ACTA
CORRESPONENT
A
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2013.- NÚMERO 5:
ASSISTÈNCIA:
Regidors:

SR. JOSEP IBARZ GILART
SRA. MONTSERRAT TORRES MASSOT
SR. JOSEP GÒDIA VISA
SRA. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
SRA. MONTSE ARNÓ MORA
SR. JOSÉ ANTONIO CONTE GIRAL
SRA. MARIA LLUÏSA GRANERO MURGADES
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. GUIFRÉ PALAU TERSA
SR. FRANCISCO GONZÁLEZ CASCÓN
SRA. JUDITH BALTASAR SOLÉ

Secretari Accidental: Sr. Ramon M. Cornellana Puigarnau
A Almacelles, essent les 21 hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
presidència de l’Alcalde i l'assistència dels regidors que s’assenyalen i la de
l’interventor interí, en Lluís Bordes; s’inicia, doncs, la sessió plenària a l’Auditori
del Centre Cultural com a seu provisional, d’acord a l’ordre de les propostes
que es detallaran.
S’excusa l’absència dels regidors Josep Maria Doblas Mancera i Jaume Altisent
Berenguer.
Acte seguit, i per disposició de l’Alcaldia, s’entra directament al punt primer de
l’Ordre del Dia que disposa el següent:

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de Ple, de data 17
de setembre de 2013
Els reunits aproven l’acta per unanimitat.

2.- Donar compte Decrets d’Alcaldia

Es dóna compte dels següents Decrets d’Alcaldia per assabentar als reunits:
85/13
86/13
87/13
88/13
89/13
90/13
91/13
92/13
93/13
94/13
95/13
96/13
97/13
98/13
99/13
100/13
101/13
102/13
103/13
104/13
105/13
106/13
107/13
108/13
109/13
110/13
111/13
112/13
113/13
114/13
115/13
116/13
117/13
118/13
119/13
120/13
121/13
122/13
123/13
124/13
125/13
126/13
127/13
128/13

Acordant s’iniciïn accions legals per recuperar possessió d’una finca cedida en arrendament.
Aprovant el projecte de B+R 29 ARQUITECTES relatives a la construcció d’un Punt Sanitari en les Piscines.
Acordant executar de forma subsidiària i a càrrec de Jové Viñes, SL treballs de neteja casa C/ Major, 27.
Aprovant el Padró d’Escombraries, Clavegueram i Cementiri per enguany.
Concedint llicència d’obres Sr. Xavier Vidal Turmo amb exp. núm. 09/2013.
Concedint tarja d’aparcament indiv. persones amb disminució tit. cond. Sr. Josep Daurell Bisart.
Concedint tarja d’aparcament indiv. persones amb disminució tit. cond. Sr. Francisco Sánchez Clota.
Autoritzant gual permanent al garatge situat a la Plaça de l’Ensenyança, 1.
Autoritzant gual permanent al garatge situat al C/ de la Bassa del Molí, 8.
Autoritzant gual permanent al garatge situat al C/ de la Bassa Bona, 54.
Autoritzant gual permanent al garatge situat al C/ de Sant Jaume, 67, bxs.
Ordenant als Srs. Antonio i Josep Maria Casañé Cervera a reparar la façana de la plaça de la Vila, 2.
Executar subsisdiàriament obres de neteja casa del C/ Major, 27 encomanades a Jové Vinyes, SL.
Proposant la desestimació de la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada per Construart 2.
Autoritzant Sra. Montse Gené a que realitzi un seguit de dies personals i denegant-li uns altres.
Denegant dies personals per no poder-se acumular amb les vacances Sr. Juan Casares.
Autoritzant Sr. Ramon Maria Cornellana a que pugui canviar dies de vacances.
Declarant en ruïna l’edifici del C/ de l’Estació, 27.
Autoritzant treballadora Sra. Begoña Andrés a fer un horari especial durant període escolar.
Concedint tarja d’aparcament indiv. persones amb disminució tit. no cond. Sra. Trinidad Bonet Balagué.
Concedint tarja d’aparcament indiv. persones amb disminució tit. cond. Sr. Josep Ribó Obiols.
Autoritzant gual permanent al garatge situat al C/ de la Pau, 30, bxs.
Sol·licitant que es concerti una pòlissa amb les entitats bancàries de Tresoreria.
Ordenant Sra. Carme Bernal a que connecti correctament sistema d’alarma Cafeteria Jaume I.
Adjudicar procediment negociat sense publicitat a l’entitat Ibercaja la concertació pòlissa de Tresoreria.
Sense contingut (error en l’assignació d’aquest decret per a la convocatòria Com. Inf. dia 17 de set.)
Sense contingut (error en l’assignació d’aquest decret per a la convocatòria Ple dia 17 de set.)
Sol·licitant subvenció projectes de diferents activitats a la Secretaria de Joventut.
Convocant a la Comissió Informativa del Ple previst per al dia 17 de setembre.
Convocant al Ple previst per al dia 17 de setembre.
Adherir-nos a la sol·licitud del projecte consistent en el suport a les tasques de les brigades municipals.
Participar en la convocatòria del Programa Mixt de Treball i Formació en l’acció Arranjament espais púb.
Concedint vacances al treballador Jordi Vidal Torres.
Delegant al regidor Josep Gòdia l’autorització de celebració d’un matrimoni civil.
Desestimant recurs de reposició de l’empresa Aqualia contra el Decret d’Alcaldia 11/13.
Suspendre decret 96/13 per donar el termini d’un mes als germans Casañé-Cervera per presentar informe.
Concedint tarja d’aparcament indiv. persones amb disminució tit. no cond. Sra. Carmen Valencia Ruiz.
Delegant en el regidor de Festes Sr. José Antonio Conte la signatura dels contractes de festes i demés.
Concedint tarja d’aparcament indiv. persones amb disminució tit. cond. Sr. Ahmed El Mourabit.
Autoritzant gual permanent al garatge situat al C/ de Sant Roc, 103, porta 1.
Concedint tarja d’aparcament indiv. persones amb disminució tit. no cond. Sra. Montserrat C. Martínez.
Concedint tarja d’aparcament indiv. persones amb disminució tit. no cond. Sr. Juan José Gutiérrez.
Aprovant exp. de modificació de crèdit 05/13 en la modalitat de generació de crèdits.
Autoritzant utilització provisional de ròtul publicitari per adaptar-se a la senyalització d’un BCIN.

3.- Creació del Servei
Aprovació del Reglament

del

Registre

Alimentari.

Es dóna lectura a la següent proposta que és aprovada per unanimitat:

“Atès que el Reial Decret 191/2011, sobre Registre General d’Empreses
alimentàries i aliments que regula les noves condicions d’inscripció de les
indústries i establiments alimentaris dins l’Estat espanyol, ha modificat l’àmbit
d’aplicació, fet que ha ocasionat que el Servei Regional hagi cancel·lat les
inscripcions al Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris de
Catalunya dels establiments minoristes del sector del pa i productes de
pastisseria.
Atès que el Consell d’Administració de l’Agència de Salut Pública de Catalunya,
va aprovar el 20 de febrer de 2012 el document “criteris registrals per als
establiments minoristes d’alimentació de Catalunya”.
A la vista de l’escrit de data 16 d’abril de 2013 de l’Agència de Salut Pública de
Catalunya, que ens comuniquen que han cancel·lat les inscripcions la Registre
Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya dels establiments
minoristes del sector del pa i productes de pastisseria i que fem la inscripció
d’ofici dels establiments d’Almacelles al registre municipal.
Atès que segons el Reial Decret 1376/2003 de 7 de novembre, pel què
s’estableix les condicions sanitàries de producció, emmagatzematge i
comercialització de les carns fresques i els seus derivats als establiments
minoristes de comerç, l’ajuntament donava les autoritzacions sanitàries de
funcionament amb una codificació diferent, i d’acord amb el document “criteris
registrals” aprovat per l’Agència de Salut Pública de Catalunya caldrà
actualitzar la codificació d’aquests, segons els seus criteris.
A la vista de l’informe de Secretaria de data 4 de setembre de 2013.
A la vista de l’article 159 del Decret 179/1995 de 13 de juny que aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les entitats locals. Es proposa:
Primer: Crear el servei de Registre Sanitari Municipal dels establiments
minoristes d’Alimentació. Aquest servei es gestionarà de forma directa el servei
amb personal propi d’acord amb l’article 85 de la llei 7/1985 d’abril de Bases de
Règim Local, dins de l’àrea de serveis de Medi Ambient.
Segon: Aprovar el Reglament del Servei que caldrà tramitar d’acord amb
l’article 159 i següents del Reglament esmentat.
Tercer: Delegar en la Junta de Govern la inscripció en el Registre Sanitari
Municipal dels establiments minoristes d’alimentació”.

