ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL
DIA 6 DE JUNY DE 2018 .- NÚMERO 4
ASSISTÈNCIA:
Regidors:

Grup municipal:

SR. JOSEP IBARZ GILART
SRA. PILAR MARTÍNEZ SAURA
SRA. VANESA OLIVART ROSICART
SRA. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
SRA. MONTSE ARNÓ MORA
SR. JOSÉ ANTONIO CONTE GIRAL
SRA. LLUÏSA GRANERO MURGADES
SR. IGNASI COMELLA CLAVERO
SR. JAUME NIUBÓ PERA
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. JOSEP MARIA DOBLAS MANCERA
SRA. LAIA MARTÍ CACHO
SR. CARLOS NICOLÁS ARFELIS

CIU
CIU
CIU
CIU
CIU
CIU
CIU
ERC
ERC
PSC
Poblem Almacelles
Almacelles Lliure
PPC

Secretària:

SRA. MARIA ÀNGELS ALIMBAU CASTELLS

A Almacelles, essent les 19:30 hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
presidència de l’Alcalde, i l'assistència dels regidors que s’assenyalen, i la de
l’interventor, en Lluís Bordes Capdevila, s’inicia la sessió plenària municipal a l’Auditori
del Centre Cultural d’Almacelles, com a seu provisional, d’acord a l’ordre de les
propostes que es detallaran.
Assisteix el quòrum legal de membres per a la vàlida constitució de la sessió.
Acte seguit, i per disposició de l’Alcaldia, s’inicia el debat i votació dels punts previstos a
l’Ordre del dia:
ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 20 DE MARÇ DE 2018 i DEL PLE
EXTRAORDINARI I PER URGÈNCIA DE DATA 29 DE MARÇ DE 2018.
2.- DESPATX D’OFICI: DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA.
3.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES I ENCÀRREC DE
GESTIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D'ALMACELLES I EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ
PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ESPECIALITZATS I DE L’ADDENDA
PRIMERA AL MATEIX.

4.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D'ALMACELLES I EL CONSELL
COMARCAL DEL SEGRIÀ PER A LA GESTIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT.
5.- PROPOSTA DE CANVI DE DENOMINACIÓ D’UNA VIA PÚBLICA: RECUPERACIÓ DE LA
PLAÇA DE SANT PAU.
6.- PROPOSTA DE DENOMINACIÓ D’UNA VIA PÚBLICA: NOVA PLAÇA DEL CANAL
D’ARAGÓ I CATALUNYA.
7.- EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST: INCORPORACIÓ DE ROMANENTS
2017.
8.- APROVACIÓ DEL PROJECTE DE CONDICIONAMENT DEL CAMÍ QUE VA DE LA
URBANITZACIÓ DELS AUBACS FINS A LA CRTRA. DE SUCS I DEL SEU DESGLOSSAT 1,
AMB DECLARACIÓ DE LA UTILITAT PÚBLICA DE L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE A EFECTES
D’EXPROPIACIÓ I OCUPACIÓ.
9.-ASSUMPTES D’URGÈNCIA
10.-PRECS I PREGUNTES.
1.-APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 20 DE MARÇ DE 2018 i DEL PLE
EXTRAORDINARI I PER URGÈNCIA DE DATA 29 DE MARÇ DE 2018.
El senyor Alcalde pregunta als assistents si han llegit l’esborrany de les actes de les sessions
anteriors que se’ls han tramés per aprovació i demana si hi ha reparaments.
Consta feta una intervenció del Sr. Torres, Grup Municipal PSC en el sentit que s’abstè de votar
sobre l’acta del dia 29/03/2018 ja que no va assistir a aquella sessió.
Amb aquesta única abtenció les actes de data 20 de març de 2018 i 28 de març de 2018 queden
aprovades per assentiment dels presents.

2.- DACIÓ DE COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA
Es dóna compte dels següents decrets d’Alcaldia:
31/18
32/18
33/18
34/18
35/18
36/18
37/18
38/18
39/18
40/18
41/18
42/18
43/18

Contractar serveis arquitecte redacció informe modific. punt. POUM sector SUD-15.
Contractar serveis arquitecte redacció informe modific. TUC segons DG de Comerç.
Desestimant parcialment dades horaris i compensacions diverses sobre el cos de Policia Local.
Requerint empresa Agrotècnica del Segrià, SL el compliment mesures d’execució de contracte.
Convocant Comissió Informativa i Ple ordinari dia 20 de març de 2018.
Contractant Joanna Cruz Canela com a educadora infantil per baixa Sra. Estibaliz Lasheras.
Assignant un complement retributiu al Sr. César Minuesa per assumpció de tasques extres.
Delegant tasques d’Alcaldia per absència a la regidora Maria Lluïsa Granero (23 de març)
Autoritzant període de vacances al Sr. David Font Calderó.
Convocant Ple extraordinari i urgent per al dia 29 de març.
Aprovant modificació de crèdit 01/18 de generació de crèdit.
Acceptant l’abstenció de la Sra. Àngels Alimbau com a secretària exp. sancionador policia 002
Delegant tasques d’Alcaldia per absència a la regidora Maria Lluïsa Granero (16 d’abril)

44/18
45/18
46/18
47/18
48/18
49/18
50/18
51/18
52/18
53/18
54/18
55/18
56/18
57/18
58/18
59/18
60/18
61/18
62/18
63/18
64/18
65/18
66/18
67/18
68/18
69/18
70/18
71/18
72/18
73/18
74/18
75/18
76/18
77/18
78/18
79/18
80/18
81/18
82/18
83/18
84/18
85/18
86/18
87/18
88/18
89/18

Estimant petició instal·lació carpa partit Ciudadanos al carrer Major.
Aprovant relació aspirants admesos i exclosos prov. aux. adm. Serveis Tècnics.
Delegant regidor Sr. Ignasi Comella facultats per celebrar matrimoni civil dia 6 de maig.
Autoritzant l’accés a la informació requerida sobre el contracte de l’Aj. amb el servei de grua.
Autoritzant retirada vehicle abandonat a la via pública B-8981-MK.
Autoritzant retirada vehicle abandonat a la via pública T-8711-AV.
Concedint tarja aparcament indiv. titular no conductor al Sr. Francisco Blasi Fargues.
Concedint tarja aparcament indiv. titular conductor al Sr. Angel Barrios Ibarz.
Ofertant places a la Llar d’Infants per al curs 2018-2019.
Denegant assistència curs CSITAL Sr. Interventor per excés de feina pendent en aquest Dep.
Delegació d’Alcaldia per absència a la regidora Maria Lluïsa Granero (28 d’abril)
Concedint tarja aparcament indiv. titular conductor al Sr. José Pascual Jové.
Desestimant dies personals sol·licitats per diferents treballadors de la Brigada d’Obres i Serveis.
Autoritzant retirada vehicle abandonat a la via pública L-6934-AH.
Desestimant petició d’escenari sol·licitat per la Cafeteria La Class.
Denegant pagament hores extres reclamades per VM.
Assignant un complement retributiu al Sr. Joaquín Mora per assumpció de tasques extres.
Autoritzant dia personal sol·licitat Sr. Enric Gilart Lagunas.
Designant membres del Tribunal que farà la selecció d’una plaça aux. adm. Serveis Tècnics.
Autoritzant dia personal sol·licitat Sr. Cristóbal Poquet Buil.
Incoant exp. sancionador per abocament residus vegetals d’un particular sobre parcel.la mun.
Autoritzant dia personal sol·licitat Sr. Francisco Javier Díaz Prunera.
Acordant suspensió exp. sancionador Sr. Josep M. Martínez fins a reincorporació lloc de treball.
Remetent documentació exp. 2017/298 proc. Sancionador i notificació al Jutjat recurs 47/2018.
Autoritzant dia personal sol·licitat Sra. Susana Martínez Roset.
Autoritzant dia personal sol·licitat Sr. Luis J. Morán Morán.
Autoritzant dia personal sol·licitat Sra. Mercè Torruella Bellmunt.
Autoritzant dia personal sol·licitat Sr. Lluís Bordes Capdevila.
Autoritzant dia personal sol·licitat Sr. Enric Gilart Lagunas.
Autoritzant dia personal sol·licitat Sr. Antonio José Fauria Romero.
Aprovant Pla de Seguretat i Salut obra de pavimentació camins municipals d’Almacelles.
Aprovant exp. contractació servei de socorrisme per a les piscines anualitats 2018, 2019 i 2020.
Aprovant liquidació Pressupost Patronat Municipal d’Esports de l’exercici 2017.
Aprovant liquidació Pressupost de l’Ajuntament d’Almacelles de l’exercici 2017.
Aprovant liquidació Pressupost Patronat Municipal d’Avis de l’exercici 2017.
Autoritzant modificació de jornada instada per la treballadora Sra. Elisabeth Purroy Sisó.
Designant adm. i custodis PSCP a Àngels Alimbau, Begoña Andrés, Lluís Bordes i Oscar Lalana.
Publicant llistat d’alumnes admesos a la Llar d’Infants Municipal curs 2018-2019.
Sol.licitant una nova petició d’un membre de l’EAPC per que formi part Tribuna pl. aux. adm.
Desestimant petició delegants sindicals increment del desviament IPC tal com preveu conveni.
Acceptar esmenes aspirants Verònica Muixí i Nerea Torres acreditació coneixement català.
Desestimant petició tarda lliure per fer examen curs pràctic sobre manteniment instal.lacions.
Acceptant renúncia Sra. Susana Martínez lloc de treball a la Llar d’Infants.
Acordant emetre oferta de treball al SOC per preseleccionar lloc educadora Llar d’Infants.
Relacionat llistat prov. d’admesos i exclosos en l’oposició aux. adm. Dep. de Recaptació.
Ordenar execució forçosa subsidiària obres reparació façana Pl. Vila, 4 per no localitzar prop.

90/18

Deixar sense efecte declaració ruïna edifici Pl. de la Vila, 2 i demanar nous informes tècnics.

I de forma especial es dóna compte amb transcripció íntegra dels següents decrets de
liquidació de pressupost:
77/18

Aprovant liquidació Pressupost de l’Ajuntament d’Almacelles de l’exercici 2017.

