ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 26 DE
MARÇ DE 2009.- NÚMERO 4:
ASSISTÈNCIA:

Alcalde:

Sr. JOSEP IBARZ GILART

Regidors:

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

Secretari Accidental:

Sr. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, essent les 21 hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
presidència de l’Alcalde i l'assistència dels regidors que s’assenyalen; s’inicia la
sessió plenària a la Sala d’Exposicions del Centre Cultural, a conseqüència de
les obres que es duen a terme a la planta baixa de l’edifici consistorial, d’acord
a l’ordre de les propostes que es detallaran.

1.- Aprovació de les actes 1 i 2 del Ple, de data 26 de
febrer de 2009
En la fase de votació, el regidor i portaveu d’IPA-EPM, Sr. Josep Maria Doblas,
manifesta el seu vot en contra de l’aprovació d’aquestes actes atès que el seu
grup considera que no es recull el que es diu.
Finalment, les actes són aprovades amb els 11 vots a favor dels regidors de
CiU i del PSC, i els 2 vots en contra dels regidors d’IPA-EPM.

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

Es dóna compte dels següents decrets d’Alcaldia:
01/09
02/09
03/09
04/09
05/09
06/09
07/09
08/09
09/09
10/09
11/09
12/09
13/09
14/09
15/09
16/09
17/09
18/09
19/09
20/09
21/09
22/09
23/09
24/09
25/09
26/09
27/09
28/09
29/09
30/09
31/09
32/09
33/09
34/09
35/09
36/09
37/09
38/09
39/09

Autoritzant dies personals trebalaldors de l’Ajuntament.
Autoritzant gual permanent en el garatge del C/ del Canigó, 17, bxs.
Autoritzant donar de baixa gual permanent del garatge C/ Marinada, 11
Ordenant la paralització d’unes obres al C/ de la Mercè, 5.
Declarant ferma l’aprov. def. de la reparcel·lació del sector 8.
Sol·licitar subvenció al Dep. de Gov. per la urbanització Pl. de la Vila.
Sol·licitar subvenció al Dep. de Gov. Urb. C/ de la Mercè i C/ Major.
Autoritzant baixa del gual del garatge del C/ de la Bassa Bona, 54, bxs.
Autoritzant baixa del gual del garatge del C/ del Carme, 101, bxs. 3a.
Autoritzant baixa del gual del garatge del C/ de St. Roc, 103, bxs.
Autoritzant baixa del gual del garatge del C/ Ntra. Sra. de Montserrat, 27
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Convocant Comissió Informativa Ple dia 22 de gener.
Convocant Ple dia 22 de gener.
Autoritzant gual permanent en el garatge del C/ del Segrià, 16, porta 1.
Autoritzant gual permanent en el garatge del C/ del Segrià, 16, porta 2.
Autoritzant gual permanent en el garatge del C/ de la Bassa del Pou, 16
Autoritzant baixa gual del garatge del C/ del Batlle Anastasi, 22-26
Autoritzant gual permanent en el garatge del C/ del Carme, 116, bxs.
Aprovant conveni per dur a terme pràctiques de monitor Llar d’Infants.
Aprovant concessió ajuts famílies de nens escolaritzats amb pocs recursos.
Aprovant concessió dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Autoritzant baixa del gual del garatge del C/ de la Mercè, 3, bxs.
Autoritzant gual permanent en el garatge de la Rambla de Cat., 24, bxs.
Autoritzant baixa del gual del garatge del C/ d’Anselm Clavé, 23, bxs.
Autoritzant gual permanent en el garatge del C/ del Carme, 70, bxs.
Autoritzant baixa gual del garatge de l’Av. del Baró d’Esponellà, 38, ba.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Aprovant conveni d’ocupació directa finques SUD-6 per ubicar Centre de Dia.
Sol·licitant crèdit a la Diputació per finançar redacció projecte Centre Dia.
Sol·licitant subvenció per contractar aux. per a la campanya de la Fruita.
Convocant Comissió Informativa Ple dia 26 de febrer 1.
Convocant Ple extraordinari dia 26 de febrer núm. 1.
Convocant Ple extraordinari dia 26 de febrer núm. 2.
Convocant Comissió Informativa Ple dia 26 de febrer 2.
Delegar en el regidor Sr. Josep Gòdia com a representant en la signatura actes
prèvies d’expropiació finques municipals per on passa l’A-22.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Autoritzant baixa gual del garatge del C/ Bertomeu Blanch, 1, bxs.
Autoritzant gual permanent en el garatge del C/ de Joan Maragall, 39.

3.- Acceptació del traspàs de la Ctra. L-902, per part del
Departament de Política Territorial i Obres Públiques
(entre el p.k. 0,360 i el p.k. 0,750)
Es dóna lectura a la següent proposta:

“Atesa la comunicació rebuda pel Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat, de data 23 de febrer de 2009, proposant el traspàs
a l’Ajuntament d’Almacelles d’un tram de la carretera L-902 per haver deixat de
tenir nivell funcional mínim com a carretera, restant integrat en la xarxa viària
del municipi.
Atès que per continuar el tràmit amb la Generalitat se sol·licita la conformitat de
l’Ajuntament.
Atès el que disposa l’article 38 de la Llei 7/1993, de data 30 de setembre, que
preveu l’adopció d’acords per al traspàs entre administracions de trams
concrets es proposa:
Primer: Declarar la conformitat de l’Ajuntament d’Almacelles en la recepció de
la titularitat de la carretera L-902, en el tram comprès entre el P.K. 0,360 i el
p.k. 0,750, tramesa per part del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques, d’acord amb el plànol que s’adjunta com a annex núm. 1 a la
proposta.
Segon: Notificar-ho a l’esmentat Departament”.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar el vot a favor del
seu grup a aquesta proposta, així com fer avinent la petició de senyalització
vertical en aquest tram i la col·locació d’una tanca de seguretat en la banda
dreta del vial en direcció cap a Alfarràs.
El Sr. Alcalde manifesta que pel que fa a la senyalització i a la tanca de
seguretat estan pendents de fer-se.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta s’aprova per unanimitat.

4.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia aprovant la
liquidació del pressupost de 2008 i de llurs OOAA
Es dóna compte dels següents decrets de l’Alcaldia per assabentar als reunits:
“DECRET 47/09
JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles, d’acord amb les
facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent
Decret d’Alcaldia:
ANTECEDENTS

1.

Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2008 de l’Ajuntament d’Almacelles s’obté, a
31 de desembre de 2008, el resultat següent:

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

4.108.765,40 €
3.239.321,51 €
7.348.086,91 €
6.968.611,97 €
6.968.611,97 €
5.018.197,58 €
4.446.546,12 €
4.446.546,12 €
571.651,46 €

2. Exercicis tancats
Obligacions reconeg. pendents pagament inici de l’exercici: 1.387.986,54 €
Baixes:
0,00 €
Pagaments realitzats:
1.131.379,04 €
Obligacions reconeg. Pendents pagament final de l’exercici: 256.607,50 €
_______________________________________________________________
TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

828.258,96 €

1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
a. Exercici en curs
Pressupost inicial d’ingressos:
4.108.765,40€
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Drets reconeguts nets:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

3.239.321,51 €
7.348.086,91€
5.981.404,05 €
8.978,72 €
5.972.425,33 €
0,00 €
3.968.302,62 €
2.004.122,71€

b. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a l’ inici de l’exercici:
1.778.642,77 €
Baixes:
- 8.118,82 €
Recaptació:
1.179.820,83 €
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:
590.703,12 €
_______________________________________________________________
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT:

2.594.825,83 €

1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
+ Drets reconeguts nets
5.972.425,33 €
– Obligacions reconegudes netes
5.018.197,58 €
_______________________________________________________________
RESULTAT PRESSUPOSTARI:

954.227,75 €

– Desviacions positives de finançament
1.524.782,28 €
+ Desviacions negatives de finançament
440.502,10 €
+ Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria 195.322,90 €
+ Resultat d’operacions comercials.
_______________________________________________________________
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:

65.270,47 €

1.4. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit compromesos ascendeix a 1.963.030 €.
- Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals)
- Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals)
1.5. Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
+ DEUTORS PENDENTS COBRAMENT FINAL EXERCICI 08
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs........................
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats...............
D’altres operacions no pressupostàries...................................
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva...............
– Saldo de cobrament dubtós
– CREDITORS PENDENTS PAGAMENT FINAL EXERCICI 08
De pressupostos de despeses. Exercici corrent.......................
De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats.............
D’operacions comercials........................................................
D’altres operacions no pressupostàries..................................
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva............
+ FONS LÍQUIDS TRESORERIA A FINALS EXERCICI 2008

2.833.971,55 €
2.004.122,71 €
590.703,12 €
239.145,72 €
0,00 €
485.801,00 €
1.182.922,12 €
571.651,46 €
256.607,50 €
0,00 €
354.663,16 €
0,00 €
933.135,75 €

– ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB
FINANÇAMENT FINALISTA....................................................
1.888.094,41 €
_______________________________________________________________
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL: ............................

210.289,77 €

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 485.801,00 €. 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:
¾
¾
¾

Alienació de solars i solars rústics
Subvencions de Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Lleida.
Contribucions especials

4. El secretari i l’interventor han emès els corresponents informes d’acord amb l’article 191.3 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària,
els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i
compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les previsions
inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació
neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del pressupost,
s’hauran de determinar:
•

Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre

•

El resultat pressupostari de l’exercici

•

Els romanents de crèdit

•

El romanent de tresoreria

4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el compliment del principi
d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP.
Les entitats locals, segons l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran els
seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària tal com estableix l’article 3.2 de
la LGEP, referit sempre a les unitats locals agregades.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat
pressupostària previst a l’article 19 de la LGEP estaran obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos

següents a l’aprovació, modificació o liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla econòmic
financer corrector a mitjà termini. Aquest pla serà sotmès a l’aprovació del Ple de la corporació i tramès
al Ministeri d’Hisenda perquè en faci el seguiment.
5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons el qual es
desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Per tant,
RESOLC:
Primer: Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2008, que en termes consolidats figura a la part
d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall.
Segon: Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi.
Tercer: Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern de la
Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda”.

ANNEX
ESTAT DE LA CONSOLIDACIÓ DELS PRESSUPOSTOS QUE INTEGREN
LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL

Normativa reguladora: article 166.1.c del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals i article 12.b del RD 500/90
ESTAT DE CONSOLIDACIÓ:
Ingressos:
C
a
p.

Denominació

Drets Reconeguts
Nets
de l’entitat

Drets
Reconeguts
Nets
Patronat
Municipal
Esports

Drets
Reconeguts
Nets
Patronat
Residència
Municipal
Avis

Ajustos

Estat
consolidació

1
2

Impostos directes
Impostos indirectes

1.460.755,13€
190.467,65€

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00€
0,00€

1.460.755,13€
190.467,65€

3
4
5

Taxes i altres ingressos
Transferències corrents
Ingressos patrimonials

2.381.620,55€
1.514.070,70€
43.418,46€

0,00 €
130.088,40€
0,18€

285.446,60€
393.753,66€
1,30€

0,00€
-268.011,00€
0,00€

2.667.067,15€
1.769.901,76€
43.419,94€

6
7

Alienació d’invers. reals
Transferències de capital

0,00€
382.092,84€

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00€
0,00€

0,00€
382.092,84€

8
9

Actius financers
Passius financers

0,00€
0,00€

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00€
0,00€

0,00€
0,00€

TOTAL INGRESSOS

5.972.425,33€

130.088,58€

679.201,56€

-268.011,00€

6.513.704,47€

Despeses:
Cap

Denominació

Obligacions
Reconegudes
de l’entitat

Obligacions
Reconegudes
Patronat
Municipal
Esports

Obligacions
Reconegudes
Patronat
Residència
Municipal
Avis

Ajustos

Estat
consolidació

Despesa personal
Despesa béns
i serveis corrents
Despesa financera
Transferències
corrents

1.765.964,27€
1.482.125,79€

36.743,36€
60.241,10€

519.829,15€
136.310,12€

0,00€
0,00€

2.322.536,78€
1.678.677,01€

187.929,48€
339.347,43€

68,88€
40.944,00€

43,56€
0,00€

0,00€
-268.011,00€

188.041,92€
112.280,43€

6
7

Inversions reals
Transferències
de capital

1.148.701,94€
92.781,78€

8.000,00€
0,00€

10.956,27€
0,00€

0,00€
0,00€

1.167.658,21€
92.781,78€

8
9

Actius financers
Passius financers

0,00€
1.346,89€

0,00€
0,00€

0,00€
0,00€

0,00€
0,00€

0,00€
1.346,89€

TOTAL DESPESES

5.018.197,58€

145.997,34€

667.139,10€

-268.011,00€

5.563.323,02€

1
2
3
4

“DECRET 48/09
JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles, d’acord amb les facultats que em dóna la
legislació vigent sobre la matèria dicto el següent Decret d’Alcaldia:
ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2008 del Patronat Municipals d’Esports s’obté, a 31
de desembre de 2008, el resultat següent:

o

PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

Respecte al pressupost de despeses:
1. Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
00,00 €

150.750,00 €

Pressupost definitiu de despeses:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

150.750,00 €
145.997,34 €
145.997,34 €
135.689,88 €
10.307,46 €

2. Exercicis tancats
Obligacions reconeg. pendents pagament inici de l’exercici: 7.500,62 €
Baixes:
0,00 €
Pagaments realitzats:
7.500,62 €
Obligacions reconeg. Pendents pagament final de l’exercici:
0,00 €
_______________________________________________________________

TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

10.307,46 €

Respecte al pressupost d’ingressos:
a. Exercici en curs
Pressupost inicial d’ingressos:
150.750,00 €
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Drets reconeguts nets:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