4.- Conveni amb el Departament d’Interior en matèria de
seguretat pública
Es dóna lectura a la següent proposta que és aprovada per unanimitat:
“Atès l’inici de l’expedient per a la signatura d’un conveni marc amb el
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, per a la coordinació i
col·laboració en matèria de Seguretat Pública i Policia.
Atesa la comunicació de la Subdirecció General de Coordinació de Policia de
Catalunya, fent-nos tramesa d’un model de conveni marc amb el Departament
d’Interior de la Generalitat per a la coordinació i col·laboració de matèria de
Seguretat Pública i Policia, a fi que procedim al seu estudi, per si és del nostre
interès, i així poder mantenir les reunions necessàries per a concretar el seu
contingut.
Atès que la iniciativa proppassada incrementarà l’eficàcia de la nostra policia
local, facilitant-li més mitjans per a optimitzar la seva operativitat.
És per tot això que es proposa el següent:
Primer: Iniciar l’expedient per a la signatura d’un conveni marc amb el
Departament d’Interior de la Generalitat per a la coordinació i col·laboració en
matèria de Seguretat Pública i policia.
Segon: Trametre aquest acord a la Subdirecció General de Coordinació de
Policia de Catalunya amb el prec que ens comuniqui la forma d’omplir de
contingut concret l’esmentat conveni pel que fa al nostre municipi”.

5.- Creació del servei del Centre Cívic de Casa Clara
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que amb el Centre Cívic Casa Clara, adscrit a les Regidories de Benestar
Social, Joventut i Participació ciutadana es pretén donar resposta a una
demanda constatada per part de la població del municipi en quant a:
- Proporcionar espais per a la trobada, la interrelació i la dinamització social de
la població infantil i juvenil.
- Oferir formació específica en aquelles matèries identificades com una
necessitat per al sector juvenil de la població.

- Oferir un ampli ventall de recursos i activitats d'oci i temps lliure per als seus
usuaris.
- Donar suport al teixit associatiu, col·lectius i grups de persones, tot facilitant
espais de forma puntual, per a la reunió dels seus membres.
Atès que recentment han finalitzat les obres de remodelació total de la Casa
Clara.
Vista la memòria justificativa del del servei obrant en l’expedient, redactat per
na Mercè Torruella Bellmunt, tècnica de joventut de l’Ajuntament.
A la vista de l’informe-proposta de Secretaria, de data 24 d’octubre de 2013.
A la vista de l’article 159 del Decret 179/1995 de 13 de juny que aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les entitats locals. Es proposa:
Primer: Crear el Servei del Centre Cívic Casa Clara per a usos relacionats amb
el teixit associatiu, col·lectius i grups de persones i joves, tot facilitant espais de
forma puntual, per a la reunió dels seus membres.
Segon: Disposar que aquest servei es gestionarà de forma directa, i amb
personal propi, d’acord amb l’article 85 de la llei 7/1985 d’abril de Bases de
Règim Local, dins de l’àrea de serveis Benestar Social i Joventut i Participació
ciutadana.
Tercer: Delegar en la junta de Govern per aprovar el Reglament del Servei que
caldrà tramitar d’acord amb l’article 159 i següents del Reglament esmentat;
aixi mateix es delega l’aprovació del projecte del Servei i la seva tramitació,
donant compte al ple”.
El regidor i portaveu del PPC, Sr. Francisco González, fa constar que està
d’acord amb la creació del servei però no en la delegació en la Junta de
Govern, ja que això suposa no poder participar en la redacció del reglament i
no poder votar no deliberar sobre qualsevol aspecte d’aquest servei.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, es manifesta en el mateix
sentit que el seu predecessor. Considera que el que es proposa és treure del
Ple algunes competències que li són pròpies i intentar evitar la participació del
seu grup en tant que membres de la Corporació Municipal. En definitiva,
demana que s’anul·li el punt tercer referent a la delegació, a fi de poder
determinar prèviament el contingut del servei i la forma de prestar-lo.
El Sr. Alcalde contesta dient que l’expedient disposa d’una exposició pública
per poder fer al·legacions i propostes. Troba lògic, doncs, que se segueixin els

mateixos passos que es varen donar en l’anterior Ajuntament quan es va
instal·lar el Casal, quan tampoc es va consultar a l’oposició. Considera el Sr.
Alcalde que l’anterior Equip de Govern, de ben segur, va fer el que calia fer, ja
que com a governants tenien tota la informació per crear el servei. Per això,
ara, l’Equip de Govern seguirà els seus passos i donarà compte al Ple de tot el
que es faci. D’altra banda, considera que es posarà el servei en marxa poc a
poc i després, sobre la marxa, s’aniran fent les modificacions que es creguin
adients i les necessitats que el dia a dia requereixin.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, contesta al Sr. Alcalde en el
sentit que si ell no veu bé el que feia l’anterior Equip de Govern del PSC no
sembla lògic que l’imitin.
El portaveu i regidor del PPC, Sr. Francisco González, insisteix en la necessitat
de poder llegir i estudiar la normativa del servei, tal com s’ha fet en altres
ocasions.
El Sr. Alcalde al·ludeix novament a que hi haurà una nova fase d’al·legacions
que permetrà la participació de tothom. En conseqüència, és a l’Equip de
Govern actual, a qui li correspon fer la proposta inicial. Pel que fa al Sr. Torres,
l’alcalde li demana que no li posi paraules que no ha dit en la seva boca, ja que
no ha criticat l’actuació del PSC ni del PP per la seva actuació al Casal, sinó
que el que es proposa és imitar la seva actuació en considerar-la com
l’adequada.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i d’ERC, i les 4 abstencions dels regidors del PSC, PPC i
IPA-FPM.

6.- Modificació del Pressupost de la Corporació núm.
06/13, de modificació de crèdit del pressupost de
despeses mitjançant suplement de crèdit i crèdit
extraordinari
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Expedient número 06/2013, referent a la modificació de crèdit del pressupost
de despeses mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
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 i de crèdit extraordinari que s’ha de
finançar mitjançant majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals
previstos en el pressupost corrent i anul·lacions i baixes d'altres partides no
compromeses del pressupost vigent, amb subjecció a les disposicions vigents.
Despeses a finançar
1) Suplements de crèdit:
Partida

Nom

01100-91200

AMORTITZACIÓ PRÉSTECS A MIG I LLARG TERMINI

15100-22706

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

20.000,00

15100-62203

REHABILITACIÓ CASA CLARA

15.000,00

15500-20300

LLOGUER MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLAT

15500-21000

MANTENIMENT INFRAESTRUCTURA

30.000,00

15500-21300

REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINARIA

15.000,00

15500-22103

COMBUSTIBLES I CARBURANTS

15500-63500

MOBILIARI URBÀ

16100-21000

MANTENIMENT I REPARACIÓ INFRAESTRUCTURES

4.000,00

16100-22500

CANON AGENCIA CATALANA AIGUA

5.000,00

16100-60927

INSTAL·LACIÓ NOVA CANONADA AIGUA POTABLE C/
BASSA BONA

5.018,77

16500-22112

SUBMINISTRE MATERIAL ELECTRIC

7.000,00

17100-60903

PLANTACIÓ ARBRES

8.000,00

23100-41000

A ORGANISMES AUTÒNOMS DE L’ENTITAT LOCAL

46.000,00

33700-22799

TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES

4.000,00

34200-61905

MILLORA CIRCUIT MOTOCROS

4.187,64

34200-61907

REFORMA VESTIDORS I NUCLI SERVEIS CAMP FUTBOL

92000-22001

PREMSA,REVISTES,LLIBRES I ALTRES PUBLICACIONS

5.000,00

92000-46600

TRANSFERÈNCIES ACM, LOCALRED, FEMP ...