“Antecedents
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 de l’Ajuntament d’Almacelles
s’obté, a 31 de desembre de 2017, el resultat següent:
1.1. Respecte al pressupost de despeses:
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
— Crèdits inicials: .............................................................................. 4.876.567,06 euros
— Modificacions de crèdits: ................................................................. 705.367,05 euros
— Crèdits definitius: .......................................................................... 5.581.934,11 euros
— Obligacions reconegudes netes: ................................................... 4.670.967,34 euros
— Pagaments realitzats : ................................................................... 4.345.460,20 euros
— Pagaments pendents realitzar : ....................................................... 325.507,14 euros
— Romanents de crèdit compromesos: ................................................... 2.398,87 euros
— Romanents de crèdit no compromesos: .......................................... 908.567,90 euros
— Romanents de crèdit totals: ............................................................. 910.966,77 euros
TOTAL LIQUIDACIÓ DEL PRESSPOST DE DESPESES: ........................... 4.670.967,34 euros
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’ INGRESSOS
— Previsions inicials: ........................................................................... 4.876.567,06 euros
— Modificació de les previsions: ........................................................... 705.367,05 euros
— Previsions definitives: .................................................................... 5.581.934,11 euros
— Drets reconeguts: ........................................................................... 5.504.508,39 euros
— Drets anul·lats: .................................................................................... 44.281,57 euros
— Drets cancel·lats: ........................................................................................... 0,00 euros
— Drets reconeguts nets: ................................................................... 5.460.226,82 euros
— Recaptació neta: ............................................................................. 4.657.060,46 euros
— Drets pendents de cobrament: ........................................................ 803.166,36 euros
TOTAL LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’ INGRESSOS: ......................... 5.460.226,82 euros
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:

RESULTAT PRESSUPOSTÀRI
— Drets reconeguts nets:
— Obligacions reconegudes netes:

5.460.226,82 euros
4.670.967,34 euros

TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI:

789.259,48 euros

AJUSTOS:
— Crèdits finançats amb RT per despeses generals:
— Desviacions finançament negatiu de l’exercici
— Desviacions finançament positiu de l’exercici

29.866,48 euros
72.057,65 euros
475.838,39 euros

TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:

415.345,22 euros

1.4. Romanent de Tresoreria :
ROMANENT DE TRESORERIA :
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
A. (+) Drets pendents de cobrament a 31/12/2017:
— Del pressupost corrent:
— De pressupostos tancats:
— D’Operacions no pressupostàries:

2.621.114,59 euros
803.166,36€
1.740.414,35€
77.533,88€

B. (-) Obligacions pendents pagament 31/12/2017:

1.367.390,47 euros

— Del pressupost corrent:
— De pressupost tancats:
— D’operacions no pressupostàries:

325.507,14€
144.760,81€
897.122,52€

C. (+) Partides pendents d’aplicació 31/12/2017:
— Cobraments realitzats pendents aplicació definitiva:
— Pagaments realitzats pendents aplicació definitiva:

39.859,20 euros
306,80€
40.166,00€

D. (+) Fons líquids a 31/12/2017:

1.212.733,22 euros

ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL:

2.506.316,54 euros

E. (-) Saldo de cobrament dubtós:

1.465.091,23 euros

F. (-) Excés finançament afectat a 31/12/2017:

924.795,00 euros

ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:

116.430,31 euros

2. D’acord amb l’article 191.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del Reial decret
500/1990, així com la regla 341.1 de la Instrucció de comptabilitat, es preveu que per
quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament
que es considerin de difícil o impossible recaptació, tenint en compte que:
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de dubtós cobrament, en
1.447.842,23 €. Per determinar aquesta quantia s’han tingut en compte l’antiguitat i
l’import dels deutes, la naturalesa dels recursos i els percentatges de recaptació tant en
executiva com en voluntària. En qualsevol cas, això no implicaria l’anul·lació del dret
reconegut ni en produiria la baixa.
Els percentatges que s’han aplicat són (criteri mínim suggerit per la Sindicatura de
Comptes):
Pendents de cobrament (cap. 1, 2 i 3)
Pressupost d’ingressos

(%) estimacions de dubtós cobrament

Exercici actual:
1r. any immediatament anterior
2n. any
3r. any
4t. any i següents

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.
 Contribucions especials
4. L’interventor han emès el corresponent informe d’acord amb l’article 191.3 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les
despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments
ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de
manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els
drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.

3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:





Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31
de desembre
El resultat pressupostari de l’exercici
Els romanents de crèdit
El romanent de tresoreria

4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general
atendrà el compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP.
Les entitats locals, segons l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves competències,
ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
tal com estableix l’article 3.2 de la LGEP, referit sempre a les unitats locals agregades.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la LGEP estaran obligades a elaborar,
en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació, modificació o liquidació del
pressupost en situació de desequilibri, un pla econòmic financer corrector a mitjà
termini. Aquest pla serà sotmès a l’aprovació del Ple de la corporació i tramès al
Ministeri d’Hisenda perquè en faci el seguiment.
5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril,
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Per tant,
RESOLC:
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2017, 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.”

78/18

Aprovant liquidació Pressupost Patronat Municipal d’Avis de l’exercici 2017.

“Antecedents
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2016 del Patronat Municipals
d’Avis s’obté, a 31 de desembre de 2017, el resultat següent:
1.1. Respecte al pressupost de despeses:
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
— Crèdits inicials: ............................................................................... 1.345.175,00 euros
— Modificacions de crèdits: ............................................................................. 0,00 euros
— Crèdits definitius: ........................................................................... 1.345.175,00 euros
— Obligacions reconegudes netes: .................................................... 1.000.358,35 euros
— Pagaments realitzats: ........................................................................ 969.352,27 euros
— Pagaments pendents realitzar: ........................................................... 31.006,08 euros
— Romanents de crèdit compromesos: ........................................... 294,93 euros
— Romanents de crèdit no compromesos: ........................................... 344.521,72 euros
— Romanents de crèdit totals: .............................................................. 344.816,65 euros
TOTAL LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES: .......................... 1.000.358,35 euros
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’ INGRESSOS
— Previsions inicials: .......................................................................... 1.345.175,00 euros
— Modificació de les previsions: ....................................................................... 0,00 euros
— Previsions definitives: .................................................................... 1.345.175,00 euros
— Drets reconeguts: ........................................................................... 1.006.804,37 euros
— Drets anul·lats: ...................................................................................... 2.249,99 euros
— Drets cancel·lats: .......................................................................................... 0,00 euros
— Drets reconeguts nets: ................................................................... 1.004.554,38 euros
— Recaptació neta: ............................................................................. 1.004.554,38 euros
— Drets pendents de cobrament: .................................................................... 0,00 euros
TOTAL LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’ INGRESSOS: ......................... 1.004.554,38 euros
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
RESULTAT PRESSUPOSTÀRI
— Drets reconeguts nets:
— Obligacions reconegudes netes:
TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI:

1.004.554,38 euros
1.000.358,35 euros
4.196,03 euros

AJUSTOS:
— Crèdits finançats amb RT per despeses generals:
— Desviacions finançament negatiu de l’exercici
— Desviacions finançament positiu de l’exercici
TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:

0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
4.196,03 euros

1.4. Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
A. (+) Drets pendents de cobrament a 31/12/2017:

1.014,81 euros

— Del pressupost corrent:
— De pressupostos tancats:
— D’Operacions no pressupostàries:

0,00€
436,79€
578,02€

B. (-) Obligacions pendents de pagament a 31/12/2017:
— Del pressupost corrent:
— De pressupost tancats:
— D’operacions no pressupostàries:
C. (+) Partides pendents d’aplicació 31/12/2017:
— Cobraments realitzats pendents aplicació definitiva:
— Pagaments realitzats pendents aplicació definitiva:

D. (+) Fons líquids a 31/12/2017:

64.722,90 euros
31.006,08€
229,41€
33.487,41€
0,00 euros
0,00€
0,00€

70.434,60 euros

— Saldos disponibles en caixes d’ efectiu i comptes bancaris.
— Inversions temporals en què s’hagin materialitzat els excedents temporals
de tresoreria no tinguin caràcter pressupostari.
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL: 6.726,51 euros
E. (-) Saldo de cobrament dubtós:
F. (-) Excés finançament afectat a 31/12/2017:
ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:

436,79 euros
0,00 euros
6.289,72 euros

2. L’interventor ha emès els corresponents informes d’acord amb l’article 191.3 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel quals’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendeslocals.

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 2017 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.”

76/18

Aprovant liquidació Pressupost Patronat Municipal d’Esports de l’exercici 2017.

Antecedents
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 del Patronat Municipals
d’Esports s’obté, a 31 de desembre de 2017, el resultat següent:

1.1.

Respecte al pressupost de despeses:

LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE DESPESES
— Crèdits inicials:
— Modificacions de crèdits:
— Crèdits definitius:
— Obligacions reconegudes netes:
— Pagaments realitzats:
— Pagaments pendents realitzar:
— Romanents de crèdit compromesos:
— Romanents de crèdit no compromesos:
— Romanents de crèdit totals:

130.000,00 euros
0,00 euros
130.000,00 euros
124.323,28 euros
124.246,74 euros
76,54 euros
21,56 euros
5.655,16 euros
5.676,72 euros

TOTAL LIQUIDACIÓ DEL PRESSPOST DE DESPESES:

124.323,28 euros

1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’ INGRESSOS
— Previsions inicials:
— Modificació de les previsions:
— Previsions definitives:
— Drets reconeguts:
— Drets anul·lats:
— Drets cancel·lats:
— Drets reconeguts nets:
— Recaptació neta:
— Drets pendents de cobrament:
TOTAL LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST D’ INGRESSOS:

1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
RESULTAT PRESSUPOSTÀRI

130.000,00 euros
0,00 euros
130.000,00 euros
130.000,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
130.000,00 euros
99.728,00 euros
30.272,00 euros
130.000,00 euros

— Drets reconeguts nets:
— Obligacions reconegudes netes:

130.000,00 euros
124.323,28 euros

TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI:

5.676,72 euros

AJUSTOS:
— Crèdits finançats amb RT per despeses generals:
— Desviacions finançament negatiu de l’exercici
— Desviacions finançament positiu de l’exercici
TOTAL RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:

0,00 euros
0,00 euros
0,00 euros
5.676,72 euros

1.4. Romanent de Tresoreria :
ROMANENT DE TRESORERIA :
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
A. (+) Drets pendents de cobrament a 31/12/2017:
— Del pressupost corrent:
— De pressupostos tancats:
— D’Operacions no pressupostàries:
B.(-) Obligacions pendents de pagament a 31/12/2017:
— Del pressupost corrent:
— De pressupost tancats:
— D’operacions no pressupostàries:
C. (+) Partides pendents d’aplicació 31/12/2017:
— Cobraments realitzats pendents aplicació definitiva:
— Pagaments realitzats pendents aplicació definitiva:

30.272,00 euros
30.272,00€
0,00€
0,00€
10.561,22 euros
76,54€
9.966,91€
517,77€
0,00 euros
0,00€
0,00€

D. (+) Fons líquids a 31/12/2017: 4.591,69 euros
— Saldos disponibles en caixes d’ efectiu i comptes bancaris.
— Inversions temporals en què s’hagin materialitzat els excedents temporals de
tresoreria no tinguin caràcter pressupostari.
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL:

24.302,47 €

E. (-) Saldo de cobrament dubtós:

0,00 euros

F. (-) Excés finançament afectat a 31/12/2017:

0,00 euros

ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS:

24.302,47 €

2. L’interventor ha emès els corresponents informes d’acord amb l’article 191.3 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.

FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les
despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments
ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de
manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els
drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:





Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament
el 31 de desembre
El resultat pressupostari de l’exercici
Els romanents de crèdit
El romanent de tresoreria

4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general
atendrà el compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP.
Les entitats locals, segons l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves competències,
ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
tal com estableix l’article 3.2 de la LGEP, referit sempre a les unitats locals agregades.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la LGEP estaran obligades a elaborar,
en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació, modificació o liquidació del
pressupost en situació de desequilibri, un pla econòmic financer corrector a mitjà
termini. Aquest pla serà sotmès a l’aprovació del Ple de la corporació i tramès al
Ministeri d’Hisenda perquè en faci el seguiment.
5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril,
segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Per tant,

RESOLC:
1. Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2017 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.

3.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES I ENCÀRREC DE
GESTIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D'ALMACELLES I EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ
PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ESPECIALITZATS I DE L’ADDENDA
PRIMERA AL MATEIX.

