na Begoña Andrés Altaba, tècnica de Promoció Econòmica.
Segon: Procedir a l’exposició pública de l’expedient per un termini de 30 dies
hàbils. Amb tal finalitat cal fer edictes en el BOP i taulers, restant aprovat
definitivament per Decret de l’alcaldia si no hi ha al·legacions, i quedant
aprovades les modificacions contingudes en el projecte”.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que no s’ha
pogut estudiar la proposta atès que s’acaba de repartir.
Sotmesa a votació la proposta, 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.
Els punts 9, 10 i 11 es retiren de l’Ordre del Dia.

12.- Aprovació definitiva del projecte modificat núm. 2
de connexió de l’Av. de Josep Mas Dordal amb l’enllaç
de l’A-22
Es dóna lectura a la següent proposta de l’Alcaldia:
“Atès que per Decret de l’alcaldia 57/14 de 16 de maig es va dictar la resolució
amb la motivació següent:
“A la vista de l’informe jurídic de l’advocat Josep Lluís Rodríguez Ros, de data
13 de maig de 2014.
Atès que per Decret d’alcaldia 23/2014, de 6 de març de 2014, es va aprovar
inicialment el projecte d’urbanització complementària anomenat “Modificat núm.
2 de la connexió de l’Av. De Josep Mas Dordal amb l’enllaç Sud de l’autovia A22”; tot disposant-se l’exposició pública i notificació als afectats i sol·licitud de
informes a les companyies subministradores.
Atès que durant el període de informació pública s’han rebut les següents
al·legacions:
.- Al·legació amb registre d’entrada 904/14, de 24 de març, presentada per la
Comunitat de Regants d’Almacelles.
.- Al·legació amb registre d’entrada 958/14, de 28 de març, presentada per la
Sra. Josefa Molet Prim.
.- Al·legació amb registre d’entrada 1027/14, de 4 d’abril, presentada pel Sr.
Eduard Gené Brufau.
.- Al·legació amb registre d’entrada 1069/14, de 7 d’abril, presentada pel Sr.
Ramon Royo Cortadellas.
.- Al·legació amb registre d’entrada 1108/14, de data 9 d’abril, presentada per
MTR INVERSIONS, SL.
.- Al·legació del Ministeri de Foment, amb registre d’entrada 1324/14, de data 6
de maig de 2014.
Atès que les al·legacions presentades han estat informades pels Serveis
Tècnics de la Diputació de Lleida, de data 12 de maig de 2014 i registre
d’entrada 1398/14, en el sentit que consta a l’expedient i a la que es remet
aquesta resolució com a motivació in allunde.
Atès que igualment consta informe emès per la Demarcació de Carreteres de
l’Estat a Catalunya.”
Atès que desprès de la notificació de l’ aprovació definitiva de l’esmentat
Decret, que ara haurà de repetir el ple, es va rebre amb data 17 i 18 de juny

recurs de reposició de Ramon Royo Cortadelles que ha estat informat per
Secretaria , com al·legació, amb data .17 i 18 de juny de 2014, en el que
solament es considera estimable l’al·legació de l’afectació del reg, servint
aquest informe con motivació d’aquest acord.
Atès que en l’informe esmentat es proposa repetir i ratificar l’aprovació
definitiva pel ple en tractar-se de document que comporta expropiació, a
l’empar del que disposa l’article 3.4 del Reglamento de la Ley de Expropiación
Forzosa, aprovat per Decret de 26 d’abril de 1957.
Vist allò que disposa l’article 89 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost pel
qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme de Catalunya, i en ús de les
atribucions que m’atorga l’article 21.1, lletra j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, es proposa:
Primer: Ratificant el decret de l’alcaldia num. 57/2014 i aprovar definitivament
el Projecte de Urbanització “Modificat núm. 2 de la connexió de l’Av. de Josep
Mas Dordal amb l’enllaç Sud de l’autovia A-22”; amb el resultat de l’estimació o
desestimació de les al·legacions presentades pels particulars en el sentit que
es desprèn dels informes emesos per la Diputació de Lleida als quals es remet
aquest acord als efectes de motivació.
Segon: Disposar que s’efectuïn en el projecte d’urbanització les modificacions
que resulten de l’estimació de les al·legacions que siguin procedents i que es
considerin aquelles altres en les què així s’estableix en el moment del
replanteig de l’obra.
Tercer: Disposar que s’efectuïn en el projecte d’urbanització les modificacions
que resulten de l’informe de la Demarcació de Carreteres de l’Estat a
Catalunya.
Quart: Vist el recurs de data 17 de juny de 2014 presentat per Ramon Royo i
d’altres, es considera que cal desestimar-lo, per correspondre al tema del just i
preu que ara no es tracta, per estar inclosa la reclamació en l’aprovació
definitiva ja resolta, i per que el traçat ve donat pel planejament general previ,
fent nostres el motiu de l’informe de la Diputació i d’acord amb l’informe del
lletrat en Joan Baldrich i de Secretaria de data 27 d’agost de 2014, excepte pel
que fa a l’afectació del reg que s’estima i que es detallarà i valorarà en el
projecte.
Cinquè: Notificar aquesta resolució als interessats amb còpia dels respectius
informes sobre les al·legacions presentades fets per la Diputació, per la
Demarcació de Carreteres de l’Estat, del lletrat en Joan Baldrich i per
Secretaria.