0,00 €
150.750,00 €
130.088,58 €
0,00 €
130.088,58 €
0,00 €
129.038,58 €
1.050,00 €

b. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a l’ inici de l’exercici:
20.961,60 €
Baixes:
0,00 €
Recaptació:
20.961,60 €
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:
0,00 €
_______________________________________________________________
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT:

1.050,00 €

Resultat pressupostari de l’exercici:
+ Drets reconeguts nets
130.088,58 €
– Obligacions reconegudes netes
145.997,34 €
_______________________________________________________________
RESULTAT PRESSUPOSTARI:

-15.908,76 €

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

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:

-15.908,76 €

Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit compromesos ascendeix a 0,00 €.
- Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals)
- Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals)
Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
+ DEUTORS PENDENTS COBRAMENT FINAL EXERCICI 08
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs........................
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats...............
D’altres operacions no pressupostàries...................................
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva...............
– Saldo de cobrament dubtós

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

– CREDITORS PENDENTS PAGAMENT FINAL EXERCICI 08
De pressupostos de despeses. Exercici corrent.......................
De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats.............
D’operacions comercials........................................................
D’altres operacions no pressupostàries..................................
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva............

9.539,35 €
10.307,46 €
0,00 €
0,00 €
631,89 €
1.400,00 €

+ FONS LÍQUIDS TRESORERIA A FINALS EXERCICI 2008

9.318,17 €

– ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB
FINANÇAMENT FINALISTA....................................................

0,00 €

_______________________________________________________________
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL: ...................................828,82 €
2. El secretari i l’interventor han emès els corresponents informes d’acord amb l’article 191.3 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària,
els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i
compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les previsions
inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació
neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del pressupost,
s’hauran de determinar:
•

Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre

•

El resultat pressupostari de l’exercici

•

Els romanents de crèdit

•

El romanent de tresoreria

4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el compliment del principi
d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP.
Les entitats locals, segons l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran els
seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària tal com estableix l’article 3.2 de
la LGEP, referit sempre a les unitats locals agregades.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat
pressupostària previst a l’article 19 de la LGEP estaran obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos
següents a l’aprovació, modificació o liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla econòmic
financer corrector a mitjà termini. Aquest pla serà sotmès a l’aprovació del Ple de la corporació i tramès
al Ministeri d’Hisenda perquè en faci el seguiment.
5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons el qual es
desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Per tant, RESOLC:
Primer: Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2008 del Patronat Municipal d’Esports.
Segon: Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi.
Tercer: Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern de la
Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda”.

“DECRET 49/09
JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles, d’acord amb les facultats que em dóna la
legislació vigent sobre la matèria dicto el següent Decret d’Alcaldia:
ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2008 del Patronat Municipals d’Avis s’obté, a 31 de
desembre de 2008, el resultat següent:
o

PATRONAT MUNICIPAL AVIS

1.1. Respecte al pressupost de despeses:

1. Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:

622.346,62 €
45.000,00 €

Pressupost definitiu de despeses:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

667.346,62 €
667.139,10 €
667.139,10 €
655.806,83 €
11.332,27 €

2. Exercicis tancats
Obligacions reconeg. pendents pagament inici de l’exercici: 14.405,84 €
Baixes:
0,00 €
Pagaments realitzats:
14.405,84 €
Obligacions reconeg. Pendents pagament final de l’exercici:
0,00 €
_______________________________________________________________
TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:

11.332,27 €

1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
a. Exercici en curs
Pressupost inicial d’ingressos:
622.346,62 €
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Drets reconeguts nets:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

45.000,00 €
667.346,62 €
679.201,56 €
0,00 €
679.201,56 €
0,00 €
661.190,56 €
18.011,00 €

b. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a l’ inici de l’exercici:
9.186,49€
Baixes:
0,00 €
Recaptació:
8.749,70 €
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:
436,79 €
_______________________________________________________________
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT:

18.447,79 €

1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
+ Drets reconeguts nets
679.201,56 €
– Obligacions reconegudes netes
667.139,10 €
_______________________________________________________________
RESULTAT PRESSUPOSTARI:

12.062,46 €

– Desviacions positives de finançament
0,00 €
+ Desviacions negatives de finançament
0,00 €
+ Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria 4.000,00 €
+ Resultat d’operacions comercials.
0,00 €
_______________________________________________________________
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:

16.062,46 €

1.4. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit compromesos ascendeix a 0,00 €.

- Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals)
- Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals)
1.5. Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
+ DEUTORS PENDENTS COBRAMENT FINAL EXERCICI 08
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs........................
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats...............
D’altres operacions no pressupostàries...................................
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva...............
– Saldo de cobrament dubtós

18.447,79 €
18.011,00 €
436,79 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

– CREDITORS PENDENTS PAGAMENT FINAL EXERCICI 08
De pressupostos de despeses. Exercici corrent.......................
De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats.............
D’operacions comercials........................................................
D’altres operacions no pressupostàries..................................
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva............

24.957,96 €
11.332,27 €
0,00 €
0,00 €
13.625,69 €
0,00 €

+ FONS LÍQUIDS TRESORERIA A FINALS EXERCICI 2008

23.588,79 €

– ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB
FINANÇAMENT FINALISTA....................................................
0,00 €
______________________________________________________________
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL: ...............................17.078,62€
2. El secretari i l’interventor han emès els corresponents informes d’acord amb l’article 191.3 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària,
els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i
compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les previsions
inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació
neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del pressupost,
s’hauran de determinar:
•

Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre

•

El resultat pressupostari de l’exercici

•

Els romanents de crèdit

•

El romanent de tresoreria
4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el compliment del principi
d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP.

Les entitats locals, segons l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran els
seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària tal com estableix l’article 3.2 de
la LGEP, referit sempre a les unitats locals agregades.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat
pressupostària previst a l’article 19 de la LGEP estaran obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos
següents a l’aprovació, modificació o liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla econòmic
financer corrector a mitjà termini. Aquest pla serà sotmès a l’aprovació del Ple de la corporació i tramès
al Ministeri d’Hisenda perquè en faci el seguiment.
5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons el qual es
desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
RESOLC:
Primer: Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2008 del Patronat Municipal d’Avis.
Segon: Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi.
Tercer: Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern de la
Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda”.