1.947,88

Total altes crèdits :

Proposta
d’increment
3.000,00

4.000,00

5.000,00
10.000,00

13.195,00

205.349,29

2) Crèdit Extraordinari:
Partida

Nom

15100-60926

PA07

Proposta
d’increment
8.000,00

Total altes crèdits :

8.000,00

Finançament que es proposa:
1) Anul·lacions i Baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del
pressupost vigent:
Partida

Nom

Import

01100-31000 INTERESSOS DE PRÉSTECS

18.000,00

15100-61904 URB. ANSELM CLAVÉ I SANT JAUME

118.594,08

93200-22708 SERVEI DE RECAPTACIÓ (OAGRTL)

Total Anul·lacions i Baixes de crèdits de despeses:

4.773,46

141.367,54

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

Nom

Import

13000 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

15.010,02

42000 PARTICIPACIÓ EN ELS TRIBUTS DE L’ESTAT

47.971,73

45080 SUBV. CORRENTS GENERALITAT CATALUNYA

Total Majors Ingressos:

9.000,00

71.981,75

FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei

reguladora de les hisendes locals, i als articles 34 a 38 del Reial decret
500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i
el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o
ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de suplement
crèdit.

de
en
no
de

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb
nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres
partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals
s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es
competència del Ple de l’Ajuntament amb majoria simple.
4. De conformitat amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12
de desembre, general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, les entitats locals ajustaran els seus pressupostos, en
l’àmbit de les seves competències, al compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària en els termes previstos a l’article 3.2 de la LGEP.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei estaran
obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o
liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla econòmic financer
corrector a mitjà termini.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable a l'assumpte és la següent:
— Els articles 169, 170, 172 i 177 del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals.
— Els articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
— Els articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

— L'article 16 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova
el Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de desembre,
d'Estabilitat Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals.
— El Reglament de la Unió Europea nº 2223/96 relatiu al Sistema Europeu de
Comptes Nacionals i Regionals (SEC-95).
— L'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.
— L'Ordre *EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s'aprova l'estructura
de pressupostos de les entitats locals.
— 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 Desenvolupament de l'Ordre *EHA/3565/2008, de 3
de desembre, per la qual s'Aprova l'Estructura dels Pressupostos de les
Entitats Locals.
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació
establerta en la Legislació aplicable, procedint la seva aprovació inicial pel Ple,
de conformitat amb el que es disposa en l'article 177.2 del Reial decret 2/2004,
de 5 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, i en l'article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local.
Per això, de conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, el que subscriu eleva la
següent proposta de resolució:
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer: Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari
número 06/2013 per import de 213.349,29 €, que cal finançar mitjançant majors
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost de la corporació
i anul·lacions i baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses
del pressupost vigent.
Segon: Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial
de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En
cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les”.

En la fase de votació, la proposta és aprovada amb els 9 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC i PPC, i amb 1 abstenció del regidor del PSC i 1 vot en
contra del regidor d’IPA-FPM.

7.- Modificació del Pressupost del Patronat Municipal
d’Esports 02/13, de modificació de crèdit del
pressupost de despeses mitjançant suplement de
crèdit i crèdit extraordinari
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Expedient número 02/2013, referent a la modificació de crèdit del pressupost
de despeses mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb
càrrec al Romanent Líquid de Tresoreria i mitjançant anul·lacions i baixes de
crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent.
ANTECEDENTS
Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals
la consignació és insuficient i no ampliable en el pressupost vigent del Patronat
Municipal d’Esports, i atès que es disposa de romanent líquid de tresoreria per
a despeses generals segons els estats financers i comptables resultants de la
liquidació de l’exercici anterior i es poden fer anul·lacions i baixes de crèdits de
despeses d’altres partides no compromeses del pressupost vigent, es proposa
tramitar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari amb subjecció a
les disposicions vigents.
Despeses a finançar
Suplements de crèdit:
Partida

Nom

34200-13000

Retribucions Bàsiques Personal Laboral

34200-35900

Altres despeses financeres

Total altes crèdits :
Crèdit Extraordinari:

Proposta
d’increment
12.000,00
20,00
12.020,00 €

Partida
34200-16205

Nom

Proposta
d’increment

Assegurances

130,00

Total altes crèdits :

130,00 €

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

9.227,68 €

Anul·lacions i baixes de crèdits de despeses d’altres partides no compromeses del
pressupost vigent:
Econòmica

Nom

Majors
Ingressos

34100-22609 Activitats esportives
34100-22699 Despeses diverses esports (Material esportiu, trofeus )
Total altes crèdits :

1.275,00
1.647,32
2.922,32€

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
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 i/o expedient de crèdit extraordinari.

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. Articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
5. Articles 4.1, 15 i 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 5 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats
Locals, aquestes ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària en els termes previstos.
6. De conformitat amb el que estableixen l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de
desembre, per la qual s’aprova l’estructura de pressupostos de les entitats
locals i la Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de
Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats
Locals, per la qual es dicten Mesures per al Desplegament de l’Ordre
anteriorment mencionada.
Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb
la Legislació aplicable.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer: Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari
número 02/2013 per import de 12.150,00 €, que cal finançar mitjançant
romanent de tresoreria per a despeses generals i anul·lacions i baixes de
crèdits de despeses d’altres partides no compromeses del pressupost vigent.
Segon: Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial
de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En
cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les”.
En la fase de votació, la proposta és aprovada amb els 9 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC i PPC, i amb 1 abstenció del regidor del PSC i 1 vot en
contra del regidor d’IPA-FPM.

8.- Modificació del Pressupost del Patronat Municipal
d’Avis 01/13, de modificació de crèdit del pressupost
de despeses mitjançant suplement de crèdit
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Expedient número 01/2013, referent a la modificació de crèdit del pressupost
de despeses mitjançant suplement de crèdit finançat amb càrrec a majors
ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en el pressupost
corrent.
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 majors ingressos efectivament
recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent, 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

23100-16000

SEGURETAT SOCIAL

23100-21200

REPARACIÓ I MANTENIMENT EDIFICIS

5.000,00

23100-22000

MATERIAL OFICINA ORDINÀRI NO INVENTARIABLE

1.200,00

23100-22105

PRODUCTES ALIMENTARIS

6.000,00

23100-22110

PRODUCTES NETEJA

8.600,00

23100-22799

TREBALLS REALITZATS PER ALTRES

4.000,00

23100-35900

ALTRES DESPESES FINANCERES

Total altes crèdits :
Finançament que es proposa:

21.000,00

200,00
46.000,00 €

Majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en el pressupost
corrent:
Econòmica

Nom

40000 DE L’ADMINISTRACIÓ GRAL DE L’ENTITAT LOCAL
Total Majors Ingressos :

Majors
Ingressos
46.000,00
46.000,00 €

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
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. Articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
5. Articles 4.1, 15 i 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 5 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la seva aplicació a les Entitats
Locals, aquestes ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària en els termes previstos.