Els articles 7, 25, 27, 57bis de la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local i la
Disposició Transitòria Segona de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització
i Sostenibilitat de l’Administració Local, defineixen com a propi dels ajuntaments l’àmbit
competencial relatiu als serveis socials .
A banda, la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, en el seu article 31 i
concordants, precisa quines son les diverses competències en relació als serveis socials
bàsics i especialitzats que corresonponen als municipis.
També cal recordar que l’apartat segon de l’esmentat article 31 estableix que les
comarques supleixen als municipis de menys de 20.000 habitants en la titularitat de les
competències pròpies dels serveis socials bàsics que aquests municipis no estiguin en
condicions d’assumir directament o mancomunadament. A Catalunya amb l'entrada en
vigor de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, es va establir un nou marc de
coordinació, cooperació i col·laboració amb els ens locals per permetre una prestació i
gestió dels serveis socials que respongués a criteris de coresponsabilitat, transparència,
equitat territorial i optimització dels serveis adreçats a les persones amb necessitats
socials i que a més, es mantingués en un escenari pluriennal per tal de permetre més
estabilitat financera als ens locals.
Aquesta coordinació i cooperació entre la Generalitat i els ens locals s’ha dut a terme
amb la signatura de contractes programa quadriennals amb els Consells Comarcals. Ara
bé, l’execució dels contractes programa en els diferents territoris ha de venir avalada
per la necessitat real i les situacions específiques de cada municipi i, per tant, es
considera necessari establir un marc convenial entre la Comarca i l’Ajuntament que
reculli quines seran les accions, programes, actuacions i quin el finançament i els
recursos emprats per cadascuna de les administracions imiplicades per tal de dur a
terme els mandats de la llei pel que fa a les polítiques socials, la cobertura de necessitats

socials i aplicació de polítiques i actuacions que mitiguin el risc d’exclusió social en el
municipi en concret.
El nostre municipi, com no pot ser d’altra manera, coordina els seus recursos amb el
Consell Comarcal del Segrià, qui realitza de forma directa la prestació de les diferents
fitxes que responen a la planificació autonòmica de la matèria, i satisfà a l’ens
supramunicipal l’import que per aquesta prestació correspon i és en aquest marc, que
es planteja la signatura del conveni de delegació de competències en matèria de serveis
socials bàsics i especialitzats per al quadrienni 2016-2019, un cop la generalitat i el
Consell Comarcal han aprovat i signat el contracte-programa que regula les seves
relacions i un cop tramesa pel Consell la proposta de conveni.
A banda, ben entrada l’anualitat 2017 la Generalitat va trametre al Consell Comarcal una
Addenda al Contracte Programa per a l’exercici 2017, que comporta una sèrie de
modificacions que cal incorporar al conveni genèric signat i que han ocasionat que
alhora que el conveni, calgui plantejar l’aprovació i signatura també de l’addenda I a
aquest conveni.
Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar el Conveni de delegació de competències i encàrrec de gestió entre
l’Ajuntament d’almacelles i el Consell Comarcal del Segrià per a la prestació dels serveis
socials bàsics i especialitzats, amb el següent contingut:

CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES I ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT D'ALMACELLES I EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ PER A LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ESPECIALITZATS
A Lleida, a la seu del Consell Comarcal del Segrià , el dia ......,
Es reuneixen:
D’una part la Presidenta del Consell Comarcal, senyora M. José Invernón Mòdol,
I d’altra banda l’Alcalde de l’Ajuntament d'Almacelles, senyor Josep Ramon Ibarz Gilart,

M A N I F E S T E N
PRIMER
L’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, estableix que
corresponen als municipis les competències següents: estudiar i detectar les necessitats
socials en llur àmbit territorial; crear i gestionar els serveis socials necessaris, tant propis
com delegats per altres administracions, d’acord amb la Cartera de serveis socials i el pla
estratègic corresponent; elaborar plans d’actuació local en matèria de serveis socials i

participar, si escau, en el pla d’actuació de l’àrea bàsica corresponent; establir els centres
i els serveis corresponents a l’àmbit propi dels serveis socials bàsics; complir les funcions
pròpies dels serveis socials bàsics; promoure la creació dels centres i els serveis
corresponents a l’àmbit propi dels serveis socials especialitzats i gestionar-los, en
coordinació amb l’Administració de la Generalitat i l’ens local supramunicipal
corresponent, d’acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent;
col·laborar amb l’Administració de la Generalitat en l’exercici de les funcions d’inspecció
i control en matèria de serveis socials; exercir les funcions que li delegui l’administració
de la Generalitat ; participar en la elaboració dels plans i programes de la Generalitat en
matèria de serveis socials; coordinar els serveis socials locals, els equips professionals
locals dels altres sistemes de benestar social, les entitats associatives i les que actuen en
l’àmbit dels serveis socials locals. Les que els atribueixen les lleis.
L’apartat segon d’aquest article estableix que les comarques supleixen als municipis de
menys de 20.000 habitants en la titularitat de les competències pròpies dels serveis
socials bàsics que aquests municipis no estiguin en condicions d’assumir-les directament
o mancomunadament.
SEGON
L’article 23 de la Llei 14/2010 de 27 de maig dels drets i oportunitats de la infància i
adolescència diu que els municipis i la resta de ens locals amb la col·laboració de la
Generalitat han de promoure mitjançant els plans d’actuació local previstos per la llei de
serveis socials, els serveis residencials i d’acolliment en consideració a la situació i les
necessitats dels infants i adolescents de llur territori. En les revisions o modificacions del
planejament urbanístic municipal es poden tenir en compte les previsions contingudes
en aquests plans.
L’article 99 regula la competència de la administració local en matèria de risc i l’article
103 la intervenció dels serveis socials bàsics quan es dóna una situació de risc.

TERCER
L’article 76 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril del dret de les dones a eradicar la violència
masclista diu que l’Administració de la Generalitat i els municipis de Catalunya són les
administracions públiques competents en matèria de serveis de la Xarxa d’Atenció i
Recuperació Integral i també de les prestacions establertes en aquesta llei.
L’article 11 diu que totes les persones professionals especialment entre altres les dels
serveis socials han d’intervenir obligatòriament quan tinguin coneixement d’una situació
de risc o d’una evidència fonamentada de violència masclista.
QUART
L’article 21 de la Llei 10/2010 de 7 de maig, d’ acollida de les persones immigrades i de
les retornades a Catalunya estableix que els municipis amb una població inferior a 20.000
habitants poden prestar el servei de primera acollida sempre que compleixin els requisits
determinats per reglament. Els ens supramunicipals poden establir programes

d’assistència i cooperació als municipis en relació amb aquest servei.
CINQUÈ
Per acord de Govern 93/2014 es va prorrogar el I Pla estratègic de serveis Socials i el II
Pla de qualitat dels serveis socials de Catalunya. Actualment es du a terme el procés
participatiu per elaborar el II Pla estratègic de Serveis Socials, partint de l’informe de
l’estat dels serveis socials del 2015.
SISÈ
L’article 25 lletra c) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre pel qual s’aprova el
text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya estableix com a competències
dels Consells Comarcals aquelles que li deleguin els ajuntaments. La Llei 26/2010 de 3
d’agost de règim jurídic i procediment de les administracions públiques de Catalunya,
estableix que un dels mecanismes de col·laboració entre administracions públiques és la
formalització de convenis.
SETÈ
Al Contracte-Programa 2016/2019 signat entre el Consell Comarcal del Segrià i el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies en data 4 d’agost de 2016 , en l’annex.
Titulat. Llistat de municipis que pertanyen a l’ens local, Consell Comarcal del Segrià
consta l’ajuntament d’Almacelles.
VUITÈ
L’acord cinquè del contracte-programa 2016-2019 estableix que el Consell Comarcal ha
de subscriure amb cadascun dels municipis a qui presta el servei un conveni que contingui
com a mínim les condicions que figuren en aquest CP.
D’acord amb aquests antecedents,
Ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient per obligar-se i de mutu acord
accepten el contingut de les següents clàusules,

C L À U S U L E S
PRIMERA
L’Ajuntament d'Almacelles per tal de complir amb les competències de la llei de serveis
socials, encomana al Consell Comarcal del Segrià la prestació dels següents serveis:
Elaboració del pla d’actuació local en matèria de serveis socials
Serveis socials bàsics
- Professionals dels equips bàsics (TS i ES)

- Ajuts d’urgència socials
- SAD (servei d’ajuda a domicili i teleassistència ) SAD social i SAD dependència
Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents (SIS)
Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i per als
seus fills/es
SEGONA
El Consell Comarcal del Segrià accepta aquesta delegació executant la prestació
material dels serveis delegats, mitjançant personal propi i/o contractes amb empreses
externes incloent la gestió de les fonts de finançament d’aquests serveis (aportacions
econòmiques de la Generalitat de Catalunya, dels ajuntaments, i qualsevol altra
aportació de altres administracions públiques i/o institucions públiques i/o privades).
El Consell Comarca del Segrià s’obliga a prestar aquests serveis amb les condicions que
es fixen per a cada un d’ells a la normativa reguladora expressada als antecedents, i les
condicions del contracte-programa.
TERCERA
El Consell Comarcal en virtut de la delegació de les competències efectuades per la
Generalitat a l’ens comarcal prestarà els serveis següents al municipi d'Almacelles:
Competències delegades en matèria de joventut. Plans locals de joventut
Equips d’atenció a la infància i l’adolescència
Servei d’atenció a la infància i adolescència: serveis d’integració familiar en família
extensa (SIFE)
Competències compartides
Servei de transport adaptat i assistit
Pla de prevenció i reinserció de persones amb drogodependències
Servei de migracions i ciutadania: acollida, igualtat i cohesió
SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones)
L’ampliació de qualsevol servei enumerat en aquest conveni serà formulada per escrit.
Una vegada especificat el contingut del servei i el seu cost es posarà en coneixement de
les parts i es requerirà l’acceptació per escrit de l’ajuntament. No es podrà iniciar cap
ampliació de serveis sense l’acceptació per escrit de l’ajuntament.
QUARTA
L’Ajuntament d'Almacelles s’obliga a satisfer amb caràcter bimensual al Consell
Comarcal l’import de l’aportació econòmica aprovada pel Consell Comarcal, previ
informe del Consell d’Alcaldes, que es faran efectives per un dels següents mitjans:
- Rebut domiciliat al compte corrent del Consell Comarcal del Segrià
- Transferència bancària a favor del Consell Comarcal del Segrià
Altrament per tal de garantir el funcionament descentralitzat dels equips bàsics al

municipi, l’Ajuntament d'Almacelles posa a disposició del Consell Comarcal un local
adequat lliure de tota despesa en que hi haurà: mobiliari (una taula de despatx i dues
cadires, un armari amb clau per guardar els expedients que continguin dades de caràcter
personal, equips d’ofimàtica, telèfon, la possibilitat d’utilitzar fax, un ordinador, una
impressora /o accés compartit, una connexió ADSL, suport administratiu per gestionar
l’agenda de citacions, i altres elements necessaris per la prestació d’aquest servei.
En cas d’impagament el Consell Comarcal a l’empara de l’article 109 de la Llei de bases
de règim local podrà deduir pagaments a favor de l’ajuntament o compensar deutes
reconeguts i vençuts entre administracions mitjançant transferències quan el Consell
Comarcal actuï com a entitat col·laboradora. En cas d’incompliment reiterat, el Consell
Comarcal podrà retirar els serveis del municipi.
CINQUENA
L’Ajuntament d'Almacelles assumeix l’obligació d’incloure en el seu Pla de Seguretat i
Salut en el Treball, el personal que faci permanències en el municipi.
El Consell Comarcal del Segrià assumeix l’obligació de lliurar durant el primer trimestre
de l’any següent una memòria explicativa dels serveis prestats a l’Ajuntament
d'Almacelles de l’any anterior finalitzat.
SISENA
Aquest conveni tindrà una durada vinculada al Contracte programa 2016-2019 i es
prorrogarà de forma expressa , pels exercicis següents naturals, fins a la signatura d’un
nou contracte-programa.
SETENA
Resolució anticipada del conveni.
El procediment a seguir en cas de segregació d’ajuntaments que assoleixen els 20.000
habitants i accedeixen a la prestació de serveis, de forma directa, mancomunada o
consorciada és el previst al contracte-programa.
VUITENA
La signatura d’aquest conveni deroga qualssevol altre compromís entre el Consell
Comarcal del Segrià i l’Ajuntament d'Almacelles, si bé quedaran subsistents les
obligacions a les quals no s’hagi donat compliment.
De conformitat amb el pacte cinquè del contracte-programa un cop signat aquest
conveni per part de l’ajuntament se li trametrà una còpia del contracte-programa.