5.- Donar compte del decret de l’Alcaldia on es modifica
el Pressupost de la Corporació 03/09, amb incorporació
dels romanents de crèdit de l’exercici de 2008
Es dóna compte del següent decret de l’Alcaldia per assabentar als reunits:
“DECRET 50/09
JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles, d’acord amb les
facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent Decret
d’Alcaldia:
És necessari procedir a incorporar a l’exercici 2009 els romanents de crèdit de 2008
d’acord amb el que disposa als articles 47 i 48 RD 500/1990, de 20 d’abril i en l’article
182 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
D’acord amb el previst a les Bases d’Execució del Pressupost General de 2009,
l’aprovació d’aquest tipus de modificació de crèdit correspon a l’Alcalde.
Per tot l’esmentat anteriorment considero oportú l’aprovació de la següent modificació
per incorporació de romanents de crèdit a l’estat de despeses del Pressupost vigent.
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT
Despesa a finançar:
Partida
121-68200
432-62203

Nom

Inversió en edificis. Reforma Ajuntament
Casa Clara Rehabilitació

Proposta
d’increment
247.178,34
18.429,97

432-62700
45103-62203
453-754
511-60120
511-60123
511-60124
511-61105

Projectes Complexes POUM
Casa Clara Rehabilitació (Local Jove)
Transf. Capital a Empreses Públiques
Urb. UA8
Urb. Rambla Generalitat
Urb. C/ Maria Rúbies
Supressió Barreres Arquitectòniques C/ del Carme

2.320,00
16.594,46
60.000,00
1.400.374,25
123.432,99
70.831,67
23.868,32
1.963.030

TOTAL DESPESA A FINANÇAR
Finançament que es proposa
Partida
Nom
870.02
870.02

Romanent de tresoreria (per a despeses generals)
Romanent de tresoreria (Ingressos afectats)
TOTAL FINANÇAMENT

Import
74.935,61
1.888.094,39
1.963.030

Per part del Secretari i la Interventora s’ha emès informe favorable.
RESOLC: Aprovar l’expedient de modificació de crèdit (Incorporació de romanents de
crèdit)”.

Acte seguit, el Sr. Alcalde proposa la inclusió per urgència dels següents punts.
Abans de continuar amb aquest assumpte, el regidor i portaveu d’IPA-EPM, Sr.
Josep Maria Doblas, vol fer-li avinent al Sr. Alcalde que el fet d’incloure
assumptes d’urgència equival a no poder consultar els expedients fins el mateix
dia del Ple i, per tant, manca informació per poder decidir el sentit del seu vot.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, es manifesta en el mateix
sentit, considerant que hi ha més assumptes d’urgència que punts en la
convocatòria, i que molts d’ells poden esperar.
El Sr. Alcalde justifica la urgència en què es fa molt treball, en les dates de
recepció de moltes mocions i en el fet que des d’INCASÒL s’ha demanat que
s’inclogui el més aviat possible aquests punts en aquest Ple, a fi de no
endarrerir més l’aprovació del sector industrial del Pla.
Sotmesa a votació la inclusió d’aquests punts per urgència, aquesta resta
aprovada amb els 9 vots a favor dels regidors de CiU, i IA i amb 4 abstencions
dels regidors del PSC .

6.- Assumptes d’urgència

U.1.- Moció per sol·licitar la inclusió de les estacions de
Binèfar i Montsó en la línia Cervera-Almacelles del Pla
de Transports de Viatgers 2008-2012
Es dóna lectura a la següent moció:
“El passat divendres dia 20 de març, al Palau de Paeria i impulsat des de la
UGT, es va dur a terme una cimera d’alcaldes de Lleida i Osca per reforçar el
caràcter institucional i social de la petició d’ambdues províncies per a que el
tren de rodalies que circularà entre Cervera i Almacelles passant per Lleida
segons el Pla de Transports de Viatgers 2008-2012 de la Generalitat perllongui
el seu recorregut fins a Montsó i Binèfar.
Aquest Pla de Transports de Viatgers preveu nous serveis de rodalies a Lleida,
que persegueixen estructurar la mobilitat de les àrees metropolitanes de
l’entorn de la capital, aprofitant la infraestructura ferroviària existent.
Un dels nous serveis de rodalies que es crearà és el de la línia Cervera-LleidaAlmacelles, i tant des de l’UGT com dels diferents municipis afectats demanem
que es perllongui fins a les estacions de Binèfar i Montsó.
Cal recordar que els habitants de les comarques aragoneses de La Litera i
Cinca Medio tenen molta vinculació amb l’àrea de Lleida tant per vincles
laborals, com de cultura, oci, sanitaris, d’educació, així com socials i econòmics
en general. En aquesta zona oriental de la província d’Osca viuen més de
50.000 persones, per la qual cosa el nombre d’usuaris potencials d’aquests
nous serveis de tren seria considerable.
Així mateix, destaca la potenciació d’aquest nou corredor ferroviari entre Lleida
i Monsó que pot permetre aportar més viatgers al futur aeroport de LleidaAlguaire, que enguany és previst que entri en funcionament, així com als
serveis de tren d’alta velocitat AVE o AVANT, amb parada a la ciutat de Lleida.
L’aposta per aquests nous serveis de tren entre Lleida i Montsó beneficiarà en
gran mesura a la ciutat de Lleida, la urbe més important d’aquesta gran àrea.
La ciutat de Lleida té en aquests moments una població de més de 135.000
habitants i constitueix un gran pol d’atracció per la oferta de serveis que presta i
les bones comunicacions que té en aquests moments. Cal recordar que la
capital lleidatana disposa actualment de 2.400 comerços, un dels motors
econòmics de la ciutat, i més de 6.000 empreses, la immensa majoria del
sector serveis.

Aquests nous serveis de rodalies també poden beneficiar directament a
institucions com la Universitat de Lleida (UdL), molt vinculada amb el territori
aragonès i que veuria millorat el seu accés. Segons dades facilitades per la
UdL, aquest curs acadèmic, prop de 400 estudiants matriculats procedeixen de
l’àrea d’Osca.
Conscients de la importància de les relacions entre les dues zones, tant
laborals, com culturals, sanitàries,d’educació, així com socials i econòmiques
en general, es proposa al ple l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer: Promoure les accions que siguin precises per a què el Pla de
Transports de Viatgers 2008-2012 aprovat pel Govern de la Generalitat de
Catalunya el passat mes de gener pugui extendre’s també fins a les estacions
de tren de Binèfar i Montsó, a la província d’Osca.
Segon: Demanar a totes les institucions catalanes i aragoneses que donin
suport a aquesta petició, que en definitiva suposarà una millora de la mobilitat
de les persones que viuen en aquestes zones i la millora de les seves
relacions, fent una aposta clara pel transport públic.
Tercer: Donar trasllat d’aquests acords al Ministerio de Fomento, al Govern de
la Generalitat de Catalunya, al Govern d’ Aragó, a la Diputació de Lleida, a la
Diputació d’Osca”.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, vol fer constar que aquesta
moció ha estat impulsada pel sindicat UGT.
El Sr. Alcalde manifesta que ja fa cinc anys que l’Ajuntament, conjuntament
amb la Diputació de Lleida, va impulsar la recuperació dels trens de rodalies de
Lleida i matisa que, posteriorment, es va crear el Consorci de Transports que
és l’ens que va assumir la recuperació d’aquesta reivindicació. Per acabar, vol
afegir que, darrerament i –a instàncies de l’alcalde de Montsó- es va parlar de
allargar el trajecte fins a l’esmentada ciutat aragonesa i arran d’això s’han fet
les gestions oportunes davant del Govern de la Generalitat. Tot i això, és cert
que UGT s’ha interessat igualment pel tema i ha demanat una reunió conjunta
a la què hi hem accedit gustosos tots els alcaldes afectats, reunió sobre la qual
ha sorgit la idea de fer aquesta moció.
Novament, el mateix regidor i portaveu del PSC, incideix en aquest assumpte
assenyalant que el finançament del transport públic a Lleida anirà en un
percentatge del 85% a càrrec de la Generalitat i un 8% a càrrec del Consell

Comarcal del Segrià. El Sr. Alcalde vol aclarir-li que l’Ajuntament d’Almacelles
també aporta a aquest Consorci de Transport 12.000 euros anuals.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat.