Sisè: Publicar aquest acord en el BOP, tauler d’edictes i telemàticament”.
El portaveu i regidor del PPC, Sr. Francisco González, fa constar sintèticament
que aquesta obra la ocnsidera del tot innecessària, fora de lloc i perillosa.
Sotmesa a votació la proposta, 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.

13.- Denominació de la Plaça de Santa Ninfa
Es dóna compte de la següent proposta:
“Atesa la zona verda sorgida en la intersecció de l’Av. de Sucs, amb l’Av. dels
Esports i el carrer d’Àngel Guimerà en el seu dia que, alhora, confronta –en
part- amb el complex educatiu de l’INS Canigó d’Almacelles.
Atès que, inicialment s’adoptà la denominació d’aquell indret com a Plaça d’en
Francesc Macià.
Atès que d’uns anys cap aquí s’ha constatat l’interès del món docent, de
l’alumnat de l’INS Canigó, i del mateix Ajuntament, per destinar un espai públic
proper a aquest institut per agrair, recordar i homenatjar a la localitat italiana de
Santa Ninfa, població amb la qual els alumnes d’Almacelles celebraran el curs
2014-2015 deu anys d’intercanvis en el marc del projecte multilateral escolar
europeu Comenius, i del què se n’han beneficiat més de 250 alumnes
almacellencs de 2n. i 3r. d’ESO.
Atès l’acord de la Junta de Govern, de data 3 de juny de 2014, en el què
s’acordava l’esmentada denominació i la posterior ratificació en Ple.
Atès que la població italiana de Santa Ninfa té algunes similituds urbanístiques i
històriques amb la d’Almacelles, com són: la demografia (5.200 habitants); el
fet que hi hagués una primera població fundada sota l’auspici del rei Felip III el
segle XVII; la construcció d’un canal d’aigua als anys cinquanta que va facilitar
una agricultura de reg i la posterior repoblació d’una nova vila de Santa Ninfa
l’any 1968, quan un terratrèmol d’enormes magnituds va arrasar-la per complert
i va fer necessària la reconstrucció d’una nova ciutat seguint els cànons de
l’urbanisme racional i uniforme, típicament almacellenc.
Atès doncs, aquests antecedents, es proposa als reunits el següent:

Primer: Ratificar l’acord pres en la Junta de Govern, de data 3 de juny de 2014,
en la què s’oficialitza la denominació de la zona verda compresa entre l’Av. de
Sucs, Av. dels Esports i carrer d’Àngel Guimerà, com a Plaça de Santa Ninfa,
deixant sense efecte l’anterior denominació proposada en el seu dia per a
aquest espai.
Segon: Comunicar aquest acord a la direcció de l’INS Canigó i a l’alcalde de
Santa Ninfa per al seu coneixement i als efectes oportuns”.
En la fase de votació, la proposta és aprovada per unanimitat.