6. De conformitat amb el que estableixen l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de
desembre, per la qual s’aprova l’estructura de pressupostos de les entitats
locals i la Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de
Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats
Locals, per la qual es dicten Mesures per al Desplegament de l’Ordre
anteriorment mencionada.
Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb
la Legislació aplicable.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer: Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 01/2013 per import
de 46.000,00 €, que cal finançar mitjançant majors ingressos efectivament
recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent.
Segon: Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial
de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En
cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les”.
En la fase de votació, la proposta és aprovada amb els 9 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC i PPC, i amb 1 abstenció del regidor del PSC i 1 vot en
contra del regidor d’IPA-FPM.

9.- Aprovació provisional de les Ordenances Fiscals
per a l’exercici de 2014
Es dóna lectura a la següent proposta:
“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE
LES ORDENANCES FISCALS 2014 I
APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA NOVA ORDENANÇA GENERAL DE
CIRCULACIÓ
Ordenança Fiscal núm. 1
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
L’article 8, Tipus impositiu i quota, queda amb el següent redactat:

1.- La quota íntegra de l’impost serà el resultat d’aplicar a la base liquidable els tipus
impositius següents:
- Béns immobles de naturalesa urbana:
0,58418%
- Béns immobles de naturalesa rústica:
0,94%
- Béns immobles de característiques especials: 0,637470848%
Ordenança Fiscal núm. 6
TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
En l’epígraf cinquè: documents relatius al servei d’urbanisme, es modifica el següent:
Punt 12: Queda redactat de la següent manera:
Llicencia per segregacions, parcel·lació o declaració d’innecessarietat (pel nombre de
parcel·les finals que resulti) i divisió horitzontal ............................................... 55,72 €

Punt 13: Queda redactat de la següent manera:
-Tramitació expedient d’activitats en règim de comunicació sense inspecció .... 50 €
-Tramitació expedient d’activitats en règim de comunicació amb inspecció ..... 100 €
-Tramitació expedient d’activitats en règim de llicencia ambiental ............
348,24 €
-Tramitació expedient d’activitats en règim d’autorització ambiental .........
348,24 €
Punt 14 : Queda redactat de la següent manera:
-Llicencia primera ocupació habitatge unifamiliar amb inspecció ...............
128,75 €
-Llicencia primera ocupació habitatge unifamiliar sense inspecció ..............
64,38 €
-Llicencia primera ocupació edificis plurifamiliars amb inspecció ................
206 €
-Llicencia primera ocupació edificis plurifamiliars sense inspecció ..............
103 €
Afegir els punts següents:
Punt 30: Canvi de nom de llicencies d’activitats ........................................... 75 €
Punt 31: Certificat de compatibilitat urbanístic ............................................ 50 €
Punt 31: Certificat de dades cadastrals ...................................................... 10 €
En l’epígraf vuitè: Altres expedients o documents, afegir el següent:
-Inscripció al registre sanitari municipal dels establiments minoristes d’alimentació: 50
€
Ordenança Fiscal núm. 19

TAXA DE CLAVEGUERAM
Es modifica el quadre de tarifes de l’article 5.2 pel següent:
EUR
a)
b)
-

Habitatges
Per clavegueram, cada m3
Finques i locals no destinats a habitatge
Per clavegueram, cada m3

27,46
52,99

Ordenança Fiscal núm. 11
TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
L’article 6.2. queda redactat de la següent manera:
Epígraf primer. Habitatges
Epígraf segon. Allotjaments
Allotjaments fins a 25 places
Allotjaments entre 25 i 50 places
Allotjaments entre 50 i 75 places
Allotjaments entre 75 i 100 places
Allotjaments entre 100 i 125 places
Allotjaments entre 125 i 150 places
Allotjaments entre 150 i 175 places
Allotjaments entre 175 i 200 places
Allotjaments entre 200 i 225 places
Allotjaments entre 225 i 250 places
Allotjaments entre 250 i 275 places
Allotjaments entre 275 i 300 places
Allotjaments entre 300 i 325 places
Allotjaments entre 325 i 350 places
Allotjaments entre 350 i 375 places
Allotjaments a partir de 375 places
Epígraf tercer. Establiments Comercials
A) Petit comerç ( superfície fins a 200 m2 )
B) Mitjà Comerç (superfície de 201 a 750 m2)
C) Gran establiment (Més de 750 m2)
Epígraf quart. Establiments restauració
A) Restaurants
B) Cafeteries, bars
C) Bars Musicals (Pubs)
Epígraf cinquè. Establiments d'espectacles

Euros
98,90
357,15
714,30
1.071,46
1.428,61
1.785,76
2.142,91
2.500,06
2.857,22
3.214,37
3.571,52
3.928,67
4.285,82
4.642,98
5.000,13
5.357,28
5.714,43
115,39
214,29
329,68
307,70
252,76
307,70

A) Sala de festes, discoteques
Epígraf sisè. Locals industrials o mercantils
A) Indústries fins a 10 treballadors
B) Indústries de més de 10 treballadors
Epígraf setè. Despatxos professionals
A) Despatxos professionals
B) Entitats Bancàries

439,57
164,84
274,73
115,39
164,84

Ordenança Fiscal núm. 22
TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES
AMB FINALITAT LUCRATIVA

Afegir a l’apartat a) de l’article 6è: Quota tributària, el següent:
- la tarifa per les taules que excedeixin de la vuitena taula tindran una bonificació del
50% en el preu unitari
Ordenança Fiscal núm. 27
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, GAS I ELECTRICITAT
Les tarifes a aplicar per l’any 2014 seran les següents:
ÚS DOMÈSTIC
Fins a 10m3/unitat consum/mes
De 11 a 18m3/unitat consum/mes
Excés de 18m3/unitat consum/mes

TARIFA EUR/m3

ÚS INDUSTRIAL
Mínim (6m3) m3/unitat consum/mes
Excés de 6m3/unitat consum/mes

TARIFA EUR/m3

0,5241
0,8081
1,4541

0,7961
1,3343

ÚS OBRES
Mínim (6m3) m3/unitat consum/mes
Excés de 6m3/unitat consum/mes
QUOTA SERVEI
US DOMESTIC
US INDUSTRIAL
ÚS OBRES
QUOTA

0,7961
1,3343
TARIFA EUR/mes
1,91
3,72
3,72

MANTENIMENT EUR/mes

COMPTADORS
Comptador/mes
QUOTA INVERSIÓ MILLORES XARXA
m3 facturat

1,99
EUR/m3
0,1923

Acte seguit, el Sr. Interventor interí, exposa sintèticament que s’han congelat
les taxes, es manté la quota de l’IBI de 2013, rebaixant el quoeficient per a
aquest motiu, i s’incrementa l’IPC en els serveis de clavegueram i escombraries
atès que es assumir l’IVA de l’any passat. Pel que fa a la taxa del servei d’aigua
es fixa en la que vàrem passar en un Ple anterior, que es troba en tràmit davant
la Comissió de Preus, excepte que aquest organisme no l’aprovi. En aquest cas
es tornaria al vigent per a l’any 2013.
Pel que fa a la taxa de l’Escola Bressol es congela, tot i que no sapiguem
encara de forma definitiva, quina serà l’aportació de la Generalitat de
Catalunya.
El regidor i portaveu del PPC, Sr. Francisco González, considera que cal
proposar una revisió cadastral de l’IBI.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que el 2013 va
ser molt elevat l’impost de l’IBI, considerant que cal rebaixar el quoeficient i
millorar l’administració que prové d’aquests recursos.
El Sr. Alcalde fa constar que des d’Hisenda ens han dit que no hi ha lloc legal a
la revisió, per aquest motiu l’Equip de Govern proposa rebaixar el quoeficient
de l’IBI, amb una rebaixa d’ingressos de 200.000 euros. Assenyala també que
s’ha rebaixat en un 30% l’endeutament i que l’impost de Circulació es manté en
els preus del 2007. Destaca el Sr. Alcalde que s’estan realitzant aportacions
municipals a la Llar d’Infants i a la Residència d’Avis. Per acabar, el Sr. Alcalde
diu que s’estan obtenint moltes subvencions i desenvolupant projectes força
atractius.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i d’ERC i els 4 vots en contra dels regidors del PSC, PPC
i IPA-FPM.