I, com a prova de conformat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat,
en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.

La Presidenta
del Consell Comarcal del Segrià

L’Alcalde
de l’Ajuntament d'Almacelles

SEGON.- Aprovar l’addenda al Conveni de delegació de competències i encàrrec de
gestió entre l’Ajuntament d’Almacelles i el Consell Comarcal del Segrià per la prestació
dels serveis socials bàsics i especialitzats, amb el següent contingut:

ADDENDA AL CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES I ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT D'ALMACELLES I EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ PER A LA
PRESTACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS I ESPECIALITZATS
A Lleida, a la seu del Consell Comarcal del Segrià, el dia .........................................,

Es reuneixen:
D’una part la Presidenta del Consell Comarcal del Segrià, senyora M. José Invernón
Mòdol, en nom i representació de la Corporació, en virtut de les atribucions que li
confereix l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003,Text refós de la Llei de l’Organització
Comarcal de Catalunya, que aprova el TRLOCC.
I d’altra banda l’Alcalde de l’Ajuntament d'Almacelles, senyor Josep Ramon Ibarz Gilart,
en nom i representació del la Corporació, en virtut de les atribucions que legalment li són
conferides

M A N I F E S T E N
PRIMER
En data 4 de novembre de 2016, el Ple del Consell Comarcal va aprovar el document
genèric de conveni a signar entre el Consell Comarcal del Segrià i els ajuntaments de la
comarca per a la prestació dels serveis socials, amb una durada vinculada al Contracte
programa 2016-2019.
SEGON
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha fet arribar l’Addenda per a l’exercici
2017 al contracte programa, que comporta una sèrie de modificacions que cal incorporar
al conveni genèric signat.
TERCER
En data 1 de desembre de 2017 el Ple del Consell Comarcal ha aprovat l’addenda
genèrica al Conveni signat entre el Consell Comarcal del Segrià i els ajuntaments de la

comarca per a la prestació dels serveis socials.
QUART
L’acord cinquè del contracte-programa 2016-2019 estableix que el Consell Comarcal ha
de subscriure amb cadascun dels municipis a qui presta el servei un conveni que contingui
com a mínim les condicions que figuren en aquest CP, pel que també és necessari signar
aquesta addenda que en modifica i adapta el contingut.
D’acord amb aquests antecedents,
Ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient per obligar-se i de mutu acord
accepten el contingut de les següents clàusules,

C L À U S U L E S
PRIMERA. SERVEIS SOCIALS BÀSICS
L’Ajuntament d'Almacelles per tal de complir amb les competències de la llei de serveis
socials, encomana al Consell Comarcal del Segrià, a més la prestació dels serveis socials
bàsics ja encomanats els següents:
- Ajuts d’urgència de pobresa energètica (per atendre les despeses derivades dels
subministraments bàsics de la llar: llum, aigua, gas i altres energies alternatives).
SEGONA. COMPETÈNCIES EN JOVENTUT
El Consell Comarcal en virtut de la delegació de les competències efectuades per la
Generalitat a l’ens comarcal prestarà al municipi d'Almacelles, en el marc de les
competències delegades en matèria de joventut, el Pla comarcal i locals de joventut
TERCERA. COMPETÈNCIES COMPARTIDES
El Consell Comarcal en virtut de la delegació de les competències efectuades per la
Generalitat a l’ens comarcal prestarà al municipi d'Almacelles, a més de les
competències compartides ja esmentades en el conveni inicial, les següents:
Competències compartides
Posada en funcionament d’un Punt de voluntariat comarcal
Plans i mesures d’igualtat en el treball
Plans i mesures d’igualtat per persones LGBTI
QUARTA. FITXES ANNEXES
Formen part d’aquesta addenda les fitxes següents amb les novetats que incorporen, el
contingut de les quals és acceptat per l’ajuntament:
- Fitxa núm.1 Serveis Socials Bàsics
- Fitxa núm. 7 Migracions i Ciutadania: Programes i accions cofinançades pel FSE i
Activitats de cohesió socials altres programes i accions
- Fitxa núm. 36.1 Posada en funcionament d’un Punt de voluntariat comarcal
- Fitxa núm. 37. Plans i mesures d’igualtat en el treball
- Fitxa núm. 38. Plans i mesures d’igualtat per persones LGBTI

-

Fitxa núm. 43. Plans locals i comarcals de Joventut, amb el detall corresponent per a
cada ajuntament

CINQUENA. VIGÈNCIA DE L’ADDENDA
Aquesta addenda de conveni tindrà una durada vinculada al Contracte programa 20162019 i es prorrogarà de forma expressa, pels exercicis següents naturals, fins a la
signatura d’un nou contracte-programa.
I, com a prova de conformat amb el contingut d’aquesta addenda, la signen per duplicat
i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.
La Presidenta
del Consell Comarcal del Segrià

L’Alcalde
de l’Ajuntament d'Almacelles

TERCER.- Donar la publicitat legal escaient als anteriors acords i texts, amb comunicació
als organismes competents.
QUART.- Facultar l’Alcalde per la signatura dels convenis anteriors i qualsevol altre
document necessari per a la consecució dels acords esmentats.
INTERVENCIONS:
El Sr. Torres, Grup PSC avança que hi votaran a favor però demana que s’atenguin les
petites sol·licituds laborals (material, mobiliari...) de la treballadora social.
El Sr. Alcalde respòn que son demandes que s’han solucionat.
RÈGIM DE VOTACIÓ:
Sotmesa la proposta a votació és APROVADA per unanimitat dels regidors assistents.

4.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D'ALMACELLES I EL CONSELL
COMARCAL DEL SEGRIÀ PER A LA GESTIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT.
El contracte programa és l’eina de relació interadministrativa entre els ens locals de
Catalunya i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies que engloba tots els
serveis i programes de l’àmbit competencial del Departament.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va signar el contracte programa amb
el Consell Comarcal del Segrià 2016-2019 per a la coordinació, cooperació i col·laboració
en matèria de serveis socials i altres programes relatius al benestar social i polítiques
d’igualtat i l’addenda de desenvolupament de l’anualitat 2017 i al propi temps ha
reformulat alguns programes de suport als ens locals en matèria de Joventut i cal aplicar
aquesta reformulació al territori.

És per això que es proposa la signatura d’un conveni entre l’Ajuntament d’Almacelles i
el Consell Comarcal de l’Urgell per a la gestió del Pla Local de Joventut i per tant
Per tot el què se sotmet a la CONSIDERACIÓ DEL PLE:

PRIMER.- Aprovar el Conveni a signar entre el Consell Comarcal del Segrià i l’Ajuntament
d’Almacelles per a la Gestió del Pla Local de Joventut, amb el següent contingut:

CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT D'ALMACELLES I EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ
PER A LA GESTIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT

A Lleida, el dia .........................................,

REUNITS
D’una part, l’Il·lma. Sra. Maria José Invernón Mòdol, Presidenta del Consell Comarcal del
Segrià, en nom i representació del la Corporació, en virtut de les atribucions que li
confereix l’article 13 del Decret Legislatiu 4/2003,Text refós de la Llei de l’Organització
Comarcal de Catalunya, que aprova el TRLOCC.
De l’altra, l’Il·lm. Sr. Josep Ramon Ibarz Gilart, Alcalde de l’Ajuntament d'Almacelles en
nom i representació de la Corporació, en virtut de les atribucions que li confereix el Decret
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril.

MANIFESTEN
Primer.- El Consell Comarcal del Segrià va presentar en data 21 de juliol del 2017 al
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya la
sol·licitud de l’addenda al Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la
cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials,altres programes relatius al
benestar social i polítiques d’igualtat, per l’any 2017.
Aquest document articula els mecanismes de coordinació, cooperació i col·laboració
entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Segrià
quant a la prestació i el finançament dels serveis socials, altres programes relatius al
benestar social i polítiques d’igualtat, que s’inclouen en aquest text, i estableix els eixos
estratègics, els objectius generals, les actuacions, els mecanismes d’avaluació i el
finançament que permetin aquesta major eficiència i eficàcia en la gestió dels serveis.
Segon.- El contracte programa és l’eina de relació interadministrativa entre els ens locals
de Catalunya i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i que ha d’englobar tots
els serveis i programes de l’àmbit competencial d’aquest; per tant, s’inclouran de manera

progressiva en el marc d’aquest contracte programa els diferents serveis en què
col·laboren ambdues parts.
Mitjançant el contracte programa es concreta el finançament dels diferents serveis
d’acord amb el marc competencial actual i en funció del moment de desenvolupament
de cadascun.
El Departament de treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Segrià, en
data 24 d’octubre de 2017 van signar l’Addenda del contracte Programa 2016-2019 per
l’any 2017, on s’estableixen els criteris, les condicions i els compromisos per cada un dels
serveis i programes que inclou el contracte.
Tercer.- El 2017, i amb caràcter definitiu, s’ha incorporat al Contracte Programa el
finançament dels Plans Locals de Joventut dels ajuntaments, que fins al 2016 es
gestionava mitjançant una convocatòria de subvencions anual. En aquest sentit,
l’addenda del contracte programa per l’any 2017 subscrit entre el Departament de
Treball, Afers Social i Famílies i el Consell Comarcal del Segrià, en data 24 d’octubre 2017
estableix en la seva Fitxa 43. Suport a plans locals i comarcals de joventut, que finançarà
la quantitat màxima de 6.198,80 € per el Pla Local de l’Ajuntament d'Almacelles.
D’acord amb aquests antecedents,
Ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient per obligar-se i de mutu acord
accepten el contingut de les següents clàusules,

CLÀUSULES
Primer. El Consell Comarcal del Segrià i l’Ajuntament d'Almacelles col·laboraran
mútuament en el desenvolupament i la implementació del Pla local de Joventut. En
relació als objectius del PNJcat, considerant especialment les prioritats identificades al
PATJ 2020.
Segon. L’Ajuntament d'Almacelles es compromet a procurar l’assoliment dels objectius
del Pla Local de Joventut que es concreten en:
Objectiu General
Promoure que les actuacions del Pla local de joventut es despleguin segons s’estableix
als principis rectors del PNJCat:, participació, transformació, integralitat.
Objectius Específics
 Garantir que el pla local de joventut sigui coherent amb els reptes i objectius del
PNJcat.
Tercer: Accions que s’han de desenvolupar en el període 2017-2019
 Manteniment d’un servei local de joventut per a la coordinació i el desplegament de
PLJ
 Impulsar i liderar el procés del PLJ.
 Definir les actuacions que s’han de desplegar del PLJ.
 Organitzar mesures i accions que concretin l’aplicació de la metodologia associada
als principis rectors del PNJcat; qualitat, participació, transformació, integralitat.