14.- Denominació de la Rotonda d’Albert Lleó
Es dóna compte de la següent proposta:
“Atesa la gran rotonda de distribució de trànsit situada en la confluència de
l’antiga Ctra. N-240, l’A-22, l’entrada est d’Almacelles, la variant nord, i els vials
d’accés a les diferents zones industrials del Pla d’Almacelles.
Atesa la gran importància d’aquest espai com a punt de referència emblemàtic
per a tots aquells que accedeixen a Almacelles des d’aquest punt.
Atès que en el seu dia es va enjardinar i es va col·locar com a element
escultòric principal una rèplica del primer avió que va aterrar prop d’aquest
enclavament, i que fa referència a l’aeròdrom que va construir el terratinent
Albert Lleó i Puiguriguer el 1927, aeròdrom considerat el pioner de les Terres
de Lleida.
Atesa la importància de posar de relleu la figura de n’Albert Lleó i Puiguriguer
(Barcelona 1904-1967), amant de l’aviació i un dels pioners a Catalunya. El
1923 fou un dels membres fundadors de la Penya de l’Aire de Catalunya i el
1927 habilità l’aeròdrom a la mateixa finca del Mas del Lleó d’Almacelles,
esdevenint el primer aeròdrom de caire privat que s’ubicava en terres
lleidatanes. Un cop condicionat un petit però efectiu aeròdrom a la finca del
Mas del Lleó d’Almacelles, un aparell Avro 616 Avian de l’any 1926 aterra per
primera vegada en terres almacellenques. Els avros eren coneguts com els
“avians” i foren molt comuns els primers anys de l’aviació al nostre país. És
pilotat pel Sr. Albert Lleó i Puiguriguer. En aquest primer vol va anar
acompanyat pels també pilots Lluís Aguilera, Josep Maria Carreras, Josep
Canudas, Pere Peñarredonda, Guillem Xuclà, Álvarez, Llorenç Fornés, Josep
Comas, Ramon Castañeda i Joan Domènech.
Atès doncs, aquests antecedents, es proposa als reunits el següent:

Primer: Denominar a la rotonda de distribució de trànsit situada en la
confluència de l’antiga Ctra. N-240, l’A-22 i altres vials del sector est de la
població, com a rotonda d’Albert Lleó, en honor i homenatge de qui fou un dels
pioners de l’aviació a Catalunya i promotor de l’aeròdrom del Mas del Lleó l’any
1927, el primer aeròdrom de les Terres de Lleida.
Segon: Comunicar aquest acord a la família d’Albert Lleó i a la Demarcació de
Ctres. de l’Estat a Catalunya per al seu coneixement i als efectes oportuns”.
En la fase de votació, la proposta és aprovada per unanimitat.
El Sr. Alcalde vol fer constar la seva gratitud als diferents grups pel consens en
aquesta proposta.
Acte seguit, el Sr. Alcalde proposa que es votin conjuntament els punts 15, 16 i
17 que es detallen:

15.- Modificació del Pressupost de la Corp. 05/14 de
suplement de crèdit per finançar despeses d’inversió
“Atès que s’ha adjudicat l’obra “Construcció Residència per a gent gran i
adequació del centre de dia existent, 4a fase” i donat que a l’any 2012 es va
reconèixer la subvenció corresponent al PUOSC anualitat 2012 per import de
339.566,69€ i vist que aquesta no es farà efectiva fins que estigui realitzada i
es comprovi que es compleixen tots els requisits, per prudència i per tal de
poder fer efectiu el pagament al contractista es vol fer un canvi de finançament
donant de baixa dita subvenció i concertant una operació de préstec per aquest
mateix import, que es cancel·larà una vegada es cobri la subvenció.
PROPOSO
Vist els antecedents descrits anteriorment és necessari modificar l’expedient
aprovat en data 25 de març de 2014 per Decret de l’Alcaldia núm. 37/2014
Incorporació Romanent de Crèdit donat que és al ser una obra amb
finançament afectat al ser incorporada al pressupost vigent s’estaria duplicant
el crèdit a la partida de despesa.
Es procedeix a anul·lar part del Decret 37/2014, en concret:
1. Disminuir la partida de despeses 23100-62205 Construcció Residència
Gent Gran amb adequació Centre de Dia existent per import de
339.566,69€ (que correspon a la subv. PUOSC 2012).