10.- Moció reiterant la petició d’agilitzar el procés de
construcció de la subvariant nord d’Almacelles
Es dóna lectura a la següent moció:

“Atès que l’any 1999, un cop executada la variant nord de la Ctra. N-240 al seu
pas per Almacelles, van quedar pendents les millores en la xarxa de camins
afectats per aquesta variant. És a partir d’aquest fet que naix la necessitat de
construir una subvariant que volti pel sud tots els camins afectats i que connecti
ràpida i còmodament tot aquest sector amb l’altra banda de la variant.
Atès, a més, que el Ministeri ja havia redactat el projecte, pressupostat
inicialment per 1,5 milions d’euros, el qual ha sofert, en el transcurs d’aquest
temps que no s’ha executat i de les millores que s’han incorporat en el projecte,
un augment extra que l’ha fet pujar a un total de 1,9 milions d’euros. Aquest
increment suposà una sol·licitud d’ampliació del pressupost que confirmà i
autoritzà el mateix Ministeri de Foment des de l’any 2002 fins el 2007, i que va
permetre redactar el projecte en el seu dia. Tot i la consignació en els
pressupostos i la redacció del projecte, l’anterior Govern Central i l’actual no
van arribar mai a executar aquesta obra tan necessària per al municipi.
Atès que aquesta subvariant resseguiria pel sud l’actual variant d’Almacelles,
comunicant tots els camins que passen per aquest sector i que aniria des de
l’actual camí d’Alguaire fins al camí del Cementiri amb una longitud propera als
1,2 Km. Aquest fet permetria la millor comunicació entre el terme situat al
“Fondo” (zona més propera a l’Aragó) i el “Pla”, la zona més alta del terme i
propera a Lleida.
Atès que aquesta situació col·lapsa diàriament el sector nord de la població i
perjudica tots els usuaris dels camins rurals que donen accés a les
explotacions agràries i ramaderes d’una gran part del terme municipal i dels
pobles veïns.
Atès que Agroserveis d’Almacelles, SCCL; mou anualment unes 100.000 tones
de gènere agrícola en les seves instal·lacions, als què se’ls ha d’afegir 5.000
tones més d’adobs; amb tot el moviment de trànsit pesant i agrícola que això
suposa.
Atès que únicament mancava el vistiplau del Consell de Ministres per donar
llum verda a la licitació del projecte i llur posterior inici de les obres.
És per tot això que es proposa als reunits,
Primer: Instar a les autoritats competents del Ministeri d’Hisenda del Govern
Central, a que s’inclogui la partida adient d’aquesta obra, pressupostada i
ampliada des de l’any 2002, en els pressupostos General de l’Estat per al 2014,
i reiterar-nos en la petició efectuada en moció del Ple de 29 de desembre de
2006, a la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya i al Ministeri de
Foment, en el sentit que facin les gestions necessàries per procedir a la licitació
del projecte de subvariant d’Almacelles.

Segon: Demanar el suport de la Diputació de Lleida a aquesta petició i fer
trasllat d’aquesta moció a tots els representants dels diferents partits polítics del
Senat i del Congrès de Diputats.
Tercer:
Comunicar
aquest
acord
a
l’empresa
AGROSERVEIS
D’ALMACELLES, SCCL i a les cooperatives de fruticultors, de pagesos,
comunitats de regants, associació de veïns de la Saira i a qualsevol de les
entitats i empreses que es puguin veure afectades per la construcció d’aquesta
subvariant”.
El regidor i portaveu del PPC, Sr. Francisco González, fa constar que està
d’acord en cercar camins d’accés a la maquinària agrícola però considera que
el projecte no ha tirat endavant malgrat els anys que han passat perquè és
massa gran. Fa constar, a més, que donada la situació actual no creu que tiri
endavant essent, per tant, necessari que els interessos privats i públics
s’agrupin per cercar altres alternatives possibles.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, demana a l’Alcaldia que els
faci una exposició del resultat de les converses mantingudes per l’Alcaldia amb
el delegat de Carreteres de l’Estat a Lleida. Considera que la solució potser
seria obtenir un accés directe des de la subvariant. També proposa fer una
reunió amb empresaris i els representants dels grups polítics municipals per
cercar una solució més econòmica.
El Sr. Alcalde expressa el procés seguit des de la construcció de la subvariant
el 1999, destacant que el 2002 el seu partit va aconseguir que s’inclogués 1,5
milions d’euros en els pressupostos generals de l’Estat per fer l’esmentada
subvariant. Pel que fa al portaveu del PSC, el Sr. Alcalde li contesta que els
tècnics de Carreteres de l’Estat no admeten cap enllaç directe en una via
ràpida com és la variant nord d’Almacelles.
Pel que fa al regidor i portaveu del PPC, el Sr. Alcalde li contesta que lamenta
que al PPC li sembli una obra massa gran per a Almacelles, cal saber que o bé
es fa aquesta subvariant o no hi cap altra solució tècnica. És per això que
considera que cal intentar per tots els mitjans aquesta proposta i demana al
representant del PPC que els ajudin i recolzin en aquest objectiu, manifestant
que ja existeix un projecte redactat a la delegació de Lleida.
El portaveu del PPC, Sr. Francisco González, fa constar que ja s’han donat uns
primers passos al respecte, obtenint com a única resposta que cal cercar una
altra solució viable, ja que tota la resta serà solament parlar per parlar.
Contesta el Sr. Alcalde que tot és voluntat política i li recorda que la Ministra de
Foment i el diputat del PP, amb els què es va reunir el dia de la inauguració de

l’A-22, juntament amb el president de la Cooperativa; varen manifestar que no
hi hauria cap problema en trobar aquests diners.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i ERC, i les 4 abstencions dels regidors del PSC, PPC i
IPA-FPM.

11.- Moció de rebuig al projecte de llei de Pressupostos
Generals de l’Estat per al 2014
Es dóna lectura a la següent moció:
“Atès que el proppassat 30 de setembre de 2013 ha estat presentat a las Corts
Generals el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any
2014, en els quals Catalunya, amb una reducció del 25 per cent, se situa com
el territori de l’Estat que pateix una major baixada de la inversió, molt per sobre
de la mitjana de reducció estatal que és del 8 per cent. Això suposa una
disminució del 75 per cent de la inversió en els darrers 5 anys.
Tal i com queda recollit a la Disposició Addicional Tercera de l’Estatut de
Catalunya, l’Estat ha d’invertir a Catalunya un volum de recursos equivalent al
pes que té l’economia catalana en relació al conjunt de l’Estat. El Projecte de
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014 incompleix de forma
flagrant el que diu l’Estatut, ja que l’economia catalana representa el 18,7% del
total de l’estat espanyol i, en canvi, la inversió de l’Estat a Catalunya serà
únicament del 9,6% del PIB espanyol, la meitat del que tocaria.
El cas de Lleida és encara més sagnant. Són els comptes més austers dels
darrers anys i no tenen en consideració obres de gran importància pel nostre
territori, el que suposa una reducció del 85% en aquest període. És del tot
forassenyat la disminució d’un 61% en concepte d’Investigació,
Desenvolupament i Innovació (I+D+I) a la demarcació de Lleida.
A les negatives dades pressupostades, cal afegir-hi el reiterat incompliment del
Govern de l’Estat pel que fa a l’execució real de l’obra prevista. L’execució de la
inversió pressupostada per a Catalunya, no ha arribat mai en els darrers anys
ni al 50 per cent, mentre en altres zones de l’Estat l’execució supera fins i tot el
100 per cent.
En aquest Projecte de Llei s’obliden grans infraestructures, bàsiques per fer
front a l’actual conjuntura econòmica lleidatana. Autovies com l’A-27, que
comunica Tarragona amb Lleida i l’A-14 cap a la Val d’Aran són imprescindibles
pel desenvolupament econòmic de les nostres comarques. Així mateix l’Eix

