ACTA
CORRESPONENT
A
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 15 D’ABRIL DE 2010. NÚMERO 3:

ASSISTÈNCIA:

Alcalde:

Sr. JOSEP IBARZ GILART

Regidors:

Sr. JOSEP GÒDIA VISA
Sra. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
Sr. JOSÉ ANTONIO CONTE GIRAL
Sr. JOSEP R. MASCARILLA ARNÓ
Sra. ROSA CARME BOSCH MAYENCH
Sra. MONTSE ARNÓ MORA
Sr. FRANCESC TORRES ARNÓ
Sr. XAVIER CORTÉS ESCANILLA
Sr. JAUME ALTISENT BERENGUER
Sra. TERESA OLMO VILÀ
Sr. JOSEP M. DOBLAS MANCERA
Sra. CAROL MANCHÓ LAGUNAS

Secretari Accidental:

Sr. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, essent les 21 hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
presidència de l’Alcalde i l'assistència dels regidors que s’assenyalen; s’inicia,
doncs, la sessió plenària a l’Auditori del Centre Cultural com a seu provisional,
d’acord a l’ordre de les propostes que es detallaran.
Així doncs, per disposició de l’Alcaldia, s’entra directament al punt primer de
l’Ordre del Dia que disposa el següent:

1.- Aprovació de l’acta de Ple, de data 18 de març de
2010
En relació a aquest punt, el regidor i portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria
Doblas, fa constar que el seu grup votarà en contra sense que proposi cap
esmena al respecte. El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, diu que
votarà a favor. El Sr. Alcalde fa constar, doncs, que l’acta resta aprovada
definitivament.

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Es dóna compte dels següents Decrets d’Alcaldia:
49/10
50/10
51/10
52/10
53/10
54/10
55/10
56/10
57/10
58/10
59/10
60/10
61/10
62/10
63/10
64/10
65/10
66/10

Sol·licitant subvenció per a la rehabilitació de la casa de Cal Clara.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Sol·licitant subvenció per a intervencions en el jaciment arqueològic del Vilot.
Sol·licitant subvenció per la programació cultural i activitats musicals.
Aprovant inicialment projecte d’electrificació UA-8.
Ratificant acord d’aprovació inicial del Pla Parcial industrial del sector 11 del POUM.
Iniciar l’expedient d’alienació d’una finca rústega de titularitat municipal (parc. 296, pol. 5)
Aprovació inicial del Pla Parcial Industrial a instància de la Coop. del Camp “L’Almacellense”.
Suspenent l’atorgament de llicència per a la instal·lació de rètols en el centre històric.
Sol·licitant subvenció a l’IEI per a la publicació del llibre Cent anys en la vida d’un poble 1910-2010.
Requerint un cop més a Inversions Vilot, SL a que retiri tanca dels antics dipòsits de la benzinera.

Autoritzant gual permanent per al garatge situat al C/ de Sant Jordi, 28, bxs.
Autoritzant gual permanent per al garatge situat al C/ de Nostra Sra. de Montserrat, 27, bxs.
Autoritzant donar de baixa gual del garatge situat a l’Av. de la Diputació, 31, bxs. 2ª.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Autoritzant dia personal per al Sr. Ramon M. Cornellana Puigarnau pel dia 1 d’abril.
Autoritzant Sra. Elisabeth Purroy i Sisó a que pugui assistir a les classes de preparació al part.
Contractant a la Sra. Judith Purroy i Sisó com a educadora de la Llar d’Infants, en substitució
de la professora Sra. Tamara Domínguez Abril.

3.- Compte de la liquidació del Pressupost de la
Corporació de l’exercici de 2009 i de llurs OO.AA.
locals
Es dóna compte dels següents decrets de l’Alcaldia per assabentar als reunits:
“DECRET 65/2010
JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles, d’acord amb les
facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent Decret
d’Alcaldia:
Normativa reguladora: article 172 i següents de la Llei reguladora de les hisendes
locals i article 89 del Reial decret 500/90
ANTECEDENTS
Finalitzat l’exercici 2009, cal realitzar la liquidació del pressupost i determinar els drets
pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre, el
resultat pressupostari, els romanents de crèdit i el romanent de tresoreria.