2. Disminuir la partida d’ingressos 870.02 Romanent de tresoreria
(Ingressos afectats) per import de 339.566,69€.
Aquesta modificació quedarà de la següent manera:
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT
Despesa a finançar:
Partida
15500-60920
15500-60923
16100-60927
23100-62205
34200-60904
34200-61905
34200-61907

Nom
Urbanització UA8
Urbanització Rambla Generalitat
Instal·lació nova canonada aigua potable C/Bassa Bona
Construcció Residència Gent Gran amb adequació Centre
de Dia existent
Punt Sanitari per al complex esportiu municipal d’Almacelles
Millora Circuit Motocross
Reforma Vestidors i Nucli de Serveis Camp de Futbol

TOTAL DESPESA A FINANÇAR

Proposta
d’increment
1.476,01€
121.826,20€
10.661,81€
439.114,54€
160.060,92€
20.187,64€
5.684,73€

759.011,85€

Finançament que es proposa
Partida
870.02
870.02

Nom
Romanent de tresoreria (per a despeses generals)
Romanent de tresoreria (Ingressos afectats)

TOTAL FINANÇAMENT

Import
53.364,35€
705.647,50€

759.011,85€

Per part de l’Interventor s’ha emès informe favorable.
PROPOSO:
Aprovar la modificació de l’expedient de modificació de crèdit (Incorporació de
Romanents de Crèdit) en els termes exposats anteriorment”.
El Sr. Interventor fa constar les variacions que es produeixen en la consignació
respecte a les partides que, en un moment inicial, foren finançades en base a
subvenció i que després es financien per via de préstec per atendre els
pagaments, mentre esperem que arribi el pagament de les subvencions,
moment en el qual es retornarà el préstec-pont.
El portaveu i regidor del PPC, Sr. Francisco González, fa constar que es
dedueix que l’Ajuntament realitza aportació de fons a les obres de la nova
Residència per a la gent gran i del carrer de Sant Jaume, mentre que en un

moment inicial no es va dir així. Per part del Sr. Interventor es clarifica les
aportacions, alguna de les quals ja estava prevista en l’exercici anterior.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, es ratifica en les
manifestacions efectuades pel regidor del PPC i considera que les aportacions
es podien fer a d’altres obres millors. Respecte a la proposta del punt 15, fa
constar que hi ha una aportació de l’obra del Punt Sanitari, mentre que li
constava que aquesta estava finançada al 100% per la Diputació. És per això
que demana poder veure com ha anat tota la inversió i els comptes. El Sr.
Interventor fa constar que la subvenció de la Diputació es redueix sempre en
virtud de la baixa efectuada. El Sr. Alcalde fa constar que en les actes de la
Juntade Govern hi ha els acords d’adjudicació, si bé no hi ha cap problema en
que pugui veure els comptes.
En la fase de votació, les propostes 15, 16 i 17 es varen aprovar conjuntament
amb els 7 vots favorables dels regidors de CiU i ERC i els 6 vots en contra dels
regidors del PSC, PPC i IPA-FPM.

16.- Modificació del Pressupost de la Corp. 06/14, de
modificació de suplement de crèdit per finançar
despeses d’inversió
“En relació amb l’expedient relatiu a l’aprovació de l’expedient de modificació
de crèdits n.º 04/2014, en la modalitat de suplement de crèdit, per finançar
despeses d’inversió mitjançant una operació de crèdit, de conformitat amb allò
que estableix l’article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, emeto l’informe-proposta següent, en base als següents,
ANTECEDENTS DE FET
Davant l’existència de despeses destinades a inversions, que no es poden
demorar fins a l’exercici següent, per als quals el crèdit no és suficient en el
Pressupost vigent de la Corporació, es fa necessària la modificació de crèdits
d’aquest Pressupost sota la modalitat de suplement de crèdit.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable és la següent:
— Els 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.

— Els 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.
— Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— L'article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de
novembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats
Locals.1
— L’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
— L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura
de pressupostos de les entitats locals.
— 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
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’Estructura dels
Pressupostos de les Entitats Locals.
Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb
la Legislació aplicable i el Ple procedeix a la seva aprovació inicial de
conformitat amb el que disposa l’article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, i l’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local.
Per això, d’acord amb el que estableix l’article 175 del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, qui subscriu eleva la
següent proposta de resolució:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits n.º 04/2014,
en la modalitat de suplement de crèdit per finançar despeses d’inversió, amb
una operació de crèdit concertada amb el Banco Santander Central Hispano,
SA per import de 1.000.000€ a retornar en 10 anys (2 anys de carència), amb
subjecció a les disposicions vigents.
FINANÇAMENT QUE ES PROPOSA
1

La Disposició Derogatòria Única de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), no deroga expressament el Reial decret
1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei
18/2001, de 12 de novembre, d'Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals, per
la qual cosa seguirà vigent en el que no contradigui LOEPSF.