Quart. L’Ajuntament d'Almacelles assumeix el compromís de:
 Manteniment de les línies de treball en matèria de joventut.
 L’ens local ha d’aportar, com ha mínim, un import econòmic equivalent al 10% de
l’aportació de la DGJ.
 Designar una persona, com interlocutor, de la seva organització per tal que exerceixi
les tasques de gestió i coordinació amb el Consell comarcal del Segrià per el
seguiment del conveni.
Cinquè. L’Ajuntament d'Almacelles assumeix el compromís de justificar al Consell
Comarcal del Segrià la realització de les activitats realitzades mitjançant la presentació
de compte justificatiu normalitzat, el qual ha de contenir la següent documentació:
 Memòria descriptiva d’activitats i el dossier Rudel corresponent a la Fitxa 43 i
Indicadors d’Avaluació.(Annex 1).
 Certificat d’intervenció justificatiu dels costos: Que ha d’incloure una relació
classificada de despeses de l’activitat, amb identificació del creditor(nom i cognom/s,
DNI/NIE/CIF),import i data d’emissió i una relació detallada d’altres ingressos o ajuts
que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i procedència,
o una declaració d’inexistència.
L’ajuntament d'Almacelles haurà de justificar anualment l’import total del pressupost,
per fer la liquidació es tindrà en compte l’import justificat, que ha de ser com a mínim
l’import total pressupostat pel qual se’ls hi ha concedit l’ajut. D’acord al que consta en
l’annex: Fitxa econòmica de l’Addenda contracte programa 2017, haurà de justificar el
cost corresponent a tota una anualitat que serà com a mínim de 7.748,50 € per obtenir
la subvenció de 6.198,80 €.
No s’exigirà la presentació dels justificants de les despeses ni dels pagaments, si bé
podrà demanar-ho la intervenció comarcal en exercici del control financer que té
encomanat.
La data màxima per presentar la justificació al Consell Comarcal serà el 10 de gener de
l’any següent.
El crèdit pressupostari al qual s'imputa la despesa corresponent a aquesta subvenció el
constitueix l’aplicació pressupostària 2314/4620000
Sisè. El Consell Comarcal del Segrià assumeix els següents compromisos:
- Presentar la sol·licitud al Departament de TSF la programació del PLJ d'Almacelles.
- Presentar al Departament de TSF el dossier RUDEL, corresponent a lla Fitxa 43 Indicadors d’avaluació, amb tota la informació requerida.
- Justificar al Departament de TSF el cost de la despesa d’acord amb el model facilitat
pel TSF.
- Transferir a l’Ajuntament d'Almacelles quantitat atorgada que consta en l’annex:
Fitxa econòmica del contracte programa 2017, d’acord als imports que es
quantifiquen en la clàusula següent. - Justificar la totalitat de l’import acordat segons
el que s’especifica en l’apartat de recursos.
- Facilitar la coordinació interadministrativa entre els tècnics de l’administració local i
la comarcal en el desenvolupament de les activitats del PLJ.

Setè. L’Ajuntament per mitjà d’aquest conveni es compromet a la presentació de la
justificació i assumir les responsabilitats de funcionament d’aquest Servei.
Vuitè. Aquest conveni tindrà una durada vinculada al Contracte programa 2017-2019 i
es prorrogarà de forma expressa, pels exercicis següents naturals, fins a la signatura d’un
nou contracte-programa.
Novè. Resolució anticipada del conveni.
El procediment a seguir en cas de segregació d’ajuntaments que assoleixen els 20.000
habitants i accedeixen a la prestació de serveis, de forma directa, mancomunada o
consorciada és el previst al contracte-programa.
Desè. Aquest Conveni té caràcter interadministratiu, i en tot allò no previst en el mateix,
s’atendrà al que disposa el Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril ,text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i la resta de normativa que sigui d’aplicació.
Qualsevol conflicte que pugui sorgir en la seva interpretació serà plantejat per la part
lesionada davant l’altra en via administrativa, sotmetent-se en cas de persistir la
desavinença als òrgan competents de la jurisdicció contenciosa administrativa.
I, com a prova de conformat amb el contingut d’aquesta addenda, la signen per duplicat
i a un sol efecte, en el lloc i la data indicats a l’encapçalament.
La Presidenta
del Consell Comarcal del Segrià

L’Alcalde
de l’Ajuntament d'Almacelles

SEGON .- Donar la publicitat legal escaient a l’anterior acord i al text del conveni amb
comunicació als organismes competents.
TERCER.- Facultar l’Alcalde per la signatura del conveni així aprovat i de qualsevol altre
document necessari per a la consecució dels acords anteriors.

INTERVENCIONS:
El Sr. Comella, Grup ERC, comenta que votaran a favor si bé vol demanar el nom de la
persona que fa de tècnic de joventut.
La Sra. Olivart, PdCat, respòn que la Sra. Mercè Torruella.
La Sra. Martí, Grup ALL, avança en sentit favorable del seu vot, ja que esperen que
serveixi per tal que es doni importància a les polítiques de joventut i es faci partíceps als
joves i demana qui serà la persona interlocutora.
El Sr. Ibarz respòn que la tècnica que s’ha esmentat.
RÈGIM DE VOTACIÓ:
Sotmesa la proposta a votació és APROVADA per unanimitat dels regidors assistents.

5.- PROPOSTA DE CANVI DE DENOMINACIÓ D’UNA VIA PÚBLICA: RECUPERACIÓ DE LA
PLAÇA DE SANT PAU.
Atès que s’ha comprovat recentment, a través d’un seguit de documents històrics, que
el nom amb el què es coneixia el carrer de Sant Isidre en un primer moment era el de
Sant Pau, i que possiblement, el canvi de denominació s’esdevingué a partir de l’any
1854, amb l’oficialització dels copatrons d’Almacelles: Sant Isidre i Sant Sebastià.
Atès que la placeta o espai que presideix aquest enclavament no té cap denominació
oficial i que se la coneix col·loquialment amb el nom de “Plaça del Taüt”.
Vistos els fets històrics que s’han posat de manifest, es proposa denominar aquest espai
amb el nom de Plaça de Sant Pau, en record i homenatge a l’antiga denominació que va
tenir el carrer de Sant Isidre, annex a aquest enclavament.
El fet és que el canvi de denominació proposat no afecta la domiciliació de cap veí, fet
que podria ser un tresvals, ja que els accessos als edificis que voregen l’espai es fan en
tots els casos pels carrers que hi conflueixen.
Per acord de Junta de govern de data 12 de març de 2018 es va resoldre Iniciar un procés
participatiu entre els veïns de la zona, comunicant-los els anteriors antecedents a fi i
efecte de que donessin el seu parer al respecte de la nova denominació, i també que
aportéssin els seus suggeriments en relació a possibles actuacions a dur a terme en
l’indret per a la millora del coneixement de l’enclau i sobre tot de la seguretat de
vianants i conductors.
En el període assenyalat a l’efecte es va presentar una única instància, de la Sra. CTB,
què en relació a la denominació proposada, fa suggeriment de denominació diferent, si
bé deixa a criteri del Consistori per raó dels fets històrics que consideri més rellevants la
imposició del nou nom. A propi temps aporta idees en relació a la millora de l’espai, que
en tot cas es consideraran quan sigui possible escometre la reforma de l’indret.

Per tot el què ES PROPOSA A LA CONSIDERACIÓ DEL PLE :
Primer: Denominar la placeta o espai en el que conflueixen els carrers de Sant Isidre,
Doctor Agustín, Daurell i Sant Antoni segons descripció que s’ha fet, com a Plaça de Sant
Pau.
Segon: Senyalitzar aquest punt amb la seva nova denominació i fer-ne la difusió
oportuna per al seu públic coneixement.
Tercer: Donar trasllat d’aquest acord a l’INE i als posibles interessats en dret per al seu
coneixement i efectes.

INTERVENCIONS:
El Sr. Torres, Grup PSC, demana si es modifica la numeració d’algun dels habitatges i si
les millores que es van proposar per la família de l’immoble més propoeer s’han acceptat
(un canvi de sentit, ubicació dels contenidors...)
El Sr. Alcalde comenta que dins quan es faci la remodelació de la zona, d’acord amb la
planificació urbana s’estudiarà.
RÈGIM DE VOTACIÓ:
Sotmesa la proposta a votació és APROVADA per unanimitat dels regidors assistents.

6.- PROPOSTA DE DENOMINACIÓ D’UNA VIA PÚBLICA: NOVA PLAÇA DEL CANAL
D’ARAGÓ I CATALUNYA.
Atès que s’ha conformat una nova rotonda i espai públic en la confluència del carrer de
Binèfar i el perllongament de l’Av. dels Esports i l’Av. de Josep Mas Dordal.
Atès que aquest punt és un lloc força concorregut pels usuaris que diàriament passegen
o fan esport per l’anomenat Passeig de la Salut, del qual és un dels vèrtex principals
d’aquest circuit d’hàbits saludables.
Atès que recentment s’han celebrat les primeres Jornades Tècniques vinculades amb el
Canal d’Aragó i Catalunya, en el marc de la Festa de l’Aigua d’Almacelles, i amb la
participació de la Comunitat General de Regants del Canal d’Aragó i Catalunya i de la
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.
Atès que Almacelles és un referent en el reconeixement i posada en valor de la
transformació de tot un territori a partir de la posada en funcionament d’una obra
cabdal com va ser el Canal d’Aragó i Catalunya.
Atès que la nostra vila ret homenatge anualment a aquest fet amb la seva Festa de
l’Aigua.
Atès que Almacelles encara no tenia cap espai públic ni carrer que recollís el nom
d’aquesta infraestructura històrica i que va permetre el desenvolupament, riquesa i
futur de la nostra vila i de tot un territori.
Atesa la forta vinculació d’aquest indret amb l’espai que el circumda i la gran
importància del sector agrícola i ramader que va veure en l’arribada de l’aigua un canvi
radical i definitiu.
Atès que s’ha consultat i consensuat la denominació d’aquest nou espai amb alguns
representants de grups polítics municipals, la Cooperativa del Camp, el Sindicat de Regs,

la Comunitat General de Regants del Canal d’Aragó i Catalunya i la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre.

Per tot el què ES PROPOSA A LA CONSIDERACIÓ DEL PLE :
Primer: Denominar a la rotonda i espai públic sorgit en la confluència del carrer de
Binèfar i el perllongament de l’Av. dels Esports i de l’Av. de Josep Mas Dordal, com a
Plaça del Canal d’Aragó i Catalunya.
Segon: Senyalitzar aquest punt amb la seva nova denominació i fer-ne la difusió
oportuna per al seu públic coneixement.
Tercer: Donar trasllat d’aquest acord a l’INE i a la Comunitat General de Regants del
Canal d’Aragó i Catalunya per a fer-los coneixedors d’aquesta nova denominació.