U.2.- Modificació del Pressupost de la Corporació núm.
04/09, per modificació de crèdits del pressupost de
despeses mitjançant transferències de crèdits
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a
les quals la consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient, cal
tramitar l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit
amb subjecció a les disposicions vigents.
Atès que s’han examinat els crèdits de l'esmentat pressupost que es poden
reduir sense pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit
mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial

Nom

Proposta de baixa

432-627.01

Projectes Varis

55.000,00 €

Total baixa crèdits :

55.000,00 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida

Nom

Proposta d’increment

313-622.08

Centre de Dia per a gent gran

55.000,00 €

Total altes crèdits :

55.000,00 €

FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades afecten diferents grups de funció i no afecten
els crèdits ampliables, ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.
2. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant
suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats

com a conseqüència de romanents no compromesos procedents de
pressupostos tancats, ni han estat objecte de cap minoració, com a
conseqüència de transferències anteriors.
3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les
partides que es proposa minorar.
4. Es compleixen l’article 180 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 l’article
41 del Reial decret 500/1990.
Per tant, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer: Aprovar la modificació de crèdit
núm. 04/2009 per mitjà de
transferències de crèdit per import de 55.000,00 €, que s'exposarà al públic
durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler
d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
Segon: En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es
transferiran els crèdits de les partides que s'han indicat”.
En la fase de deliberació, el regidor i portaveu d’IPA-EPM, Sr. Josep Maria
Doblas, vol fer constar que respecte als punts 2, 3, 4 i 5 fa constar que votarà en
contra seguint la mateixa línia que fa el seu grup a la resta de supòsits de caire
econòmic.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, exposa que pel que fa als
punts 2, 3, 4 i 5 per urgència, diu que el seu vot serà el d’abstenir-se ja que els
sobta que tot just haver-se aprovat la lqiuidació ja es facin modificacions de
pressupost i per valors tan importants.
El Sr. Alcalde vol manifestar que s’han incorporat subvencions no previstes
inicialment.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor dels
regidors de CiU, 2 vots en contra del regidors de IPA-EPM i les 4 abstencions
dels regidors del PSC.

U.3.- Modificació del Pressupost de la Corporació núm.
05/2009, referent a la modificació de crèdits del
pressupost de despeses mitjançant suplement de
crèdit

Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per Decret de l’Alcaldia de data 24 de març de 2009 s’inicia
l’expedient per a l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement de
crèdit.
Atès que per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a
les quals la consignació és insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari
actual, cal tramitar l’expedient de suplement de crèdit que s’ha de finançar
mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals, del pressupost
vigent de la corporació, amb subjecció a les disposicions vigents.
Despeses a finançar
Suplements de crèdit:
Partida

Nom

313-622.08 Centre de Dia per a gent gran

Proposta
d’increment
25.000,00€

422-625.00 Mobiliari i Enseres

2.000,00€

432-601.20 Altres Inversions Noves

5.000,00€

45103-226.07 Festes Populars
511-210.00 Manteniment i infraestructura
511-214.00 Reparació i manteniment material transport
511-227.01 Seguretat

4.000,00€
30.000,00€
4.000,00€
10.000,00€

511-624.00 Material de Transport

Total altes crèdits :

400,00€

80.400,00€

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

Total finançament :

FONAMENTS DE DRET

80.400,00€

80.400,00€

1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, i als articles 34 a 38 del Reial decret
500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i
el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o
ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de suplement
crèdit.

de
en
no
de

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb
nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres
partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals
s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es
competència del Ple de l’Ajuntament amb majoria simple.
4. D’acord 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 Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, les entitats locals, en l’àmbit de les seves
competències, ajustaran els seus pressupostos 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.
Per tant, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer: Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 05/2009 per import
de 80.400,00€, que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria per a
despeses generals del pressupost vigent de la corporació.
Segon: Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial
de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En

cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor dels
regidors de CiU, 2 vots en contra del regidors de IPA-EPM i les 4 abstencions
dels regidors del PSC.

U.4.- Modificació del Pressupost de la Corporació núm.
06/09, referent a la modificació de crèdits del
pressupost de despeses mitjançant crèdit extraordinari
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per Decret de l’Alcaldia de data 24 de març de 2009 s’inicia
l’expedient per a l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant crèdit
extraordinari.
Atès que per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a
les quals no n’hi ha consignació en el pressupost ordinari actual, cal tramitar
l’expedient de crèdit extraordinari que s’ha de finançar mitjançant romanent de
tresoreria per a despeses generals i baixes dels crèdits de partides de
despeses, del pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les
disposicions vigents.
Despeses a finançar
Crèdits extraordinaris:
Partida

Nom

45102-624.00

Material de Transport

Total altes crèdits :

Proposta de consignació
1.850,00€
1.850,00€

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

1.850,00€

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 concessió de crèdit extraordinari o 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. D’acord 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 Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, les entitats locals, en l’àmbit de les seves
competències, ajustaran els seus pressupostos 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.
Per tant, es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer: Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari número 06/09 per import de
1.850,00 €, que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses
generals, del pressupost vigent de la corporació.
Segon: Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial
de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En
cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les”.

Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor dels
regidors de CiU, 2 vots en contra del regidors de IPA-EPM i les 4 abstencions
dels regidors del PSC.

U.5.- Modificació del Pressupost de la Corporació núm.
07/09, referent a la modificació de crèdits en el
pressupost de despesa mitjançant generació de crèdits
per ingressos no tributaris
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per atendre les despeses necessàries que no poden demorar-se fins
a l’exercici següent, cal tramitar l’expedient de generació de crèdit a finançar
per mitjà de:
a) Per compromisos ferms d’aportació.
Nous ingressos no tributaris afectats a una finalitat, que requereixen el
reconeixement del dret o existència formal del compromís ferm d’aportació.
Partida

Nom

Previsió

761.09 Transf. Capital Diputacio Il.luminació rotonda carretera d’Alfarras

Totals majors ingressos:

12.000,00 €

12.000,00 €

Despeses a finançar amb nous ingressos:
Partida

Nom

432-601.20 Altres Inversions Noves (Rotonda Carretera d’Alfarras)