1. Concertació d’una operació de crèdit:
Pressupost d’ingressos
Concepte
91303

Descripció
Préstec per finançar despeses inversió
TOTAL INGRESSOS

Euros
660.433,31€
660.433,31€

Suplement de crèdit
DESPESES A FINANÇAR
Pressupost de despeses
Aplicació Pressupostària Descripció
15100
61904
Urb. C/Anselm Clavé i C/Sant
Jaume
23100
62205
Construcció Residència gent gran
amb adequació del Centre de Dia
(*)
TOTAL DESPESES

Euros
202.331,15€
458.102,16€

660.433,31€

(*) La partida de construcció residència gent gran amb adequació centre de dia
incorpora la quantitat de 300.000€ assignada en el Conveni signat entre la
Generalitat de Catalunya i la Caixa d’Estalvis i Pensions de Catalunya “La
Caixa” en matèria de Benestar Social i Família i la resta correspon a aportació
municipal.
2. Concertació d’una operació de crèdit:
Pressupost d’ingressos
Concepte
91303

Descripció
Préstec per finançar despeses inversió
TOTAL INGRESSOS

Suplement de crèdit
DESPESES A FINANÇAR

Euros
339.566,69€
339.566,69€

Pressupost de despeses
Aplicació Pressupostària Descripció
Euros
23100
62205
Construcció Residència gent gran 339.566,69€
amb adequació del Centre de Dia
TOTAL DESPESES
339.566,69€
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
PRIMER. Aprovar l’expedient de Suplement de Crèdit número 04/2014 per
import de 1.000.000€, que cal finançar mitjançant la concertació d’una operació
de crèdit amb el Banco Santander Central Hispano, SA
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí
Oficial de la Província de Lleida, per un termini de quinze dies, durant els quals
els interessats2 el podran examinar i presentar reclamacions davant del Ple.
L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat
no s’han presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini
d’un mes per resoldre-les”.
En la fase de votació, les propostes 15, 16 i 17 es varen aprovar conjuntament
amb els 7 vots favorables dels regidors de CiU i ERC i els 6 vots en contra dels
regidors del PSC, PPC i IPA-FPM.

17.- Baixa drets reconeguts d’exercicis tancats
Es dóna compte de la següent proposta:
ANTECEDENTS
1. Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i
pressupostària, cal determinar si la relació de drets reconeguts procedents
d’exercicis anteriors que resten pendents de cobrament respon a drets
efectivament exigibles actualment.
2

De conformitat amb l’article 170.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, tindran la
consideració d’interessats:
— Els habitants del territori de la respectiva Entitat Local.
— Els que resultin directament afectats encara que no habitin al territori de l’Entitat Local.
— Els Col·legis Oficials, Cambres Oficials, Sindicats, Associacions i altres Entitats legalment
constituïdes per vetllar per interessos professionals o econòmics i veïnals, quan actuïn en defensa dels
que els hi són propis.

2. S’inicia l’expedient per a l’aprovació i comptabilització, si escau, de baixes de
drets reconeguts en exercicis anteriors, pendents de cobrament.
3. S’ ha formulat la proposta raonada de les baixes de drets reconeguts en
exercicis anteriors, pendents de cobrament.
4. L’interventor ha emès informe favorable.
FONAMENTS DE DRET
1. Cal tenir en compte els articles 64 a 67 de la Llei general tributària, 59 a 62
del Reglament general de recaptació, 40 a 41 de la Llei general pressupostària
i 24 de la Llei de garanties dels contribuents, en relació amb la prescripció
d’ofici de drets reconeguts i liquidats.
2. Cal considerar l’article 70 de la Llei general tributària i l’article 163 a 167 del
Reglament general de recaptació, en relació amb la declaració d’insolvència del
deutor.
3. Cal considerar les regles 188 de la Instrucció de comptabilitat per a
l’Administració Local i 124 de la Instrucció de comptabilitat simplificada per a
ens locals de menys de 5.000 habitants.
4. Cal tenir en compte l’article 212.4 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, en relació a l’òrgan competent.
Per tant,
S’ACORDA:
1. Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament, integrats en
l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 339.566,69€, el detall
individualitzat de la qual figura a l’annex.
2. Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa dels
drets esmentats.
ANNEX:
a) Baixes de drets reconeguts en exercicis anteriors: l’any 2012 d’acord amb la
Disposició que aprova la anualitat del PUOSC per a l’any 2012 Acord
GOV/14/2012, de 28 de febrer (DOGC núm. 6079, de 2 de març de 2012) es va
atorgar a l’Ajuntament d’Almacelles una subvenció de 339.566,69€ per a la
“Construcció d’una Residència per a gent gran i adequació del centre de dia