INTERVENCIONS:
El Sr. Comella, Grup ERC, vol fer constar que no s’ha consultat al seu grup prèviament
sobre aquesta denominació que es proposa.
La Sra. Martí, Grup ALL, comenta que votaran a favor tot i que no consideren problema
el nom sinó la configuració de la rotonda. És un espai on passen molts vehicles agrícoles,
que pateixen dificultats de maniobra. A banda s’agafen terrenys dels veïns sense permís.
L’obra s’hauria d’haver fet millor. Consideren que allà no feia falta.
El Sr. Ibarz respon al Sr. Comella que tot i que la Regidora el va trucar no va poder parlar
amb ella. A banda té altres propostes en relació a le quals se’ls ha demanat opinió
(Escorxador) i respecte les que no han contestat.
A la Sra. Martí li respon que la rotonda s’ha fet d’acord amb les possibilitats del terreny
i que davant del fet que hi havia hagut diversos accidents es va prioritzar la seguretat.
També comenta que ell no se sent facultat per qüestionar l’estructura dissenyada pels
Serveis Tècnics de la Diputació i els ràdios de gir els determina Carreteres, considera
que tècnicament és correcta.
Pel que fa a la titularitat dels terrenys, manifesta que està feta en terrenys públics,
després de la cessió feta pels qui van promoure el polígon (plens del 1995) i així consta
inscrit al Registre de la Propietat.
RÈGIM DE VOTACIÓ:
Sotmesa la proposta a votació és APROVADA per unanimitat dels regidors assistents.

7.- EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST.
Aprovada la liquidació del pressupost 2017 tant de l’Ajuntament com dels seus
organismes autònoms, Residència Municipal d’Avis i Patronat Municipal d’Esports, de
les quals s’ha donat compte al Ple i vistes les necessitats de finançament que es dirà, es
proposa l’aprovació de sengles expedients de modificació de crèdits per a la Corporació

Municipal i per als seus organismes autònoms, amb càrrec al romanent líquid de
tresoreria.
Atès que els organismes autònoms Residència d’Avis Municipal i Patronat d’Esports
Municipal son dependents de l’ens matriu Ajuntament i consoliden pressupost amb
aquest, la proposta de la intervenció contè les modificacions a fer als tres pressupostos,
que podran votar-se conjunta o separadament:

7.1. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST NÚM 03/2018 DE L’AJUNTAMENT D’ALMACELLES.
Antecedents
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

15320-61901

Inversions Reposició Infraestructura i Béns destinats a
l’ús general

15320-63500

Mobiliari Urbà

7.000,00 €

17100-62500

Mobiliari Urbà

7.000,00 €

45400-61900

Inversió Reposició Infraestructures

Total altes crèdits :

Proposta
d’increment
48.460,53 €

10.000,00 €

72.460,43 €

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

Nom

Import

87000

Romanent Líquid de Tresoreria

72.460,53 €

Total Romanent Líquid Tresoreria:
72.460,53 €
Fonaments de dret
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, i als articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la
corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar
la incoació de l'expedient de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense
pertorbació del respectiu servei.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de
l’Ajuntament amb majoria simple.
4. De conformitat amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les
entitats locals ajustaran els seus pressupostos, en l’àmbit de les seves competències, al
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes previstos a l’article
3.2 de la LGEP.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei estaran obligades a elaborar,
en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o liquidació del pressupost en
situació de desequilibri, un pla econòmic financer corrector a mitjà termini.
Per tant, ES PROPOSA AL PLE L’ADOPCIÓ DE L’ACORD SEGÜENT :
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 03/2018 en la modalitat de
suplement de crèdit per import de 72.460,53 €, que cal finançar mitjançant romanent
líquid de tresoreria.

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.
7.2. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST NÚM 01/2018 DEL PATRONAT MUNICIPAL D’AVIS.

Expedient número 01/2018, 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’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

23100-22105

PRODUCTES ALIMENTARIS

5.289,72 €

23100-35900

ALTRES DESPESES FINANCERES

1.000,00 €

Total altes crèdits :
6.289,72 €
Finançament que es proposa:

1.- Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses generals:
Econòmica

Nom

87000

ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS

Majors
Ingressos
6.289,72 €

Total
6.289,72 €

Fonaments de dret
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment als articles 169,170 i 172 a 177
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, i als articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20
d’abril, pel qual es desplega el Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la
corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar
la incoació de l'expedient de suplement de crèdit.

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense
pertorbació del respectiu servei.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de
l’Ajuntament amb majoria simple.
4. Articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
5. Articles 4.1, 15 i 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 5 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, d’Estabilitat
Pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats Locals, aquestes ajustaran els seus
pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes
previstos.
6. De conformitat amb el que estableixen l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre,
per la qual s’aprova l’estructura de pressupostos de les entitats locals i la Resolució de
14 de setembre de 2009, de la Direcció General de Coordinació Financera amb les
Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per la qual es dicten Mesures per al
Desplegament de l’Ordre anteriorment mencionada.
Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la
Legislació aplicable.

Per tant, ES PROPOSA al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 01/2018 per import de 6.289,72
€, 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.
7.3. MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST NÚM 01/2018 DEL PATRONAT MUNICIPAL
D’ESPORTS.
Expedient número 01/2018, referent a la modificació de crèdit del pressupost de
despeses del Patronat Municipal d’Esports mitjançant suplement de crèdit finançat amb
càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses gener
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, 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

34100-22300

DESPESES TRANSPORT

4.000,00 €

34200-21300

REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA

5.000,00 €

34200-22709

TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES

5.000,00 €

34200-35900

ALTRES DESPESES FINANCERES

1.000,00 €

34200-61100

INVERSIÓ DE REPOSICIÓ EN INFRAESTRUCTURA

3.000,00 €

Total altes crèdits :
Finançament que es proposa:

1.- Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses generals:

18.000,00 €

Econòmica
87000

Nom
ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

Total

Majors
Ingressos
18.000,00 €
18.000,00 €

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, ES PROPOSA al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 01/2018 del Patronat Municipal
d’Esports per import de 18.000,00 €, 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.
INTERVENCIONS:
El Sr. Nicolás, Grup PPC, demana que es votin els tres apartats per separat.
La Secretaria informa que no hi ha inconvenient atès que s’han redactat tres propostes
d’acord separades i identificades com a 7.1, 7.2 i 7.3.
El Sr. Nicolás segueix comentant que en relació a la modificació primera, punt 7.1.,
RÈGIM DE VOTACIÓ:
7.1. Sotmesa la proposta a votació és APROVADA amb el següent règim de vots:
A FAVOR:
8 (7 CIU - 1 PPC)
ABSTENCIONS:
5 (1 PSC – 2 ERC- 1PA - 1 ALL)
EN CONTRA:
0 ()
7.2.Sotmesa la proposta a votació és APROVADA amb el següent règim de vots:
A FAVOR:
9 (7 CIU - 1 PPC- 1PA)
ABSTENCIONS:
4 (1 PSC – 2 ERC- 1 ALL)
EN CONTRA:
0 ()
7.3. Sotmesa la proposta a votació és APROVADA amb el següent règim de vots:
A FAVOR:
8 (7 CIU - 1 PPC)
ABSTENCIONS:
5 (1 PSC – 2 ERC- 1PA - 1 ALL)
EN CONTRA:
0 ()

8.- APROVACIÓ DEL PROJECTE DE CONDICIONAMENT DEL CAMÍ QUE VA DE LA
URBANITZACIÓ DELS AUBACS FINS A LA CRTRA. DE SUCS I DEL SEU DESGLOSSAT 1,
AMB DECLARACIÓ DE LA UTILITAT PÚBLICA DE L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE A EFECTES
D’EXPROPIACIÓ I OCUPACIÓ.
Mitjançant sol·licitud d’assistència tècnica a la Diputació, que s’atorgà, es va iniciar
l’expedient de confecció del Projecte tècnic de condicionament del camí que va de la
Urbanització dels Aubacs fins a la Carretera de Sucs, que ara se sotmet a aprovació.

La motivació per la realització del projecte es troba en l’estat actual del mateix que
presenta punts degradats, punts perillosos amb visibilitat deficient i punts en què el
paviment ha desaparegut i mostra gran deteriorament. Aquest estat actual de
conservació és inadequat per l’afluència que suporta i amb el projecte es pretén
rehabilitar estructural i superficialment el camí; millorar el traçat de les corbes
perilloses; millorar el drenatge profund i superficial del camí (cosa que millorarà l’estat
de manteniment posterior) i dotar al camí de nova senyalització horitzontal i vertical
necessàries.
Es proposa l’aprovació del projecte d’obra ordinària esmentat, d’acord amb la redacció
de la Diputació de Lleida que defineix un pressupost d’execució per contracta de
116.933,87 euros, si bé es proposa també l’aprovació del Desglossat núm. 1 del Pk+100
al pk 0+277 amb un pressupost d’execució per contracta de 76.926,90 euros, als efectes
de viabilitat d’execució per obtenció de finançament.
Vist que l'aprovació del Projecte porta implícita la declaració de la utilitat pública de les
obres en ell contemplades, i que, per tant, comporta l'autorització per expropiar els béns
i els drets necessaris per a la seva realització, es proposa també aprovar la necessitat de
realització de l’obra amb declaració d’utilitat pública als efectes expropiatoris.
Vist que el Projecte esmentat conté, tal com determina l’article 31 del ROAS, una relació
detallada i valorada dels béns i drets que s’han d’expropiar, amb identificació dels
titulars,

Fonaments de dret
— Els articles 31, 37, 38 i concordants del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, (ROAS) que preveuen
el procediment a seguir per a l’aprovació dels projectes d’obres ordinàries que
consisteix, entre altres aspectes preceptius.
— Els articles 231 a 236 i les Disposicions Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen
a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP).
— L'article 93 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local,
aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
— Els Articles 10, 19, 50, 54 i concordants de la Llei de 16 de desembre de 1954, sobre
expropiació forçosa

Per tot el què ES PROPOSA AL PLE
Primer.- Aprovar inicialment el projecte d’obra municipal ordinària titulat «PROJECTE
TÈCNIC DE CONDICIONAMENT DEL CAMÍ QUE VA DE LA URBANITZACIÓ DELS AUBACS
FINS A LA CARRETERA DE SUCS» i el seu desglossat primer anomenat «DESGLOSSAT