Pirinenc, amb obres projectades i avui encara aturades, és encara la gran
assignatura pendent per cohesionar les diferents valls pirinenques. Les
inversions ferroviàries de l’entorn de Lleida tampoc reben cap menció per part
de l’Estat.
Aquests pressupostos són un nou exemple del tracte injust que reben les
nostres terres per part de l’Estat i posen de manifest una vegada més la
necessitat que els ciutadans de Catalunya puguin decidir a les urnes el seu
futur col·lectiu.
D’altra banda , la rebaixa d’un 35 % en les partides adreçades a la Sanitat, els
Serveis Socials, i la Igualtat, situarà els ciutadans de les Terres de Lleida,
Pirineu i Aran en una situació encara més vulnerable, en alguns casos de
pobresa, la retallada en la percepció de les pensions s’agreuja tenint en compte
que ja no s’incrementaran en relació a l’IPC: mentre que el Banc Central
Europeu preveu un increment del 1,3% en els preus del 2014, el Govern
d’Espanya només incrementarà les pensions en un 0,25%.
Amb aquesta reforma unilateral en el sistema de les pensions, el Govern del
PP trenca amb l’element central del Pacte de Toledo, que estableix la
necessitat d’acordar les reformes empreses com a garantia d’estabilitat,
trencant així una dinàmica d’acords en el marc del diàleg social des de 1995
que va fer possible que la política de pensions fos compartida per majories de
diferent color polític i que obtingués un plus de legitimitat social.
La nostra gent gran haurà de resignar-se amb una pèrdua de la seva capacitat
de subsistència, els nostres dependents quedaran en una situació límit i en
alguns casos sense solució.
Els nostres infants –el segment més vulnerable de la nostra societat- patiran
especialment les conseqüències d’uns pressupostos regressiu, antisocials i
ineficients, que fan encara més gran la fractura social consolidant una societat
més injust.
Per tot l’exposat més amunt, els grups polítics signants proposen al Ple de la
Corporació l’aprovació dels següents
ACORDS
Primer: L’Ajuntament d’Almacelles manifesta el seu total rebuig al Projecte de
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014 en el qual les Terres
de Lleida, Pirineu i Aran no veuen reflectida la mínima inversió necessària per a
poder solucionar les greus mancances en infraestructures.

Segon: L’Ajuntament d’Almacelles insta al Govern espanyol a que rectifiqui
aquest Projecte de Llei de Pressupostos i que contempli una inversió territorial
d’acord amb el que diu la llei, posant especial èmfasi en aquelles
infraestructures que les comarques de Lleida, de l’Alt Pirineu i Aran necessiten i
que poden ajudar de forma més clara a la recuperació econòmica.
Tercer: L’Ajuntament d’Almacelles demana a tots els parlamentaris que
representen la circumscripció de Lleida que recolzin les esmenes de devolució
al Govern que es puguin presentar tant al Congrés com al Senat.
Quart: L’Ajuntament d’Almacelles donarà compte d’aquests acords, al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques del Gobierno d’Espanya, a les meses del
Congrés de Diputats i del Senat i a tots els grups polítics d’ambdues cambres
legislatives”.
El portaveu del PPC, Sr. Francisco González, fa constar que no està d’acord
amb el plantejament de la proposta, ja que malgrat la situació de crisi per la què
estem passant, no deixen de ser importants les inversions que s’estan
realitzant a Catalunya i detalla com s’han iniciat les obres de construcció de l’A14, entre Lleida i Rosselló; con s’han destinat recentment 40 milions d’euros
per a la construcció del Canal Segarra-Garrigues; bona part dels 1,6 milions
d’euros s’han destinat a Catalunya i, concretament, a Lleida, segons
manifestacions del mateix ministre d’Agricultura en la recent visita que va fer a
Lleida. En aquest sentit, el ministre va comprometre una inversió de 600.000
euros per al Canal d’Aragó i Catalunya i per al Canal d’Urgell, etc. Tot això
demostra l’esforç dels pressupostos de l’Estat per invertir en els nostres
territoris. Per aquests motius, el seu partit votarà en contra de la moció
presentada.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que caldrà que
l’Equip de Govern sigui conseqüent amb la moció i manifesti el seu rebuig si en
els pressupostos de la Generalitat per al 2014 no es destina a Lleida cap
inversió conforme a les nostres necessitats.
El Sr. Alcalde considera ridícules les inversions esmentades pel portaveu del
PPC i entén que el que fora d’un valor significatiu podria ser que es fés, per
exemple, un túnel al Coll de l’Illa o que es donés pas gratuït a l’autopista entre
Lleida i Montblanc per al trànsit de vehicles amb mercaderies.
Pel que fa a les al·lussions als pressupostos de la Generalitat, el Sr. Alcalde
creu que és un tema del què encara no se’n coneixen els detalls, si bé avança
que la Generalitat depén de les transferències que li fa l’Estat central; que no
cobreixen els serveis que es presten i que cal entendre, d’altra banda, que
s’han d’atendre els deutets heretats d’altri.

Sotmesa la moció a votació, aquesta és aprovada amb els 9 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC, PSC i IPA-FPM i 2 vots en contra dels regidors del PPC.

12.- Moció en contra de la proposta del Ministeri de
Justícia de supressió dels jutjats capitals de comarca a
la demarcació de Lleida
Es dóna lectura a la següent moció:
“Atès que el Ministre de Justícia del Govern de l’Estat Espanyol, Sr. Alberto
Ruiz Gallardón, ha presentat un informe sobre l’avantprojecte de Llei Orgànica
de Modificació de la Demarcació i Planta judicial que sense tenir en compte les
demandes del territori de Lleida, Pirineu i Aran, proposa la supressió de tots els
jutjats de les capitals de comarca, els de pau i fins i tot l´Audiència Provincial,
deixant solament un jutjat a la capital de província, Lleida.
Atès que aquesta nova proposta reitera una vegada més un afany de
recentralització i uniformització de la política judicial i de tota l’activitat que
comporta l’administració de justícia.
En tot cas és una proposta del Ministerio de Justícia del Govern Espanyol que
caldria consensuar-la amb el Govern de la Generalitat de Catalunya tal i com
s’estableix a l’article 107.1 de l’Estatut d’Autonomia.
En el cas que prosperés, l’informe del Ministre de Justícia no repercutiria ni en
una millora del servei ni en un estalvi de costos, ben al contrari, generaria una
major despesa pels usuaris i pels professionals. El suposat estalvi tan sols és
una excusa per dur a terme una centralització de l’administració de justícia.
A més a més tindria una repercussió econòmica molt negativa per a les
capitals de comarca degut a l’activitat que generen els actuals jutjats. Aprovar
aquesta proposta comportaria un atemptat a l’equilibri territorial, una destrucció
de llocs de treball, una sobrecàrrega al desenvolupament de l’activitat judicial,
un allunyament del ciutadà dels òrgans judicials i un obstacle a l’exercici del
seu dret davant de la justícia.
Això contrasta amb la descentralització que s’ha anat proposant des del
territori, on des de finals dels anys 90 es reclama la creació d’un jutjat propi a
les poblacions de Tàrrega, Mollerussa, les Borges Blanques, i també Sort.
Volem manifestar la nostra oposició a aquesta proposta del Ministre que ignora
la realitat històrica, social, econòmica i cultural de les comarques Lleida i que

comporta un atemptat a la democràcia perquè elimina la proximitat i dificultarà
l’accés a la justícia de l’administrat, un dels principis fonamentals en dret.
D’altra banda, caldria endegar una veritable reforma del sistema judicial que
signifiqui una modernització i optimització dels recursos en la seva gestió. En
tot cas seria aconsellable, per atansar el servei al ciutadà, adequar la
distribució territorial judicial a la realitat comarcal de Catalunya. Considerem,
que la proposta del Ministre en cap cas aporta cap solució als problemes reals
que té l’administració de justícia.
És per tot això que l’Equip de Govern de l’Ajuntament d’Almacelles proposa al
Ple de la Corporació l’adopció dels següents:

ACORDS
Primer: L’Ajuntament d’Almacelles manifesta el seu total rebuig a la proposta
d’avantprojecte de Llei de Modificació la Demarcació i la Planta judicial que a
presentat el Ministre de Justícia Sr. Alberto Ruiz Gallardón ja que pot
comportar, entre altres, la supressió de tots els jutjats de capital de comarca de
Lleida, Pirineu i Aran.
Segon: L’Ajuntament d’Almacelles insta al Ministeri a rectificar la proposta i que
en futures reformes del mapa judicial es mantinguin com a mínim les actuals
seus dels jutjats de les comarques de Lleida.
Tercer: L’Ajuntament d’Almacelles treballarà en col·laboració amb els col·legis
professionals i associacions representatives afectades, amb els representants
del territori i amb la Generalitat de Catalunya per tal d’assolir l’objectiu d’una
veritable reforma de l’administració de justícia que, entre d’altres mesures, doti
d’un jutjat de primera instància a totes les capitals de comarca.
Quart: Comunicar aquest acord al Ministerio de Justicia, a la Conselleria de
Justícia de la Generalitat de Catalunya, als municipis dels partits judicials
afectats per la proposta i als grups polítics del Parlament de Catalunya”.
Considera el portaveu i regidor del PPC, Sr. Francisco González, que la
intenció del Govern central amb aquesta llei no és recentralitzar sinó procedir a
una agilització administrativa i una modernització dels sistemes i mitjans a
emprar, com per exemple poder obtenir documentació del Registre Civil a
distància, entre altres millores.
La regidora i portaveu d’ERC, Sra. Montserrat Torres, fa constar que els
Registres Civils no tenen res a veure amb els jutjats de Pau, els quals fins a la
data podien complimentar exhorts mitjançant el personal d’aquests, cosa que

amb la reforma que es pretén dur a terme, es dificultarà enormement ja que
provocarà el desplaçament obligatori dels vilatans cap a Lleida.
En definitiva, considera el portaveu del PPC, que tant en el cas d’aquesta
proposta com en l’anterior, Almacelles és un poble i tot el que es demana aquí
és assumpte del Congrès de Diputats. Per tant, considera una tonteria debatre
qüestions que no són competència dels ajuntaments.
El Sr. Alcalde demana al regidor que respecti les propostes que es formulen i
considera que no estan fonamentades les manifestacions del portaveu del
PPC.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 9 vots a favor
dels regidors de CiU, ERC, PSC i IPA-FPM i els 2 vots en contra dels regidors
del PPC.

13.- Aprovació del pla de mesures per revitalitzar el
Centre Històric d’Almacelles
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que la intervenció pública municipal destinada a la transformació i
revitalització urbanística del centre històric d’Almacelles s’inicià a les darreries
de l’any 2003. Tanmateix, és en els darrers anys, que les actuacions públiques
de transformació urbana del nucli antic d’Almacelles han pres més embranzida.
Atès que es volen consolidar aquestes actuacions, amb un pla de mesures que
permetin i faciliten el potenciar l’activitat comercial i residencial en el centre
històric.
Dins doncs, d’aquest pla de mesures, es descriuran breument les estratègies
operatives o funcionals de caràcter urbanístic engegades per garantir la
revitalització del centre històric d’Almacelles i, després, descriure més
extensament les estratègies encaminades a reforçar el caràcter i la identitat
d’aques espai urbà.
És per tot això que es proposa als reunits el següent acord:
Primer: Aprovar el Pla de Mesures per revitalitzar el centre històric
d’Almacelles.
Segon: Sotmetre l’expedient a exposició pública pel termini d’un mes, restant
aprovat definitivament si no es presenten al·legacions al respecte”.

El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, pregunta perquè no està
signat el projecte per cap tècnic i si s’ha consensuat amb el comerciants.
Assenyala també que li ha semblat entendre que es proposava la instal·lació de
parquimetres i demana que se’ls hi expliqui si és així.
Considera finalment el portaveu socialista que es podria millorar el tema
mitjançant al·legacions.
El Sr. Alcalde fa constar que el que es proposa és millorar la vida social i
comercial de la zona històrica. Destaca que no es farà cap instal·lació de
parquimetres sinó que s’ha mencionat com a una opció proposada per alguns
comerciants, que caldria estudiar i que s’hauria de fixar, en tot cas, un temps
limitat d’estacionament.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, posa en dubte que realment
els comerciants hagin suggerit horaris i si cal pagar. El Sr. Alcalde clarifica que
no es tracta de pagar sinó de limitar l’horari d’estacionament.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, contesta que ha demanat la
redacció d’un projecte tècnic per regular el trànsit en diferents ocasions i que no
se li ha fet mai cas. Destaca també, que mai com ara s’havien produit tantes
trompades en els vials de la vila, ni mai s’havia vist tanta gent perduda donant
voltes pel poble. En definitiva, considera el regidor del PSC que en tots els
temps s’han fet millores amb més o menys encerts.
El Sr. Alcalde recorda al portaveu del PSC que el caos regnava quan
governaven el PSC amb el PPC, ja que aquests permetien l’existència de
carrers en doble sentit com per exemple el carrer de Sant Jaume, Av.
Diputació, carrer del Carme, de Sant Antoni, Canigó, d’Anselm Clavé, etc.
Assenyala el Sr. Alcalde que ha estat l’Equip de Govern actual qui han establert
una regulació definitiva de les zones esmentades i, al mateix temps, ha doblat
l’espai destinat a aparcament. Pel que fa a les esmentades topades, considera
que són inveitables si algun conductor no respecta els encreuaments amb
senyals de stop, els quals són d’unes dimensions idèntiques a les que es
poden trobar en una autopista.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i ERC, i les 4 abstencions dels regidors del PSC, PPC i
IPA-FPM.

14.- Modificació de la base 41 del Pressupost de la
Corporació 2013
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que la Base 41 del pressupost de la Corporació de l’exercici 2013 recull el
règim retributiu i determinació de l’import de les assistències als òrgans
col·legiats.
Atès que l’acord del ple de data 6 de juliol de 2011 va fixar una retribució per
dedicació exclusiva del segon tinent d’alcalde i l’alta corresponent a la
Seguretat Social.
Atès que el segon tinent d’alcalde, Josep Gòdia Visa s’ha jubilat en data 30 de
setembre de 2013,
Proposo
La següent modificació de la base 41 del pressupost de la corporació:
Establir les assistències a les Juntes de govern del segon tinent d’alcalde en la
mateixa quantitat que la primera tinent d’alcalde, que s’aplicaran a partir del dia
1 d’octubre de 2013”.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar, com va dir
inicialment quan es van fixar les retribucions, que el seu grup votarà en contra.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 9 vots a favor
dels regidors de CiU, ERC i PPC, i les dues abstencions dels regidors del PSC i
d’IPA-FPM.