Els estats de la liquidació s’elaboraran abans del dia 1 de març.
FONAMENTS DE DRET
Cal tenir en compte els articles 191 a 193 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 89 a 104 del Reial decret 500/90 i les regles concordants de la Instrucció de
comptabilitat per a l’Administració local quant a la tramitació i contingut.
RESOLC:
1. Iniciar l’expedient de la liquidació del pressupost de l’exercici 2009, la qual haurà de
ser aprovada abans del dia 1 de març.
2. Ser informat per l’interventor i pel secretari, prèviament a l’aprovació”.

“DECRET 71/2010
JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles, d’acord amb les
facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent Decret
d’Alcaldia:
DECRET DE L'ALCALDIA
ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2009 de l’Ajuntament
d’Almacelles s’obté, a 31 de desembre de 2009, el resultat següent:
o

AJUNTAMENT ALMACELLES
1.1. Respecte al pressupost de despeses:
1. Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:
2. Exercicis tancats

4.459.260,40 €
3.940.634,34 €
8.399.894,74 €
8.036.694,79 €
8.036.694,79 €
6.487.450,65 €
5.598.798,13 €
5.598.798,13 €
888.652,52 €

Obligacions reconeg. pendents pagament inici de l’exercici: 828.258,96 €
Baixes:
0,00 €
Pagaments realitzats:
654.070,23 €
Obligacions reconeg. Pendents pagament final de l’exercici: 174.188,73 €
_______________________________________________________________
TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

1.062.841,25 €

1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
a. Exercici en curs
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Drets cancel.lats
Drets reconeguts nets:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

4.459.260,40 €
3.940.634,34 €
8.399.894,74 €
5.966.203,78 €
26.476,76 €
253,64 €
5.939.473,38 €
0,00 €
4.322.157,88 €
1.617.315,50 €

b. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a l’ inici de l’exercici:
2.594.825,83 €
Baixes:
- 46.143,98 €
Recaptació:
1.223.595,48 €
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:
1.325.086,37 €
_______________________________________________________________
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT:

2.942.401,87 €

1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
+ Drets reconeguts nets
5.939.473,38 €
– Obligacions reconegudes netes
6.487.450,65 €
_______________________________________________________________
RESULTAT PRESSUPOSTARI:

- 547.977,27 €

– Desviacions positives de finançament
763.341,72 €
+ Desviacions negatives de finançament
1.211.318,17 €
+ Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria 138.297,11 €
+ Resultat d’operacions comercials.
_______________________________________________________________
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:

38.296,29 €

1.4. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit compromesos ascendeix a 1.462.274,83 €.
- Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals)
- Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals)
1.5. Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
+ DEUTORS PENDENTS COBRAMENT FINAL EXERCICI 09 3.057.812,67 €
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs........................
1.617.315,50 €
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats...............
1.325.086,37 €
D’altres operacions no pressupostàries...................................
115.410,80 €
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva...............
0,00 €
– Saldo de cobrament dubtós
491.335,53 €
– CREDITORS PENDENTS PAGAMENT FINAL EXERCICI 09 1.476.105,85 €
De pressupostos de despeses. Exercici corrent.......................
888.652,52 €
De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats.............
174.188,73 €
D’operacions comercials........................................................
0,00 €
D’altres operacions no pressupostàries..................................
413.264,60 €
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva............
0,00 €
+ FONS LÍQUIDS TRESORERIA A FINALS EXERCICI 2009

501.696,41 €

– ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB
FINANÇAMENT FINALISTA.................................................... 1.402.134,62 €
______________________________________________________________
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL: ............................

189.933,08 €

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
491.335,53 €. 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

4t. any i següents

(%) estimacions de dubtós cobrament
5%
15%
40%
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, de la Diputació de Lleida, del FEDER i el
Conveni signat amb el Ministeri de Foment.
 Contribucions especials
4. El secretari i l’interventor han 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 2009, 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”.

ANNEX
ESTAT DE LA CONSOLIDACIÓ DELS PRESSUPOSTOS QUE INTEGREN LA
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL
Normativa reguladora: article 166.1.c 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 article 12.b
del RD 500/90

ESTAT DE CONSOLIDACIÓ:
Ingressos:
Cap.