NÚM. 1 DEL PK+100 AL PK 0+277» redactats pel Servei d’Infraestructura Viària de la
Diputació de Lleida amb amb un pressupost d’execució per contracta de 116.933,87
euros i 76.926,90 euros respectivament amb aprovació alhora, en unitat d’acte i de
forma inicial, de la relació detallada de béns i drets que s’expropien i s’ocupen per a
l’execució dels documents tècnics esmentats, relació que figura com a annex als
presents acords i que conté les dades a què fa referència l'article 31 del ROAS, una de
les quals consisteix en la valoració individualitzada dels béns i drets objecte
d'expropiació i ocupació.
Segon.- Declarar la utilitat pública de l'execució del projecte d'obra municipal ordinària
abans indicat, així com la necessitat d'ocupació dels béns i drets que apareixen
identificats en la relació detallada a què fa referència l'apartat primer a efectes
d'expropiació i ocupació.
Tercer.- Sotmetre el projecte esmentat -inclosa la relació detallada de béns i drets que
s'expropien i ocupen que en forma part- a informació pública, per un període de trenta
dies hàbils amb publicació de l'Anunci corresponent en el Butlletí Oficial de la Província,
en el diari La Manyana, en el tauler d'edictes de la casa consistorial i a la web municipal,
als efectes d'al·legacions i reclamacions sobre el projecte; i a efectes, alhora, de corregir
possibles errors en la relació de béns i drets que s'expropien i, per últim, amb la finalitat
afegida de poder al·legar, si s'escau, el que es consideri pertinent sobre la procedència
de l'ocupació o disposició dels béns o drets esmentats o del seu estat material o legal.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament https://www.seu-e.cat/web/almacelles.
El termini 30 dies hàbils comptarà des de l'endemà de la publicació de l'Anunci
corresponent en el Butlletí Oficial de la Província. En el cas que no es produïssin
al·legacions l'acord d'aprovació esdevindrà definitiu sense necessitat de nou
pronunciament.
Quart.- Notificar personalment els presents acords a tots els titulars de béns i drets a
expropiar que consten en la corresponent relació, fent, alhora, els advertiments i
oferiments que es desprenen dels articles 19 de la Llei d'expropiació forçosa (en
endavant, LEF) i 18 del seu Reglament (en endavant, REF). Alhora, es posarà en
coneixement dels titulars de béns i drets expropiats que, dins dels 10 dies hàbils
següents al de la recepció de la notificació dels presents acords, han d'acreditar davant
aquest Ajuntament la titularitat d'aquests béns o drets (ja sigui mitjançant la presentació
del títol oportú o d'una còpia autenticada).
Dins del mateix termini, els titulars de les finques objecte d'expropiació haurà de
justificar en el mateix termini la identitat de terceres persones que siguin titulars de
drets reals o posseïdors o ocupants de la finca de la seva titularitat, com per exemple:
usufructuaris, arrendataris, precaristes, etcètera.

A l'efecte de l'esmena d'errors en la descripció material i legal dels béns, qualsevol
persona natural o jurídica podrà comparèixer al·legant quants antecedents o referències
estimi pertinents.

ANNEX
Relació detallada dels béns i drets que s'expropien:
Finca núm. 1 objecte d’expropiació.
Propietari: Herederos de Pámpols Molins Dolores.
Polígon 003 / parcel·la 69.
-Subparcel·la . a)
Superfície 140,39 m2.
Descripció cultiu: horta regadiu.
Preu/m2 3,00€.
Import valoració: 421,17€.
-Subparcel·la b)
Superfície 628,78 m2.
Descripció cultiu: fruiters regadiu.
Preu/m2: 4,25,00€.
Import valoració: 2.672,32€.

Finca núm. 2 objecte d’expropiació.
Propietari: Jorge Carner Comella.
Polígon 003 / parcel·la 70.
Objecte d'expropiació :
Superfície 556,36 m2.
Descripció cultiu: horta regadiu.
Preu/m2: 3,00€.
Import valoració: 1.669,08€.

INTERVENCIONS:
El Sr. Nicolás, Grup PPC, Comenta que aquesta és una infraestructura important i
necssària per al poble i que en veure el projecte no ha sabut detectar la categoria de via
de que es tracta, quina amplada mínima tindrà i altres detalls.
El Sr. Torres, Grup PSC, demana si s’ha parlat amb els veïns expropiats i si els sembla bé.
També pregunta per com s’ha previst fer l’enllaç amb la carretera de Sucs.
El Sr. Comella, Grup ERC, reconeix que el projecte, segons el seu nom, és engrescador,
però que tot i que és coneixedor que hi va haver un projecte anterior que no va poder
tirar-se endavant el que ara es proposa és pot ambiciós, per la poca amplada que es
contempla i el considera decebedor.

La Sra. Martí, Grup ALL, diu que és un tema urbanístic que comporta una millora del
camí però que hi ha expropiacions al mig i que això els fa dubtar en el sentit del seu vot.
El Sr. Ibarz respon a les intervencions que atenem a la millora del camí i en millorem la
seguretat en corves i més si es millora el ferm, i es diu que amb l’actual traçat i previsions
és poc ambiciós. Si el féssim més ambiciós amb més expropiacions es diria que el fem
malament. És un projecte del que es va parlar anys enrere i es va parlar amb els veïns,
algun d’ells ha vingut a consultar-lo. Els veïns un cop publicat als butlletins tindran un
mes per al·legar i, per tant, no s’aprova definitivament el projecte, si hi hagues alguna
al·legació que es pugués recollir tècnicament així es faria.
En l’actual proposta el camí té una plataforma de sis a set metres, ja que hi ha una cuneta
practicable. No tenim cap camí a Almacelles que superi els 5,5m fins ara. Es va considerar
que aquell antic projecte es podia millorar en alguns punts. El projecte l’ha redactat la
Diputació a cost zero per l’Ajuntament. Podria fer-se encara més ample, ens agradaria,
però suposaria més afectació per expropiacions, més moviments de terres i més diners,
parlariem d’un pressupost molt més elevat. Hem de limitar-nos a les nostres possibilitats
i no ho podríem assumir. Tot i que, recorda, que aquest any s’han destinat uns 300.000€
a la xarxa viària i que en dos anys hauran sigut uns 600.000€.
Sobre la connectivitat amb la carretera de Sucs, diu que no és enginyer, pero creu que
els enginyers redactors ho hauran tingut en compte, s’enten que reuneix les condicions
tècniques adequades.
En resum, el projecte que es proposa recull el valor de les expropiacions, és un acmí en
condicions i s’aoborda per incrementar la seguretat.
El Sr. Torres demana la paraula per precisar que en cap moment s’ha volgut posar en
dubte la professionalitat dels enginyers de la Diputació.
RÈGIM DE VOTACIÓ:
Sotmesa la proposta a votació és APROVADA amb el següent règim de vots:
A FAVOR:
10 (7 CIU - 1 PSC – 1 PPC - 1PA)
ABSTENCIONS:
3 (2 ERC- 1 ALL)
EN CONTRA:
0 ()

9.-ASSUMPTES D’URGÈNCIA
No se’n plantegen.
10.-PRECS I PREGUNTES.
Inicia el torn el Sr. Nicolás:
- Fa una consideració al respecte de la policia local d’Almacelles: el 1995 es va crear
amb quatre places i a banda hi havia la caserna de la guàrdia civil amb més de 20
agents i una població d’uns 5.000 habitants. Avui dia, seguim amb el mateix nombre
d’agents, el poble ha crescut i té 7.000 habitants i ja no hi ha la caserna. A banda
d’això, dels agents actuals al cos, tres no poden complir adequadament amb el servei
actiu, per motius diversos, i es preveu que amb l’aprovació de la futura llei de

pressupostos generals de l’estat, els qui arribin a una determinada edat podran
accedir a la jubilació anticipada. Dels agents en actiu només en prestarà servei un a
l’estiu i farà vacances i al setembre tampoc estarà disponible. S’ha buscat una solució
ràpida amb els agents cívics però no es recol el problema. En aprovar la relació de
llocs de treball vam aprovar sis places d’agent. Quina solució ofereix l’equip de
govern?
- En segon lloc tramet al Ple una queixa per la manca de manteniment de zones
infantils.
- També demana quin serà el termini per finalitzar l’obra de la plaça Fortuny que no
s’ha acabat.
- Demana que es faci una reparació més duradora al C. Alexandre Pedra, ja que la
regata que hi ha està en mal estat.
- Demana a l’Alcaldia si te previst alguna actuació per solventar els problemes que
ocasionen els aiguats a la part baixa de la Rambla, en què quan plou salten les tapes.
L’Alcalde respon:
- Pel que fa a la pregunta sobre el cos de policia, respondrà la Regidora de seguretat
ciutadana. Però comenta sobre el desplagament dels cossos policials que el model
policial depèn del Parlament, que els Mossos d’Esquadra vetllen per la seguretat de
tots els municipis sense tenir seu a cadascun d’ells es funciona a nivell comarcal (això
permet no haver de mantenir tantes infraestructures) i que, a rel de la darrera
reunió de la Comissió de Seguretat, sabem que tenim un dels índex de comissió de
delictes més baixos de Catalunya.
- Per altra banda comenta que no comparteix la idea del Sr. Nicolás de que no hi hagi
manteniment al parc del Vilot, considera que està impecable, que la infraestructura
no té problemes. Aquest cap de setmana es va trencar el tobogán i entre avui i demà
quedarà arreglat.
- El tema de la rasa o col·lector, s’ha tornat a obrir, cert, i en breu s’hi intervindrà, no
sabem si de manera definitiva, més endavant podrem comentar més.
- En relació al fet que baixa més aigua del compte per la rambla, ho estem treballant
ja fa uns anys, i no es va saber d’on venia el problema fins a finals de 2016 amb un
estudi hidrològic i de conques que es va fer. S’hi està treballant, avui mateix hi ha
hagut una reunió amb l’ACA i se’n farà en breu amb el Sindicat de Regs. Sembla que
el problema son les entrades d’aigua molt importants per la gestió que es fa fora del
cas urbà i que l’Ajuntament, també ha de participar en donar una solució per evitar
inundacions a la part sud (amb la construcció d’una bassa de laminació, per
exemple)...s’estudia si la solució pot passar per construir una altra bassa de
laminació en la part de l’entrada del poble. S’estan buscant solucions i s’està
treballant en el tema.
Pren la paraula la Sr. Olivart:
- En relació al tema de la policia, la plantilla actual és de quatre agents, tot i que per
circumstàncies només en tenim en actiu un i degut a aquestes circumstàncies no
podem saber quina serà la seva situació en breu. Aquests dies s’està preparant
l’oferta pública d’ocupació de l’anualitat 2018 i mirarem de treure dues places més,
que una va quedar vacant (fet que tampoc podiem preveure en la convocatòria del
2017) . De moment s’han pres les solucions d’urgència que s’han pogut adoptar. Les
circumstàncies no són favorables però des de l’Ajuntament s’ha fet tot el que s’ha
pogut i fins i tot s’ha anat a parlar diverses vegades amb els Mossos d’Esquadra, que