Proposta
d’increment
12.000,00€

FONAMENTS DE DRET
1. D'acord amb l'article 181 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 l’article
43 del RD 500/90, poden generar crèdit en els estats de despeses dels

pressupostos, en la forma que reglamentàriament s'estableixi, els ingressos de
naturalesa no tributària derivats de les operacions següents:
a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o
jurídiques per finançar, juntament amb l'entitat local o amb algun dels seus
organismes autònoms, despeses
que per la seva naturalesa estiguin
compreses en els seus objectius
b) Alienacions de béns de l'entitat local o dels seus organismes autònoms
c) Prestació de serveis
d) Reemborsaments de préstecs
e) Reintegraments de pagaments indeguts a càrrec del pressupost actual, pel
que fa a la reposició del crèdit en la quantia corresponent
2. 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.
L’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat
pressupostària, determina que les entitats locals, en l’àmbit de les seves
competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària en els termes previstos a l’article 3.2 d’aquesta Llei.
Per tant, PROPOSO l’adopció de l’acord següent :
Primer: Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 07/09 mitjançant
la generació de crèdit finançat amb nous ingressos no tributaris, per un import
de 12.000,00 €, segons es determina a l’apartat d’antecedents, i que es tramiti
d'acord amb les bases d'execució del pressupost.
Segon: Exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la
Província.
Tercer: En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es
generaran els crèdits de les partides que s’han indicat”.

Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor dels
regidors de CiU, 2 vots en contra del regidors de IPA-EPM i les 4 abstencions
dels regidors del PSC.

U.6.- Aprovació provisional de la modificació puntual
del POUM en l'àmbit dels sectors industrials SUD-12,
SUD-13 i SUD-14
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que, en data 8 de novembre de 2007, es va aprovar inicialment una
modificació puntual del POUM, que afectava els mateixos àmbits promoguda
per l'INCASÒL, a fi de desenvolupar adequadament l'últim d'aquests sectors,
del que l'INSTITUT n'és propietari majoritari. La modificació del POUM pretenia,
entre altres objectius, ajustar els límits entre el SUD-14 i el SUD-13, per tal
d'agilitzar l'actuació urbanística del primer, que es pretenia urbanitzar a curt
termini.
Fruit de les al·legacions d'alguns propietaris afectats per la modificació del
planejament esmentada i pel Pla Parcial del SUD-14, i també tenint en compte
altres recomanacions fetes pels organismes afectats, es decideix -a instància
de l'INCASÒL- retirar del tràmit tant la modificació del Pla com el mateix Pla
Parcial i iniciar un nou tràmit.
Atès que per acord del ple, de data 30 d'octubre de 2008, es va aprovar una
altra vegada inicialment la modificació puntual del POUM, en la què s'inicia una
nova tramitació que afecta amb petits ajustos el mateix àmbit, i en paral·lel, la
del nou Pla Parcial SUD-14, que recupera la delimitació establerta inicialment
en el POUM.
Atès que l'objecte de la modificació del POUM, d'acord amb el punt 1.6 de la
Memòria és substancialment el següent:
1.- Adaptar l’estructura viària bàsica prevista en el POUM en aquest àmbit al
projecte d'obres de l'A-22 (Lleida-Osca), que està executant el Ministeri de
Foment.
2.- Identificar els terrenys necessaris per executar els sistemes generals
comuns que donen abast als sectors objecte d'aquesta modificació: SUD-12,
SUD-13 i SUD-14, i que necessàriament hauran d'incorporar una petita part
dels terrenys del SUD-11, per la connexió del vial d'accés a l'aeroport

d'Alguaire amb la rotonda a executar pel Ministeri de Foment, i connectar -aixíamb la futura A-22.
3.- Repartir equitativament les càrregues d'urbanització corresponents a
l'execució d'aquests sistemes generals comuns.
4.- Incorporar al planejament general d'Almacelles la modificació del traçat
ferroviari que preveu el document aprovat definitivament pel Pla Parcial
Territorial de Ponent: es farà la reserva urbanística dels terrenys que queden
afectats per aquesta infraestructura.
5.- Adaptar l'articulat de les normes urbanístiques.
Atès que desprès de l’exposició pública pel termini d'un mes mitjançant edictes
en el tauler, BOP núm. 156, de data 6 de novembre de 2008, pàgina web de
l'Ajuntament i en els dos diaris de màxima difusió de la província: “Bon Dia”, de
data 3 de novembre de 2008 i “La Mañana”, de data 4 de novembre de 2008
Atès que es varen emetre els informes dels organismes oficials, excepte els del
Ministeri de Foment, si bé ha transcorregut el termini legal reglamentari.
Atès que l' informe de l'ACA és desfavorable, si bé s'han incorporat a
l'expedient els documents requerits per aquesta entitat, fet que comporta que
més tard pugui ser favorable en el moment d'aprovar-ho definitivament.
Atès que s'han presentat al·legacions per part de ILERPROTEIN, SL, amb data
18 i 20 de novembre de 2008, que han estat estimades parcialment segons
l'informe de Incasòl que a continuació es dirà.
També es presenta al·legació per part de na Natàlia Massot i Vendrell, que ha
estat desestimada per l'informe que es dirà.
Vist l'informe de les al·legacions de l'INCASÒL, de data 25 de febrer de 2009 i
les motivacions d'aquest, que s' accepten en la seva integritat.
Vist el que disposa l'article 83.1, del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
text refòs de la Llei d'Urbanisme catalana, es proposa als reunits el següent:
Primer: Estimar en part les al·legacions en la forma recollida en l'informe de
l'Incasòl, de data 25 de febrer de 2009 i aprovar provisionalment la modificació
puntual del POUM en l'àmbit dels sectors SUD-12, SUD-13 i SUD-14,
presentada per l'INCASÒL, amb registre d'entrada 787/09, de data 3 de març
de 2009. Aquest document inclou també i s'aprova -al mateix temps- l'informe
d'avaluació econòmica i financera.

Segon: Trametre l'expedient als Serveis Terrirtorials d'Urbanisme per a la seva
aprovació definitiva, si s’escau”.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que estaran en
condicions d’opinar en el moment que se’ls hagi donat dia i hora amb
l’arquitecte municipal, fet que ja van sol·licitar en el seu dia. D’altra banda
demana la retirada d’aquest punt de l’Ordre del Dia ja que han rebut la proposta
avui mateix, a les 8 de la tarda i no estava inclòs en la convocatòria.
El Sr. Alcalde manifesta que no es treurà de l’Ordre del Dia donada la urgència
en tramitar aquest poligon per part de l’INCASÒL i donades, també, les
necessitats de crear llocs de treball. D’altra banda, recorda que el grup del PSC
mai ha votat a favor d’aquest poligon, per la qual cosa la reunió que es pugués
fer amb l’arquitecte tampoc faria canviar el seu parer a l’hora de la votació.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i les 6 abstencions dels regidors del PSC i d’IPA-EPM.