Denominació

Drets
Reconeguts
Nets
de l’entitat

Drets
Reconeguts
Nets Patronat
Municipal
Esports

Drets
Reconeguts
Nets
Patronat
Residència
Municipal
Avis

Ajustos

Estat consolidació

1
2
3
4
5

Impostos directes
Impostos indirectes
Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

1.725.426,46 €
56.583,61€
842.179,25 €
1.448.381,00 €
35.743,64 €

0,00 €
0,00 €
1.277,90 €
135.000,00 €
21,83 €

0,00 €
0,00 €
248.808,10 €
485.672,57 €
0,35 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €
-253.011,00 €
0,00 €

1.725.426,46 €
56.583,61€
1.092.265,25 €
1.816.042,57€
35.765,82 €

6
7

Alienació d’invers. reals
Transferències de capital

0,00 €
1.771.159,42 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
1.771.159,42 €

8
9

Actius financers
Passius financers

0,00 €
60.000,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
60.000,00 €

TOTAL INGRESSOS

5.939.473,38 €

136.299,73 €

734.481,02 €

-253.011,00€

6.557.243,13 €

Despeses:
Cap.

1
2
3
4
6
7
8
9

Denominació

Obligacions
Reconegudes
de l’entitat

Obligacions
Reconegudes
Patronat
Municipal
Esports

Obligacions
Reconegudes
Patronat
Residència
Municipal
Avis

Ajustos

Estat
consolidació

Despesa personal
Despesa béns i serveis
corrents
Despesa financera
Transferències corrents

1.750.033,41 €
1.621.881,81 €

36.861,88 €
41.089,16 €

552.053,94 €
153.008,56 €

0,00 €
0,00 €

2.338.949,23 €
1.815.979,53 €

74.064,30 €
344.229,34 €

95,33 €
37.185,00 €

72,67 €
0,00 €

0,00 €
-253.011,00 €

74.232,30 €
128.403,34 €

Inversions reals
Transferències
de capital

2.499.273,66 €
104.368,97 €

0,00 €
0,00 €

10.498,96 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

2.509.772,62 €
104.368,97 €

0,00 €
93.599,16 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
93.599,16 €

6.487.450,65 €

115.231,37 €

715.634,13 €

-253.011,00€

7.065.305,15 €

Actius financers
Passius financers
TOTAL DESPESES

“DECRET 72/2010

JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles, d’acord amb les
facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent Decret
d’Alcaldia:
ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2009 del Patronat Municipals
d’Esports s’obté, a 31 de desembre de 2009, el resultat següent:
o

PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS
Respecte al pressupost de despeses:
1. Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

150.400,00 €
00,00 €
150.400,00 €
115.231,37 €
115.231,37 €
110.260,03 €
4.971,34 €

2. Exercicis tancats
Obligacions reconeg. pendents pagament inici de l’exercici: 10.307,46 €
Baixes:
0,00 €
Pagaments realitzats:
8.402,46 €
Obligacions reconeg. Pendents pagament final de l’exercici: 1.905,00 €
_______________________________________________________________
TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

6.876,34 €

Respecte al pressupost d’ingressos:
a. Exercici en curs
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Drets reconeguts nets:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:
b. Exercicis tancats

150.400,00 €
0,00 €
150.400,00 €
136.299,73 €
0,00 €
136.299,73 €
0,00 €
111.299,73 €
25.000,00 €

Drets pendents de cobrament a l’ inici de l’exercici:
1.050,00 €
Baixes:
0,00 €
Recaptació:
1.050,00 €
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:
0,00 €
_______________________________________________________________
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT:

25.000,00 €

Resultat pressupostari de l’exercici:
+ Drets reconeguts nets
136.299,73 €
– Obligacions reconegudes netes
115.231,37 €
_______________________________________________________________
RESULTAT PRESSUPOSTARI:

21.068,36 €

– Desviacions positives de finançament
0,00 €
+ Desviacions negatives de finançament
0,00 €
+ Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria
0,00 €
+ Resultat d’operacions comercials.
_______________________________________________________________
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:

21.068,36 €

Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit compromesos ascendeix a 0,00 €.
- Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals)
- Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals)
Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
+ DEUTORS PENDENTS COBRAMENT FINAL EXERCICI 09
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs........................
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats...............
D’altres operacions no pressupostàries...................................
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva...............
– Saldo de cobrament dubtós

1.050,00 €
25.000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

– CREDITORS PENDENTS PAGAMENT FINAL EXERCICI 09
De pressupostos de despeses. Exercici corrent.......................

7.567,26 €
4.971,34 €

De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats.............
D’operacions comercials........................................................
D’altres operacions no pressupostàries..................................
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva............