existent, 4a fase”, es va reconèixer el dret donat que es volia contractar l’obra.
Vist que la subvenció està condicionada a la realització de l’obra i que aquesta
no es farà efectiva fins que no es comprovi que es compleixen tots els requisits,
per prudència i per tal de poder fer efectiu el pagament al contractista es fa un
canvi de finançament de l’obra, es dona de baixa la subvenció reconeguda
atorgada per l’anualitat PUOSC 2012 i es finança amb la concertació d’un
préstec.
Exercici 2012
Assentament Partida
1507

750.83

Explicació

Import

Generalitat, Subv. Residència Municipal
Avis 4ª Fase PUOSC GOV/14/2012

339.566,69€

Total baixes de drets d’exercicis tancats

339.566,69 €

En la fase de votació, les propostes 15, 16 i 17 es varen aprovar conjuntament
amb els 7 vots favorables dels regidors de CiU i ERC i els 6 vots en contra dels
regidors del PSC, PPC i IPA-FPM.
...
El Sr. Alcalde proposa, i els reunits aproven, que es faci una única votació
sobre els punts 18, 19 i 20.

18.- Modificació del Pressupost del Patronat Municipal
d’Avis 01/14, de despeses mitjançant suplement de
crèdit finançat amb romanent líquid de Tresoreria
Es dóna compte de la següent proposta:
“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’Avis, i atès que es disposa de Romanent Líquid de Tresoreria per a
despeses generals, es proposa tramitar l’expedient de suplement de crèdit amb
subjecció a les disposicions vigents.
Despeses a finançar
Suplements de crèdit:

Partida

Nom

Proposta
d’increment

23100-21200

REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS

2.000,00

23100-21300

REPARACIÓ
UTILLATGE

Total altes crèdits :

I

MANTENIMENT

MAQUINÀRIA,

INSTAL.

I 6.000,00

8.000,00 €

Finançament que es proposa:
Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses generals:
Econòmica

Nom

Majors Ingressos

87000

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

8.000,00

Total

8.000,00 €

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,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 01/2014 per import de
8.000,00 €, que cal finançar amb Romanent Líquid de Tresoreria per a
despeses generals.
2. 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, les propostes 18, 19 i 20 es varen aprovar conjuntament
amb els 7 vots favorables dels regidors de CiU i ERC i els 6 vots en contra dels
regidors del PSC, PPC i IPA-FPM.

19.- Modificació del Pressupost del Patronat Municipal
d’Esports 01/14, de despeses mitjançant suplement de
crèdit finançat amb romanent líquid de Tresoreria
Es dóna compte de la següent proposta:
“Expedient número 01/2014, referent a la modificació de crèdit del pressupost
de despeses mitjançant suplement de crèdit finançat amb càrrec al Romanent
Líquid de Tresoreria per a despeses generals.

ANTECEDENTS
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, es proposa tramitar l’expedient de suplement de
crèdit finançat amb càrrec al Romanent líquid de Tresoreria, amb subjecció a
les disposicions vigents.
Despeses a finançar
Suplements de crèdit:
Partida
34100-48900
34200-16000
34200-16205
34200-61100

Nom
Subvencions Entitats Esportives
Seguretat Social
Assegurances
Inversió de Reposició en Infraestructura

Total altes crèdits :

Proposta
d’increment
2.000,00
1.500,00
500,00
1.500,00

5.500,00 €

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

5.500,00 €

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,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 01/2014 per import de
5.500,00 €, que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses
generals.
2. 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, les propostes 18, 19 i 20 es varen aprovar conjuntament
amb els 7 vots favorables dels regidors de CiU i ERC i els 6 vots en contra dels
regidors del PSC, PPC i IPA-FPM.