ens presten un servei més continuat ara i la Guàrdia Civil també. Fins i tot Mossos
d’Esquadra assumeixen tasques que habitualment no farien (dóna l’exemple
d’avisos per retirada de vehicles davant de guals). L’oferta pública d’ocupació sortirà
en unes dues setmanes.
Pren la paraula el Sr. Torres:
- A la vista dels Decrets d’Alcaldia demana a l’equip de govern com pensen solucionar
el tema de les façanes deteriorades de la Plaça de la Vila.
- També demana com es pensa solventar el fet que s’hagi produit la suspensió a
l’aprovació definitiva de la modificació del Pla Parcial Urbanístic del Sector Sud 6 Els
Olivars. Creu que en la resolució de suspensió es demana ítems que son importants
( la viabilitat econòmica del projecte, donar compoiment a informes de l’ACA...etc).
- Li consta que hi va haver una notícia de que es volia ampliar el CAP d’Almacelles i
demana com està aquest tema.
El Sr. Alcalde respon:
- Esperem que el Departament de Sanitat plantegi les seves condicions (a la pregunta
del CAP), hi ha disponibilitat per part de l’Ajuntament a atendre aquesta ampliació,
si cal ampliar per la part de darrere, hi ha el compromís del President de la Diputació
per atendre la reforma si fes falta però les circumstàncies del moment no ho han fet
possible.
- Pel que fa a les façanes de Pl de la Vila s’ha hagut de fer una actuació amb veïns
il·localitzables, se seguiran els procediments administratius necessaris, assessorats
jurídicament per tal que aquestes persones acondicionin les seves façanes per tal
que no prengui mal ningú. El fet és que quan prens mesures serioses plantegen litigis
al jutjat contra l’Ajuntament i és una mica complicat de resoldre.
És el torn del Sr. Comella, que planteja diverses preguntes i dos precs. En el torn de
preguntes demana:
- Quan es convocarà la Comissió Especial de Comptes per aprovar el Comte General?
- El Sr. Torres va preguntar a l’anterior Ple i ell també voldria disposar de la següent
informació, bé per escrit si s’ha donat la informació així o bé que es contesti al Ple:
el nombre de litigis i cost per l’Ajuntament de causes judicials pendents que té
l’Ajuntament.
- Demana quines son les funcions del guarda de seguretat.
- Vol saber qui serà el Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament i qui és el
responsable.
- Comenta que hi ha un estudi sobre transparència de la UAB anual i li sembla que
som dels que tenim l’índex d’aquest ítem més baix de Catalunya. Quines mesures es
prendran a l’Ajuntament per augmentar l’índex de transparència?
- Demana quin és el rati d’endeutament actual i el període mig de pagament de
l’ajuntament, és una informació que proposa que es doni als plens.
- Vol saber quina és la situació actual del Sector Sud6.
- Per què ha sancionat l’ACA a l’Ajuntament d’Almacelles i quina és la situació a hores
d’ara en aquest tema?
- Les cases de la plaça de la Vila, quina és la situació actual? Com està? I quants diners
ens han costat els litigis d’aquesta plaça a l’Ajuntament d’Almacelles?
En el torn de precs formula els següents:

Fa el prec que es faci una actuació amb les Fotínies al C. Major, a la sortida cap a
Lleida perquè considera que hi ha poca visibilitat i és perillós.
- I fa el comentari que l’Ajuntament va convidar el seu grup a participar en el tema de
l’Escorxador quan ja s’havia fet la presentació al Museu.
L’Alcalde contesta al Sr. Comella:
- Sobre la Comissió Especial de Comptes, suposo que han vist que s’ha aprovat la
liquidació i que, per tant, en breu es reunirà la Comissió (demana la Secretària que
aclareixi una mica més el tràmit).
- (Respecte el tema de l’Escorxador), es va voler consensuar amb altres usuaris i passat
un termini prudencial s’ha fet tirar endavant el projecte i s’ha encomanat a
l’arquitecte, si vostès no han volgut participar no passa res.
- Pel que fa a les fotínies, es van fent les actuacions que toquen i es manté una
visibilitat correcta, pensa.
- La ràtio legal d’endeutament s’ha tancat al 71% el 2017, quan vam arribar el vam
trobar al 112%.
- Sobre el Sud6 respon a tots els qui ho pregunten: el procediment és el següent: una
aprovació inicial per Decret seguida d’una aprovació provisional del Ple i finalment
és la Comissió Territorial d’Urbanisme qui fa l’aprovació definitiva ... i posa les
condicions que estima oportú, perquè son els qui aproven. S’ha demanat que es faci
un text refós que incorpori diverses indicacions fetes, es passarà a l’aprovació del Ple
i es tornarà a trametre a Urbanisme per al tràmit d’aprovació definitiva.
- Sobre la sanció de l’ACA diu que dins la xarxa de clavegueram el Sindicat de Regs hi
avia aigua de reg, sense que sigui correcte. Hem presentat una al·legació. De qui és
la culpa? Només cal tenir en compte que abans tot circulava pel mateix lloc l’ACA ha
canviat el criteri (li sembla que la normativa va canviar al 1999), abans anava tot junt
i ara vol que s’apliqui la separativa, no vol aigües blanques barrejades. Farem el que
puguem per tal de no haver de pagar cap multa amb l’argumentari del recurs que
s’ha presentat i s’estan buscant solucions tècniques.
- Pel que fa als litigis de la façana, ens deixem guiar tècnicament, sembla que hi ha
disparitat de criteri dels tècnics. Hem de vetllar per la seguretat de tothom, no tenim
cap interès en adquirir plaça de la vila números 2, 3, o 4. Es demostra físicament, a
la seu de l’Ajuntament hi ha instal·lat l’ascensor des de la reforma del 2008, i vam
deixar clar que la nostra aposta d’ampliació seria per la part posterior (aquell
ascensor s’obre pel darrere) per si mai podem ampliar cap al darrere en què el solar
ja és municipal. Ara bé, si hi ha un tema de seguretat a atendre i sempre sota criteri
tècnic, haurem d’intervenir-hi per vetllar pels interessos i la seguretat de tothom. Si
hi ha propietaris que no volen fer el manteniment mínim...des de l’Ajuntament s’ha
de prendre les mesures correctores que s’escaiguin.
- La Regidora de Seguretat Ciutadana...Sra. Olivart atèn la pregunta sobre quines son
les funcions dels agents cívics i les enumera: sensibilització, informació, promoció
d’actituds cíviques,...etc.
- També respon la qüestió formulada sobre el Delegat de Protecció de Dades i
comenta que, tot i que s’ha sol·licitat a la Diputació de Lleida, de moment aquesta
funció recau en la Secretària municipal.
El senyor Comella diu que vol la resposta per escrit i el senyor Alcalde respon que ja se
li ha contestat en la sesió plenària.
-

-

L’Alcalde completa la resposta al Sr. Comella i li diu que té accés al pressupost
municipal, a la liquidació i a les Juntes de Govern i que per tant pot saber el cost dels
ligitis en què intervé l’Ajuntament.

Planteja els seus precs i preguntes la Sra. Martí:
- Pregunta per què s’ha canviat l’horari d’atenció al públic, ara a les 13:30h i demana
que es torni a tancar a les 14h.
- Pregunta com és que finalment no s’obriran les piscines aquest cap de setmana.
- Demana si s’han arreglat els problemes amb l’empresa de manteniment i si passarà
com amb l’anterior que no va finalitzar el contracte.
- En relació al Decret 37/2018 en què s’assignà un complement de productivitat a un
treballador per tancar els parcs, feina que abans feia la policia local tot i no ser funció
seva i vol preguntar si també se’ls pagava aquest complement de productivitat.
- El Decret 83 resol la petició de s’indicats d’increments retributius de forma
motivada. Si no es pot incrementar els salaris: com és que als darrers pressupostos
es van incrementar les indemnitzacions a l’equip de govern?
- Abans s’ha donat a entendre que era dubtós que el policia que va aprovar l’oposició
en la darrera convocatòria pugués anar a l’escola i hi té dret: té intenció de donar-li
permís per tal que hi pugui anar? Potser és que no van aprovar els qui vostè volia?
L’Alcalde li demana respecte en les seves intervencions i li fa advertiment de suspensió
de la sessió.
- El Decret 60/2018 també assigna un altre complement de productivitat a un
treballador per determinades tasques de jardineria. Hi ha aprovada de fa poc una
RLT que se suposa que donava resposta a les necessitats del poble i de la plantilla de
l’Ajuntament. Comenta que tot i la RLT recen aprovada es dóna complements de
productivitat a treballadors per realitzar tasques en àrees on ni tansols estan
adscrits. Per què vam aprovar la RLT i ara cal anar complementant tasques?
- Dels decrets del que es dóna compte n’hi ha tres sobre denúncies per vehicles
abandonats i pregunta si s’ha dut a terme la retirada d’aquests vehicles i si n’hi ha
algun més.
- En un altre Decret els queda palès que la GAIP ha actuat a l’Ajuntament per no donar
la informació sobre el conveni del servei de grua. Diu que existeix des del març del
2018 i demanen: tots els diners que s’han pagat pel servei de grua anteriorment en
concepte de què ha estat i amb quina autorització?
- També comenta que a sis treballadors que demanaven dia personal se’ls va denegar
i d’acord amb l’art. 9.2 del conveni d’aplicació s’han de terni torns fets per Nadal
Pasqua i dates de possibles ponts, es fa? I sí és que no per què?
- En relació a la plantilla diu que des que l’Alcalde va arribar a l’Ajuntament s’ha
duplicat la plantilla de treballadors sense concurs públic i que, no obstant la policia
local s’ha quedat igual. Considera que la situació de la policia local era prou previsible
i hi ha hagut una gestió nefasta pel que fa a la plantilla de treballadors de
l’Ajuntament. Comenta diversos aspectes de gestió de recursos humants i finalment
preguen que es faci una gestió dels recursos de l’Ajuntament amb seny.
- Demana quin és el cost de d’una entrevista al Sr. Alcalde al diari Ara, i altres que han
observat darrerament, que considera paguem entre tots.

Pel que fa a l’abonament de les piscines considera que s’ha argumentat en algun
moment que les bonificacions pels residents no poden fer-se i després se n’ha fet.
No haurien d’anar amb la capacitat econòmica de cadascú? Pregunta.
El senyor Alcalde contesta la Sra. Martí:
- El tema d’horaris de personal l’atendrà la Regidora de l’àrea.
- Sobre l’obertura de la piscina contesta que plou cada dia i que no té massa sentit
obrir la piscina. L’obertura s’ha postposat fins al dia 15/06.
- Respecte la contractista es va demanar que corregís el retard en algunes tasques i
esmenat aquest punt esperem no tenir cap més problema en l’execució del
contracte. Fa un comentari sobre quins son els costos de manteniment de les
piscines d’Almacelles, tenint en compte la capacitat i la dimensió del complex.
La Sra. Olivart pren la paraula per completar la resposta a la Sra. Martí:
- Sobre l’horari d’atenció al públic comenta que al migdia no venia ningú, però no
obstant, si algú ha necessitat venir en un altre horari inclús a la tarda se l’ha atès. No
creu que tornin enrere amb la determinació de l’horari ja que és una qüestió de
necessitat organitzativa dels treballadors que poden atendre millor tasques
concretes en aquest temps de treball portes endins.
- Sobre els complements de productivitat comenta que és algú que assumeix el
compromís de fer una tasca determinada i que és normal que es pagui un
complement de productivitat en aquests casos.
- Sobre la RLT i les places de la policia local, comenta que les places de la policia local
han sortit per fi perquè es va fer la RLT, el complement de productivitat que esmenta
de jardineria s’abona mentre no es convoca la plaça de Oficial 1a jardineria que es
va crear a la RLT i que ara s’inclourà a l’oferta pública d’ocupació . Per tant no es va
perdre el temps en aprovar al RLT.
- Respecte els vehicles abandonats respon que tots han estat gestionats.
- Sobre el contracte/conveni pel servei de grua respon que si que hi havia conveni,
simplement es va refer.
- En relació a l’apreciació del policia local que està pendent d’anar a l’Escola de Policia
de Catalunya comenta que està demanada la seva plaça per tal que hi pugui anar i
només estem a l’espera que ens confirmin que hi ha plaça des de l’escola de Mollet,
ja no depén de nosaltres.
- En relació al tema de la denegació de dies d’assumptes personals, es va parlar amb
els treballadors, es va motivar, i va haver acord i no hi ha hagut més problema.
-

I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les 21:05 hores,
de tot el qual estenc la present acta, donant fe del seu contingut.
La Secretària,

Vist i plau,
L’Alcalde