1.905,00 €
0,00 €
690,92 €
0,00 €

+ FONS LÍQUIDS TRESORERIA A FINALS EXERCICI 2009

3.064,44 €

– ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB
FINANÇAMENT FINALISTA....................................................
0,00 €
______________________________________________________________
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL: ..............................

20.497,18 €

2. El secretari i l’interventor han 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 2009 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 73/2010
JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles, d’acord amb les
facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent Decret
d’Alcaldia:
ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2009 del Patronat Municipals
d’Avis s’obté, a 31 de desembre de 2009, el resultat següent:
o

PATRONAT MUNICIPAL AVIS
1.1. Respecte al pressupost de despeses:
1. Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:

663.621,01 €
59.100,00 €
722.721,01 €
715.634,13 €
715.634,13 €

Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

689.524,10 €
26.110,03 €

2. Exercicis tancats
Obligacions reconeg. pendents pagament inici de l’exercici: 11.332,27 €
Baixes:
0,00 €
Pagaments realitzats:
11.320,71 €
Obligacions reconeg. Pendents pagament final de l’exercici:
11,56 €
_______________________________________________________________
TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

26.121,59 €

1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
a. Exercici en curs
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Drets reconeguts nets:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

663.621,01 €
59.100,00 €
722.721,01 €
734.481,02 €
0,00 €
734.481,02 €
0,00 €
664.354,98 €
70.126,04 €

b. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a l’ inici de l’exercici:
18.447,79 €
Baixes:
0,00 €
Recaptació:
18.011,00 €
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:
436,79 €
_______________________________________________________________
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT:

70.562,83 €

1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
+ Drets reconeguts nets
734.481,02 €
– Obligacions reconegudes netes
715.634,13 €
_______________________________________________________________
RESULTAT PRESSUPOSTARI:

18.846,89 €

– Desviacions positives de finançament
+ Desviacions negatives de finançament
+ Despeses finançades amb romanents líquids tresoreria
+ Resultat d’operacions comercials.

0,00 €
0,00 €
17.078,62 €
0,00 €

_______________________________________________________________
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:
35.925,51 €
1.4. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit compromesos ascendeix a 0,00 €.
- Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals)
- Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals)
1.5. Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
+ DEUTORS PENDENTS COBRAMENT FINAL EXERCICI 09

70.562,83 €

De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs........................
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats...............
D’altres operacions no pressupostàries...................................
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva...............
– Saldo de cobrament dubtós

70.126,04 €
436,79 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

– CREDITORS PENDENTS PAGAMENT FINAL EXERCICI 09

41.231,37 €

De pressupostos de despeses. Exercici corrent.......................
De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats.............
D’operacions comercials........................................................
D’altres operacions no pressupostàries..................................
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva............

26.110,03 €
11,56 €
0,00 €
15.109,78 €
0,00 €

+ FONS LÍQUIDS TRESORERIA A FINALS EXERCICI 2009

4.110,84 €

– ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB
FINANÇAMENT FINALISTA....................................................
0,00 €
_____________________________________________________________
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL: ..............................

33.442,30 €

2. El secretari i l’interventor han 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 2009 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”.

El portaveu d’IPA-FPM, el Sr. Josep Maria Doblas Mancera, tot i que no hagi de
votar, fa contar que seguiran la mateixa tònica de sempre per coherència. El
portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, demana poder examinar amb més
deteniment les partides un altre dia, encara que manifesta que ha estat atés
degudament per la Sra. Interventora i pel Sr. Secretari abans del Ple. El Sr.
Alcalde disposa que el secretari prengui nota per convocar-lo novament, en
funció de les disponibilitats, si bé creu que hi ha hagut tres dies per fer-ho.
Pregunta també, el mateix regidor del PSC, quin ha estat el resultat de
l’endeutament. Contesta el Sr. Secretari que aquesta dada apareixerà al passar
el Compte General de 2009.