20.- Modificació del Pressupost de la Corp. 07/14, del
pressupost de despeses mitjançant suplement de
crèdit
Es dóna compte de la següent proposta:
“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, amb subjecció a les
disposicions vigents.
Despeses a finançar
Suplements de crèdit:
Partida

Nom

Proposta
d’increment

01100-31100

Despeses Formalització, modificació i cancel·lació

15500-21300

Reparació i Manteniment Maquinària

30.000,00 €

15500-22799

Treballs realitzats per altres empreses

40.000,00 €

15500-63500

Mobiliari Urbà

15.000,00 €

16100-60927

Instal· nova canonada aigua potable C/Bassa Bona

14.000,00 €

34200-61907

Reforma vestidors i nucli serveis camp de futbol

88.596,31 €

5.000,00 €

Total altes crèdits :

192.596,31 €

Finançament que es proposa:
1) Romanent Líquid de Tresoreria :
Partida

Nom
87000 Romanent Líquid de Tresoreria

Total Romanent Líquid Tresoreria:

Import
192.596,31 €

192.596,31 €

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
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i
el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o
ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de suplement
crèdit.

de
en
no
de

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,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 05/2014 per import de
192.596,31 €, que cal finançar mitjançant romanent líquid de tresoreria per a
despeses generals.
2. 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, les propostes 18, 19 i 20 es varen aprovar conjuntament
amb els 7 vots favorables dels regidors de CiU i ERC i els 6 vots en contra dels
regidors del PSC, PPC i IPA-FPM.

21.- Assumptes d’urgència
No se’n presenta cap.

22.- Precs i preguntes
Per part del regidor i portaveu del PPC, Sr. Francisco González, es fan les
següents intervencions segons el llistat que entrega:
1.- Pel que fa a l’obra de l’escenari de la Sala Polivalent:
a.- S’ha realitzat un projecte de l’obra?
b.- Quin arquitecte ha redactat el projecte?
c.- Qui ha dut a terme la direcció de l’obra?
2.- Pel que fa a l’obra de la rotonda de Sucs:
a.- S’ha realitzat un projecte de l’obra?
b.- Quin arquitecte ha redactat el projecte?
c.- Qui ha dut a terme la direcció de l’obra?
d.- Quina utilitat té?
3.- Respecte al Punt Sanitari de les Piscines:
a.- S’ha realitzat un projecte de l’obra?
b.- Quin arquitecte ha redactat el projecte?
c.- Qui ha dut a terme la direcció de l’obra?
d.- Podria valorar la seva eficàcia o utilitat durant aquest estiu?
4.- Respecte a les obres dutes a terme a Almacelles, s’ha pagat als proveïdors i
industrials dins dels terminis que marca la llei?
5.- Quines mesures prendrà l’Ajuntament per evitar el malbaratament d’aigua
de reg que es produeix a la rotonda de la Rambla i a la rotonda d’incorporació a
l’A-22?

6.- Quines mesures prendrà l’Ajuntament per evitar les inundacions a la zona
de la Rambla i a d’altres annexes?
7.- Quant han costat les bandes de limitació de velocitat de la sortida cap a
Lleida?
8.- Quan es posaran voreres en zones com el carrer de l’Estació o la Rambla,
on hi ha llocs que s’alternen trams amb panot i trams amb terra?
9.- Criteris de l’Equip de Govern per decidir amb quines empreses i/o comerços
d’Almacelles es treballa.
El portaveu i regidor d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, es manifesta que,
arran de l’obra del carrer Major i del carrer de la Mercè, va pregar que es
contemplés la recollida de les aigües pluvials del sector nord-est i per això ara
torna a demanar que es faci respecte a les obres que s’estan fent al carrer de
Sant Jaume.
El Sr. Alcalde contesta que en les obres del carrer Major es va tenir en compte
el fer un col·lector per recollir totes les aigües pluvials previsibles. Acte seguit,
dóna compte de les gestions que es fan amb l’ACA per fer les obres
necessàries a l’Av. dels Esports, a fi de recollir les aigües pluvials ja que s’ha
constatat que en legislatures anteriors es varen instal·lar col·lectors de
diàmetres que van dels 80 als 90 cm, els quals després van a parar
incomprensiblement a un col·lector únic de tan sols 40 cm de diàmetre.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres fa constar els següents
precs i preguntes en nom i representació del seu grup:
PRECS:
1.- Demanem que es torni a senyalitzar els accessos a la bàscula municipal, ja
que fa bastants dies que no n’hi ha cap.
2.- Demanem la neteja immediata d’un abocador il·legal situat al costat del Parc
del Vilot (adjunten fotografies).
3.- Demanem el llistat dels assessors jurídics externs que té l’ajuntament, les
feines que fan i els imports d’aquestes feines, en tota aquesta legislatura.
4.- Vista la greu situació per la què pasen famílies del nostre poble i estan ara a
l’inici del curs escolar, proposem que l’Ajuntament d’Almacelles faci un Banc de