U.7.- Aprovació provisional del Pla Parcial SUD-14, de
sòl industrial que inclou l’informe ambiental i l’estudi
d’avaluació de la mobilitat
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que, en data 8 de novembre de 2007, es va aprovar inicialment una
modificació puntual del POUM, que afectava els mateixos àmbits promoguda
per l'INCASÒL, a fi de desenvolupar adequadament l'últim d'aquests sectors,
del que l'INSTITUT n'és propietari majoritari. La modificació del POUM pretenia,
entre altres objectius, ajustar els límits entre el SUD-14 i el SUD-13, per tal
d'agilitzar l'actuació urbanística del primer, que es pretenia urbanitzar a curt
termini.
Fruit de les al·legacions d'alguns propietaris afectats per la modificació del
planejament esmentada i pel Pla Parcial del SUD-14, i també tenint en compte
altres recomanacions fetes pels organismes afectats, es decideix -a instància
de l'INCASÒL- retirar del tràmit tant la modificació del Pla com el mateix Pla
Parcial i iniciar un nou tràmit.
Atès que per acord del ple de data 30 d'octubre de 2008 el present Pla Parcial
que afecta al sector SUD-14 (“Mas del Lleó”) va iniciar per tant, una nova
tramitació i recuperà la delimitació establerta en el POUM.

Atès que es tramita conjuntament aquest Pla Parcial amb la modificació puntual
del POUM en l’àmbit dels sectors SUD-12, SUD-13 i SUD-14.
Atès que el present Pla Parcial comprèn una superfície de 568.972,02 m2 (56,9
Ha), àmbit establert en la modificació puntual del POUM d’Almacelles abans
esmentada.
Atès que per raons d’utilitat pública, l’INCASÒL, pretèn desenvolupar un àmbit
d’activitat econòmica, urbanitzat en condicions i a preu de cost que afavoreixi la
correcta implantació d’usos en el terme municipal d’Almacelles i té els següents
objectius:
•

Preparar nou sòl industrial d’acord amb els criteris fixats en la
modificació del POUM en l’àmbit dels sectors SUD-12, SUD-13 i SUD14, que permetrà la gestió del nou Parc Industrial de Suport Aeroportuari
del Pla d’Almacelles.

•

La implantació generarà un gran nombre de nous llocs de treball i
dinamitzarà positivament l’economia local, donat que serà el motor per al
desenvolupament d’altres sectors.

•

Es justifica aquest Pla Parcial atesa l’existència de la demanda d’aquest
tipus de sòl.

•

Ordenar urbanísticament l’estructura dels sistemes propis del sector i la
seva connexió amb la resta dexarxes del municipi.

Atès que desprès de l’exposició pública pel termini d'un mes, mitjançant
edictes en el tauler, en el BOP núm. 156, de data 6 de novembre de 2008, en
la pàgina web de l'Ajuntament i en els diaris “Bon Dia”, de data 3 de novembre
de 2008 i en el diari La Mañana de 4 de novembre de 2008, solament hi ha
hagut una al·legació d’ILERPROTEIN, SL.
Atès que es varen emetre els informes dels organismes oficials excepte els del
Ministeri de Foment, si be ha transcorregut el termini reglamentari .
Atès que l' informe de l'ACA és desfavorable, si bé s'han incorporat a
l'expedient els documents requerits per aquesta entitat, fet que comporta que
serà favorable en el moment d’haver d'aprovar-ho definitivament.
Atès que s'han presentat al·legacions per part d’ILERPROTEIN, SL; amb data
20 de novembre de 2008, que ha estat estimades parcialment segons l'informe
d’Incasòl que a continuació es dirà.

Vist l'informe de les al·legacions de l' INCASÒL, de data 25 de febrer de 2009, i
les motivacions d'aquest que s' accepten en la seva integritat.
Vist el que disposa l'article 83.1, del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
text refòs de la Llei d'Urbanisme catalana, es proposa als reunits el següent:
Primer: Acceptar, en part les al·legacions fetes per ILERPROTEIN, SL; segons
informe de l’INCASÒL esmentat i aprovar provisionalment el Pla Parcial de sòl
industrial SUD-14, presentada per l'INCASÒL, amb registre d'entrada 787/09
de data 3 de març de 2009. Aquest document inclou també, i s'aprova al mateix
temps, l'informe ambiental i l’estudi d’avaluació de mobilitat.
Segon: Trametre l'expedient als serveis territorials d'Urbanisme per a la seva
aprovació definitiva”.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, es reitera en considerar que
estaran en condicions d’opinar en el moment que se’ls hagi donat dia i hora
amb l’arquitecte municipal, fet que ja van sol·licitar en el seu dia. D’altra banda
demana la retirada d’aquest punt de l’Ordre del Dia ja que han rebut la proposta
avui mateix, a les 8 de la tarda i no estava inclòs en la convocatòria.
El Sr. Alcalde torna a manifestar que no es treurà de l’Ordre del Dia donada la
urgència en tamitar aquest poligon per part de l’INCASÒL, per les raons
expressades en el punt anterior.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i les 6 abstencions dels regidors del PSC i d’IPA-EPM.

Acte seguit, es dóna compte de la moció presentada pel grup de CiU, en la què
se sol·licita al Govern de l’Estat espanyol un adequat ingrès a compte als
ajuntaments lleidatans pel que fa a la participació en els ingressos de l’Estat, i
que literalment diu:
“MOCIÓ
Per tal que l’Ajuntament prengui un acord per a sol·licitar al Govern de l’Estat
espanyol un adequat ingrés a compte en els ajuntaments lleidatans de la
participació en els ingressos de l’Estat
Els ajuntaments d’Almacelles han vist reduïdes en un 5% aproximadament els
lliuraments a compte de l’Estat sobre el PIE (participació en els ingressos de l’Estat).
Aquesta reducció argumentada en relació a la revisió que fa el Govern de reducció

dels ingressos per tributs l’any 2009, posa als ajuntaments en una greu situació
econòmica.
Les competències assumides que no són pròpies, l’increment de despeses del capítol
1 dels serveis, les necessàries actuacions dels ajuntaments contra la crisi i l’atenció
social poden fer inviable la gestió municipal i afecten negativament als ciutadans.
L’article 142 de la Constitució Espanyola, l’article 105 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local; els articles 2 i 39 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, garanteixin la suficiència finacera de les Entitats Locals i la
participació dels tributs de l’Estat per aconseguir aquest objectiu.
Per tot això, que el Grup de Covergència i Unió a l’Ajuntament d’Almacelles proposa
l’adopció dels següents
ACORDS
Primer: L’Ajuntament d’Almacelles insta al Govern de l’Estat a prendre les mesures
pertinents i a habilitar les partides necessàries perquè els ajuntaments rebin a compte
de la seva participació en els ingressos de l’Estat, les mateixes quantitats que l’any
2008 incrementades com a mínim amb l’IPC.
Segon: Comunicar aquest acord per tal que en tinguin coneixement al Govern
d’Espanya, a la Diputació de Lleida, i a l’Associació de Municipis de Catalunya i a la
Federació de Municipis de Catalunya.
Almacelles, 26 de març de 2009”

El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que es tracta
d’una liquidació a compte.
El Sr. Alcalde comenta que és una moció de CiU per tal de sol·licitar al Govern
de l’Estat espanyol un adequat ingrés a compte als ajuntaments lleidatans de la
participació en els ingressos de l’Estat.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i les 6 abstencions dels regidors del PSC i d’IPA-EPM.