4.- Acord pe fixar els percentatges d’inversió per l’any
2011 respecte a l’obra plurianual de l’”Enjardinament i
construcció del Parc d’Europa” (primera fase)
Es dóna compte de la seguent proposta:
“Atès que es pretèn iniciar la contractació de l’obra d’”Enjardinament i
construcció del Parc d’Europa”, en la seva primera fase segons projecte
aprovat definitivament en aquest mateix Ple.
Atès que la financiació del total pressupost de la primera fase està prevista amb
dues subvencions concedides per als exercicis 2010 i 2011.
Atès que la Llei d’Hisendes Locals, aprovada per RDL 2/2004, de data 5 de
març, en el seu article 174, permet contractar i executar una obra amb caràcter
plurianual amb el compliment de determinats requisits.
Atès que la realització de la despesa plurianual subordinada al crèdit existent
per a cada exercici està prevista de contractar tal com segueix:
a) En 2010 s’executaran les unitats d’obra contingudes en la separata
redactada per l’enginyer agrònom, en Carles Estarán i Justribó, per import de
95.000 €, IVA inclòs.

b) En 2011, a partir del primer de gener, si està aprovat el pressupost, o bé a
partir de l’aprovació del pressupost, s’executarà la segona etapa de l’obra, per
un import de 83.124,58 € , IVA inclòs, que correspon a la resta de les unitats
d’obra del projecte en la seva primera fase, fora de les executades en 2010.
Atès que les subvencions previstes per al finançament de les obres de la
primera fase a executar en 2010 i 2011 són les següents:
El preu total del present contracte ascendirá a la quantia de 153.555,68 euros i
un IVA de 24.568,90 euros.
El preu s’ha d’abonar una part a càrrec de la partida adient del vigent
pressupost municipal de 2010, que acredita que hi ha crèdit suficient fins a
l’import aprovat per l’Ajuntament, i hi ha acreditada la plena disponibilitat de les
aportacions següents que permeten finançar el contracte: hi ha una subvenció
concedida del PLA D’INVERSIONS SUPRAMUNICIPALS 2005-2007 de
90.000,00 € per l’exercici 2010, procedent de la Diputació de Lleida. La resta és
aportació municipal.
Per l’exercici de 2011 hi ha un altra subvenció concedida per la Diputació de
Lleida per un import de 82.000,00 €, a càrrec al pressupost de 2011, del PLA
D’INVERSIONS SUPRAMUNICIPALS 2009-2011, que servirà per a finançar
l’obra de 2011, més una petita aportació municipal que caldrà consignar.
Atès que en el Pressupost de 2010 es troba consignada la partida suficient per
a la contractació de l’obra a executar durant aquest exercici.
Atès que, segons informe de la Interventora, és viable econòmicament la
despesa plurianual tal com s’ha plantejat, donat que per a l’exercici de 2011 hi
ha concedida una subvenció que cobreix la major part del cost de la despesa.
Atès que procedeix fixar el percentatge de la despesa a executar en 2011,
sobre la despesa compromesa l’any 2010, donat que la quasi totalitat de
despesa de l’exercici 2011 està finançada per via de subvenció.
És per tot això que es proposa:
Primer: Declarar com a obra viable per a la seva execució plurianual la primera
fase del projecte anomenat “Enjardinament i construcció del Parc d’Europa”,
aprovat definitivament en aquest mateix Ple.
Segon: En aplicació de l’article 174.3 i 4 s’acorda fixar el percentatge
d’execució de despesa permesa per al 2011 en la quantia suficient per a cobrir
el total import de la primera fase i, així, completar la contractació a executar en

l’exercici de 2011. El resultat de la contractació serà, doncs, l’execució de l’obra
en un 53,33% per 2010 i en un 46,67 % per 2011.
El portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, manifesta que votarà en
contra doncs sempre ha estat en contra d’aquesta obra.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que el seu grup
s’abstindrà.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per 7 vots a favor del regidors de
CIU, 2 vots en contra dels regidors d’IPA-FPM i 4 abstencions dels regidors del
PSC.

5.- Rectificació d’una errada en el punt 7 de l’acord del
Ple, de data 18 de març, sobre reconeixement
extrajudicial de crèdits a 31 de desembre de 2009, a la
Residència Municipal del Patronat d’Avis Mn.
Alexandre Pedra
Es dóna compte de la següent proposta :
“Atès que el ple, de data 18 de març de 2010, va aprovar el reconeixement
extrajudicial de crèdit de la Residència Municipal d’Avis Mn. Alexandre Pedra.
Atès que segons ha informat la inteventora, s’ha constatat una errada
informàtica en el full de càlcul per inclusió indeguda de la factura de Pacita
Complex SL, tal com després es dirà.
Vist el que dispsa el articla 105 de la Llei 30/1992, de data 26 de novembre,
que permet la rectificació d’errades materials en qualsevol moment en el que
apareguin, es proposa el seguent:
Primer: Rectiticar l’acord del punt 7 del Ple de data 18 de març de 2010,
suprimint per ésser errònia la línia següent:
Exercici 2009; Proveïdor Pacita Complex SL; Concepte: Compra d’aliments i
Import: 2.113,07 euros.
Així, el total de crèdit reconegut serà de 4.312,62 euros enlloc de 6.425,69
euros.