Material Escolar per ajudar a aquestes famílies i que aquest Banc estigui
coordinat pels Serveis Socials comarcals i per personal de l’Ajuntament.
5.- El Grup del PSC va entrar per registre una pregunta sobre el sistema elegit
per l’adjudicació de l’arrendament del servei de bar a les piscines el dia 20 de
juny. La resposta de l’Equip de Govern del 23 de juny es que continua tenint
vigència el mateix contracte que ja es va signar amb els actuals arrendataris
l’any 2002, i llegint el BOP, trobem un edicte de l’ajuntament d’Almacelles el dia
17 de juny on es declara nul·la la convocatòria i deserta la licitació d’ús del
domini públic, de l’espai destinat a bar, en el recinte de les piscines municipals,
DEMANEM DONCS, que quan ens responguin, ens responguin amb la veritat,
que no ens contestin amb respostes contradictòries entre si.
PREGUNTES:
1.- Com pensa l’Equip de Govern, solucionar el problema del reg de la rotonda
d’Albert Lleó?
2.- Com pensa l’Equip de Govern solucionar el problema que hi ha a la Rambla
de Catalunya, cada vegada que s’obre el reg de la zona enjardinada?
3.- Quin és el cost de la substitució de les bandes rugoses per passos elevats
situats a l’entrada del poble? No es podia haver fet un estudi tècnic abans
d’instal·lar les bandes rugoses i així hauríem evitat una doble despesa de
diners públics?
4.- Com valora el funcionament de la Casa Clara des de la seva inauguració
fins ara. Està complint amb la tasca per a la que està oberta? La disfruta el
jovent del nostre poble?
5.- Per quin motiu hi ha vegades que el mateix dia es fan 2 Comissions de
Govern? Tot just acaba una i en comença una altra. Per exemple: la Comissió
de Govern núm. 24 del dia 3 de juny comença a les 19.30 h i la Comissió de
Govern núm. 25 del mateix dia comença les 20 h. i 15 minuts. La Comissió de
Govern núm. 27 del 17 de juny comença a les 19 h. i 30 minuts i la Comissió de
Govern núm. 28 del mateix dia comença a les 20 hores i 10 minuts.
Volem creure que la segona no es cobra. Demanen veure el llistat de pagament
de les Comissions de Govern dels membres de l’Equip de Govern de tota
aquesta legislatura 2011-2014.
6.- El passat mes de juliol el grup municipal del PSC va entrar per registre un
escrit on demanaven poder examinar el conveni que havia signat l’Ajuntament

d’Almacelles amb una empresa per a la recollida de gossos abandonats al
nostre poble. Quan pensa l’Equip de Govern ensenyar aquesta informació?
El Sr. Alcalde contesta a les preguntes dient que el carrer de Sant Jaume està
dins d’una línia de subvencions del FEDER per a dinamització de Centres
Històrics i en la vessant turística i comercial. Afegeix que, gràcies a aquesta
línia s’ha obtingut una subvenció, no existint llibertat per escollir les obres a
subvencionar.
El Sr. Alcalde vol manifestar que en les actes de Junta de Govern es troben
detallades totes i cadascuna de les actuacions fetes pel que fa a l’arrendament
del bar.
Pel que fa a que a vegades es fan dues juntes de Govern seguides, indica que
són per temes específics: urbanístics o econòmics; i que normalment es
compensen amb d’altres setmanes que no se’n fa cap, tal com ha passat en el
mes d’agost.
Pel que fa al tema de la gossera, diu que està detallat en les actes del mes
d’agost.
Pel que fa a la resta de qüestions, afegeix el Sr. Alcalde, les contestarà per
escrit.
I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a
les 21,43 hores, de tot el qual extenc la present acta, donant fe del seu
contingut.
Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari Accidental