7.- Precs i preguntes
Demana la paraula el regidor i portaveu d’IPA-EPM, qui fa constar que és el
tercer Ple en el què demana poder veure la llicència d’obres que es va concedir
pel que fa a la construcció de l’edifici situat en la cruïlla dels carrers de Sant
Jordi, Rambla de Catalunya i Bertomeu Blanch, tot i fer constar que ja fa més

d’un any que se li va dir que se li contestaria i que, fins a la data, no se li ha dit
res al respecte.
En segon lloc, el mateix regidor demana poder saber què és el que paga
l’Ajuntament d’Almacelles en concepte de llicències de software.
Per acabar, el mateix portaveu i regidor d’IPA-EPM, Sr. Josep Maria Doblas
Mancera, manifesta que té constància que l’Ajuntament ha recorregut la
desestimació d’una querella presentada en la què es dictaminava quelcom
sobre el pressumpte honor d’un regidor que era i ja no ho és. Comenta doncs,
sobre aquest assumpte, que creu que hauria de ser aquest exregidor qui es fes
càrrec de les despeses d’aquest recurs.
Acte seguit, vol fer avinent que, tenint en compte les errades comeses en la
remodelació de la casa de Cal Clara, ara té coneixement d’una nova errada. En
aquest cas, es tracta del mur que s’està construint al pati de l’antic col·legi
Pitàgores, el qual es va fer massa alt i ara cal retallar-lo, amb un sobrecost de
9.000 euros. Afegeix, doncs, que caldria treballar una mica millor i que, en tot
cas, les despeses d’aquestes actuacions les paguessin els regidors de l’Equip
de Govern, ja que tenen uns sous prou elevats.
El Sr. Alcalde li contesta que, en proporció, és més elevat el sou que cobra el
Sr. Doblas de 1.000 euros al mes per anar una vegada al mes al Consell
Comarcal del Segrià. De totes maneres –afegeix el Sr. Alcalde- l’obra de la què
parla és competència de la Generalitat i són ells, en tot cas, qui se n’han de fer
càrrec.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, vol fer avinent els següents
precs:
1.- En primer lloc, demanen poder examinar les instàncies amb registre
d’entrada 4643/08, 4561/08 i 4562/08 que la Junta de Govern, de data 8 de
gener, va decidir deixar pendents d’estudi.
2.- Voldrien saber en concepte de què es va donar una subvenció a l’ARCA per
un import de 1.500 euros, autoritzat en la Junta de Govern de data 8 de gener
de 2009.
3.- Voldrien saber en quin punt es troba el contenciós-administratiu del Sr.
Francesc Ñaco contra l’Ajuntament i que es va tractar en la Junta de Govern de
data 14 de gener de 2009.

4.- Demana també poder examinar la instància amb registre d’entrada número
311/09, que la Junta de Govern de data 3 de febrer de 2009 va decidir deixar
pendent d’estudi.
5.- Voldrien saber el motiu de l’adjudicació de la pòlissa de Tresoreria que es
va adjudicar en la Junta de Govern, de data 3 de febrer de 2009, entre el Banc
de Crèdit Local i el BBVA.
6.- Demana també poder examinar la instància amb registre d’entrada número
452/09, que la Junta de Govern de data 11 de febrer de 2009 va decidir deixar
pendent d’estudi.
7.- Voldrien que se’ls expliqués el pagament a la notaria Prados-Mármol, SCP
d’un import de 6.935,45 euros, IVA inclòs; en concepte del projecte de
reparcel·lació urbanística i segregació, aprovat en la Junta de Govern, de data
11 de febrer de 2009. Per ordre del Sr. Alcalde, el Sr. Secretari exposa que es
tracten de les despeses de protocol·lització de la reparcel·lació de les noves
finques del sector 8.
8.- Demana també poder examinar les instàncies amb registre d’entrada
número 88/09 i 449/09 que la Junta de Govern de data 18 de febrer de 2009 va
decidir deixar pendent d’estudi.
9.- Si s’han revisat les tarifes del Mercat, segons demana un grup de venedors
del Mercat, segons instància número 473/08 tractada en la Junta de Govern, de
data 18 de febrer de 2009.
10.- Demanen, també, poder examinar dins el capítol d’ingressos de
l’Ajuntament, l’estat actual de cobraments de les contribucions especials, obra
a obra.
11.- Demanen poder examinar les nòmines de tots els treballadors de
l’Ajuntament del mes de febrer de 2009.
12.- Demanen saber en quin punt es troba la negociació del nou conveni
col·lectiu de l’Ajuntament.
13.- Per acabar, el grup del PSC, demana al Sr. Alcalde que deixi de manipular
la ràdio municipal, ja que quan es parla dels plens sempre es posen talls de
veu prèviament manipulats i que no s’ajusten per a res a la integritat de la seva
intervenció real. Proposen, doncs, que els Plens que es passin per la ràdio es
passin íntegres, des del principi fins al final i sense manipulacions ni talls. En
aquest sentit, voldrien demanar per enèsima vegada que els grups de la

oposició puguin parlar per la ràdio municipal i expressar, així, les seves
opinions sobre els temes que afecten al nostre municipi.
El Sr. Alcalde contesta al portaveu del PSC que, en relació al contenciós del Sr.
Francesc Ñaco, contesta que el darrer recurs sobre el que parla és el que es va
posar sobre el límit en l’horari fixat per al tancament de l’establiment.
Pel que fa a la pregunta del punt 5 sobre l’adjudicació de la pòlissa de
Tresoreria, li fa avinent el Sr. Alcalde que tant el BCL com el BBVA són la
mateixa entitat emissora de la pòlissa adjudicatària.
Pel que fa a la pregunta sobre el sector 8, fa constar el Sr. Alcalde que es
tracta d’una despesa del projecte de reparcel·lació i que, pel que fa al projecte
d’urbanització, no es farà de moment.
El Sr. Alcalde continua dient que, pel que fa a l’assumpte dels firaires del
Mercat, únicament se’ls cobra el que marca l’ordenança, una ordenança que –
per cert- va ser aprovada també pel seu grup i que és d’1 euro per metre linial,
el preu més econòmic del que s’aplica en tots els municipis de característiques
similars al d’Almacelles.
Pel que fa al conveni, el Sr. Alcalde li fa avinent que s’ha fet una reunió amb el
representant de la UGT i que caldrà continuar amb les negociacions. Respecte
a la ràdio municipal, el Sr. Alcade vol fer constar que es dóna compte de les
intervencions que fan cadascun dels portaveus. Pel que fa a la resta de punts i
d’intervencions, es contestaran en el proper Ple.
I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 21,45
hores, de tot el qual extenc la present acta, donant fe del seu contingut.

Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari Accidental