Segon: Notificar aquest acord al Departament de Comptabilitat”.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor del regidors de
CIU, 2 vots en contra del regidors d’IPA-FPM i 4 abstencions dels regidors del
PSC.
Acte seguit, s’acorda inclore com a tema d’urgència el següent:

6.- Ratificació del Decret de l’Alcaldia per a participar
en les subvencions convocades, per resolució de 18 de
febrer de 2010, per tal de rebre els ajuts establerts en la
Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris i àrees
urbanes
Es dóna compte del seguent Decret de l’Alcaldia per a la seva ratificació:
“DECRET 81/2010
JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles, d’acord amb les facultats
que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent Decret d’Alcaldia:
Sol·licitud d’una subvenció per tal d’acollir-nos a la convocatòria per a l’execució
de la Llei de Barris
Atesa la línia de subvencions per prendre part en la convocatòria continguda a la
resolució PTO/430/2010, de 18 de febrer, de la Generalitat en aplicació de la Llei
2/2004, de 4 de juny, per a l'obtenció d'ajuts per a la de millora de barris, àrees urbanes
i viles que requereixen una atenció especial.
Atesa la resolució PTO/430/2010, de 18 de febrer, de la Generalitat per la qual
s’aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria d’ajuts als
ajuntaments per a les actuacions dels projectes d’intervenció integral a l’empara de la
Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen
una atenció especial.
Atès que el nostre municipi pateix mancances socials i urbanístiques en diferents
indrets d’aquest, els quals fan que sigui subsumible dins de les actuacions de millora
de barris, àrees urbanes i viles que requereixin d’una atenció especial.
Atès que s'ha procedit a elaborar els projectes i estudis adients d'acord amb la
convocatòria esmentada, és per això que RESOLC:
Primer: Aprovar la proposta d'actuació continguda en el projecte d’intervenció integral
al Municipi d'Almacelles en el seu centre històric, que es recull en el document d’abril
de 2010, amb el compromís de dur a terme aquesta actuació si es subvencionada.

Segon: Considerar que l'àmbit escollit pot ser d'atenció especial d'acord amb allò que
estableix la Llei 2/2004, de data 4 de juny i el Decret que la desenvolupa.
Tercer: Sol·licitar els ajuts per dur a terme el projecte d'Intervenció Integral al Municipi
d'Almacelles en el seu centre històric per l’import de 2.337.094,92 €.
Quart: Declarar que no s’han sol·licitat ni s’han rebut altres ajuts per al finançament del
projecte, excepte els de les obres detallades en l'annex 1 d'aquesta proposta.
Cinquè: Declarar que existeix la possibilitat de disposar de fons per part de
l’Ajuntament per tal d’assumir el cofinançament del projecte.
Sisè: Declaració conforme l'Ajuntament està al corrent en el compliment de les seves
obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb l’Administració de l’Estat i
de les seves obligacions amb la Seguretat Social i de no estar comprès en cap altra de
les prohibicions que preveu l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.
Setè: Aquest Decret cal que sigui ratificat pel Ple, a fi d’adquirir vigència.
ANNEX 1
Pel projecte integral d’intervenció no s’ha sol·licitat cap altra subvenció, però hi ha
actuacions incloses en el mateix per les que si s’han sol·licitat subvenció:
ACTUACIÓ: Urbanització del C. Major i del C. de la Mercè i urbanització plaça de la Vila
 Hi ha signat un conveni entre el Ministeri de Foment i l’Ajuntament d’Almacelles
per al finançament d’obres de millora dels trams urbans de la Xarxa de
Carreteres de l’Estat al terme municipal d’Almacelles, i la seva transferència de
titularitat dels mateixos. El tram finançat és del p.k. 112,95 al p.k. 115,765 en
total compren 3,549 km. L’import finançat és de 774.833,24 €.
 Al gener del 2009 es presenta sol·licitud al departament de Governació i
Administracions Públiques, de la convocatòria del FEDER, per al període 20072013. Import de la subvenció concedida, d’acord amb la resolució de data 17 de
setembre de 2009, és de 499.051,97 € i és per la urbanització i reforma del C.
Major, Pça. De la Vila i C. De la Mercè, trams compresos entre la plaça del Casal
i el C. Balmes.
ACTUACIÓ: Implantació de la recollida orgànica
 El 22 de juliol de 2009 es resol favorablement la subvenció per al foment de la
recollida selectiva de la fracció orgànica de residus municipals per import de
55.560 €.

ACTUACIÓ
Urbanització carrer Major i Mercè
Urbanització plaça de la Vila
Urbanització carrer Major i Mercè
Urbanització plaça de la Vila
Implantaicó Recollida orgànica

IMPORT
SOL·LICITAT

IMPORT
ATORGAT ORGANISME
774.833,24 € Ministeri de Foment
499.051,97 € Generalitat de Catalunya
55.650,00 € Generalitat de Catalunya

Ho mana i signa el Sr. Alcalde”.

El portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, considera que atès que el Sr.
Alcalde no els ha demanat col·laboració en la redacció, votaran en contra de la
proposta.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que ha estat convocat per
l’Equip de Govern i, conjuntament, han entrat en una fase per obtenir un
consens. Assenyala que, encara que ambdues parts hagin mantingut algunes
postures diferents, s’han inclòs en aquest projecte d’intervenció integral
diferents propostes seves fet pel qual, a més d’agrair a l’Alcaldia la invitació a
consensuar el redactat, manifesta que votaran a favor de la proposta.
El Sr. Alcalde, adreçant-se al portaveu d’IPA-FPM, li fa constar que ignorava la
seva voluntat de consensuar quelcom, ja que segons es desprèn de les
actuacions en les sessions anteriors, hi havia la sensació que estava absent de
les propostes que feia l’Equip de Govern, mentre que el grup del PSC sí que
havia manifestat el seu interès per negociar-lo. Malgrat això, es tindrà en
compte per a properes ocasions.
D’altra banda, el Sr. Alcalde agraeix al portaveu del PSC la voluntat
demostrada de consensuar les actuacions per cercar el millor per a la vila
d’Almacelles.
Acte seguit, el Sr. Alcalde fa una petita intervenció destacant la importància de
la proposta del projecte que es presenta.
Fa constar que les actuacions proposades són tant en l’àmbit de la zona del
segle XVIII com en la zona de la plaça Fortuny, edificada en el decurs del segle
XIX.
Segons el Sr. Alcalde, el procediment per a l’elaboració de la proposta ha estat,
d’una banda mitjançant l’observació dels Serveis Tècnics i, d’altra banda, per la
realització de treballs consistents en parlar amb la gent i detectar, així, les
mancances existents.

Assenyala, especialment, que la Generalitat analitzarà com un dels aspectes a
valorar, si l’Ajuntament ha realitzat actuacions darrerament en la zona històrica,
adreçades a millorar-la urbanísticament i socialment. En aquest sentit,
relaciona una sèrie d’actuacions, dutes a terme en els darrers anys per l’Equip
de Govern, entre les quals menciona l’arranjament dels accessos al col·legi
Antònia Simó, la placeta d’en Francesc Gassó, el projecte d’unir el carrer de
l’Estació amb la carretera d’Alfarràs, la plaça del Vilot, el carrer del Nord, la
ubicació de la Llar d’Infants en la zona històrica, el Parc Botànic amb la darrera
plantada d’alzines, la urbanització de la plaça de la Vila, el carrer de la Mercè,
carrer Major, la rehabillitació de Casa Clara com a equipament de Joventut, la
rehabilitació de l’edifici Pitàgores per a Museu de l’Arquitectura i l’Urbanisme,
la concessió d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis, la declaració de BCIN de la
zona històrica, etc. Tot això suposa una inversió realitzada de 5.000.000 €
durant 7 anys. El que ara es demana és d’un valor de 4.000.000 €
A més a més, es pretén amb aquest projecte, adquirir l’edifici de l’Arca II com a
equipament existent en el centre històric i l’adquisició de dos solars en la zona
antiga situats en el carrer de Prat de la Riba i de Sant Josep a proposta del
PSC.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 11 vots a favor del regidors de
CIU i del PSC, i amb 2 vots en contra del regidors d’IPA-FPM.

I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a
les 21,40 hores, de tot el qual extenc la present acta, donant fe del seu
contingut.

Vist-i-plau,
L’Alcalde

El Secretari Accidental