15.- Assumptes d’urgència
Acte seguit, el Sr. Alcalde i els reunits aproven incloure per urgència les
propostes que es diran:

U.1.- Alta en l’inventari i immatriculació al Registre de
la Propietat d’una finca situada a la partida dels
Pedregals
Es dóna lectura a la següent proposta:

“Atès l’informe que emet el lletrat Sr. Juan Baldrich Caballé, col·legiat núm. 228
del Col·legi de Lleida sobre la proposta d’immatriculació de la parcel·la 233 del
polígon 7 del Cadastre de Rústica, titular cadastral l’Ajuntament d’Almacelles.
Atès que, en el cas que ens ocupa, la finca forma part de la registral núm.
1150, adquirida per compra conjuntament amb altres al Sr. Epifanio de Fortuny
i de Salazar, en escriptura autoritzada pel notari de Lleida, Sr. Ramon Peñalver
Sáiz el dia 29 de novembre de 1949.
Atès que en època recent (2005-2009) la registral 1150 va causar baixa en el
Registre de la Propietat a instància de l’Ajuntament. Aquesta decisió fou
motivada perquè la superfície registral de la núm. 1150 de 9 Has. 60 àrees i 04
centiàrees amb els seus límits no actualitzats feia impossible la seva exacta
localització geogràfica. La baixa en el Registre de la Propietat d’aquesta finca i
d’altres es va realitzar amb les operacions simultànies d’immatriculació en el
Registre de cada parcel·la o un grup de parcel·les cadastrals que composaven
les finques registrals. D’aquesta manera els límits, cabuda i localització de les
finques es corresponien amb el Cadastre.
D’acord, doncs, amb el disposat per la Llei Municipal de Règim Local de
Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril); i del Reglament del
Patrimoni de Béns Locals (Decret 336/1988) els immobles propietat de
l’Ajuntament, entre altres, han de causar alta a l’Inventari Municipal de Béns.
Entre els immobles propietat de l’Ajuntament es troba inscrita al Registre Públic
del Cadastre de Rústega a títol de propietari la parcel·la següent:
POLIGON
7

PARCEL·LA
233

Les disposicions abans esmentades obliguen a què els immobles registrats a
l’Inventari Municipal de Béns siguin també inscrits al Registre de la Propietat.
En el cas que ens ocupa l’immoble no està inscrit al Registre de la Propietat.
Per tant, cal procedir a la seva immatriculació amb els requisits exigits per la
Llei i Reglament Hipotecari com també els previstos a la Llei 13/1996 de 30 de
desembre de Mesures Fiscals, Administratives i de l’ordre social en el seu
article 53 apartat 7è.
Per l’exposat es proposa al Ple el següent:
Primer: Que s’acordi causar l’alta a l’Inventari Municipal de Béns l’expressada
finca amb la descripció i característiques que consten a continuació i que seran
objecte, posteriorment, de certificació per part del Secretari de l’Ajuntament.

FINCA NÚM. 1:
RÚSTEGA: Peça de terra, improductiu de superfície una hectàrea, dotze àrees
i trenta centiàrees (1,1230 Has.), en el terme municipal d'Almacelles, partida
Pedregals que fita al Nord amb l’Ajuntament d’Almacelles (parcel·la 234) i amb
la Sra. Montserrat Justribó Vidal (parcel·la 232); a l’Est amb la serra del
Pedregals de l’Ajuntament d’Almacelles (parcel·la 122) i amb la Sra. Dolors
Roca Domingo (parcel·la 189) i amb la Sra. Avelina Muntané Bañeres (parcel·la
190); al Sud amb la variant de la Crta. N-240 d’Almacelles propietat del
Ministeri d’Obres Públiques Transports i Medi Ambient (parcel·la 9047) i amb el
Sr. Jose Martinez Mingot (parcel·la 237); i Oest amb la variant de la Crta. N-240
d’Almacelles propietat del Ministeri d’Obres Públiques Transports i Medi
Ambient (parcel·la 9047) i amb els hereus del Sr. Manuel Oriach Molins
(parcel·la 229).
Cadastre: Polígon 7 parcel·la 233
Referència Cadastral : 25019A007002330000ZU”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 9 vots a favor
dels regidors de CiU, ERC, PSC i d’IPA-FPM, i les 2 abstencions dels regidors
del PPC.

U.2.- Aprovació del conveni amb l’OOAA de la
Diputació de Lleida per a la gestió dels expedients de
multes de trànsit
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vist el text del conveni de delegació de funcions en matèria de sanció de
circulació tramés per la Diputació de Lleida, quines normes reguladores i els
apartats dispositius dels quals es troben recollits en el conveni oportú i són els
següents:
PRIMER.- Delegar en la Diputació de Lleida, per la seva realització a través de
l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals (OAGRTL), les
competències municipals relatives a la gestió i recaptació de les sancions de la
Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, el text
articulat de la qual va aprovar-se pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de
març, d’acord amb el que determinen els articles 7.1 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de
5 de març (en endavant TRLRHL), i l’article 13 de la Llei de 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment
administratiu comú, (en endavant LRJAP-PAC), que a continuació es
relacionen:

•

•

Expedir els documents de notificació de les denúncies formulades o
tramitades exclusivament pels agents municipals, incloent les formulades per
vigilants de les zones d’estacionament amb limitació horària, a partir de les
dades facilitades per l’Ajuntament i la consulta dels Registres de la Direcció
General de Trànsit i la Prefectura Provincial de Trànsit.
Notificar les denúncies esmentades en el punt anterior.

•

Dictar la provisió de constrenyiment derivada de la manca de pagament
en període voluntari de l’import de les multes de trànsit.

•

La recaptació de l’import de les sancions en període voluntari i executiu.

•

La liquidació dels interessos de demora.

•

La concessió i denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament.

•

La resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts

•

La resolució dels recursos que es puguin interposar contra els actes del
procediment de recaptació

•

Qualsevol altre acte necessari per tal d’assegurar l’efectiva realització de
les actuacions esmentades.

•

La defensa jurídica i, en el seu cas, la representació davant Jutjats i
Tribunals en els procediments que s’originin com a conseqüència d’actuacions
derivades d’aquest conveni.
SEGON.- De conformitat amb el que s’estableix a l’article 15 de la LRJACPPAC, s’encomana a la Diputació de Lleida, a través de l’ Organisme Autònom
de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, la realització de les següents
activitats de caràcter material, tècnic o de serveis, sense que això suposi la
cessió de la titularitat de la competència, essent de responsabilitat de
l’Ajuntament dictar les resolucions de caire jurídic en què s’integra l’activitat
concreta encomanada.

•

La identificació dels titulars dels vehicles denunciats.

•

L’enregistrament dels butlletins de denúncia.

•

La instrucció del procediment sancionador i la notificació dels actes
administratius que en ell es dictin.

•

Qualsevol altra activitat de naturalesa anàloga i necessària per a la
materialització de les activitats anteriors.
TERCER.- Procediments i terminis
Per tal de garantir una coordinació eficaç entre les actuacions que hagin de dur
a terme l’Ajuntament i l’OAGRTL s’estableix que:

1.

L’Ajuntament utilitzarà els seus propis els impresos dels butlletins de
denúncia manuals, butlletins que es trobaran numerats de forma correlativa,
sense salts de numeració.

2.

L’Ajuntament donarà trasllat dels butlletins de denúncia i, en el seu cas,
dels informes de ratificació de les denúncies, en el termini de set dies naturals
des de la seva formalització o emissió, pel procediment que s’acordi
conjuntament i en funció dels mitjans tècnics i operatius establerts. L’OAGRTL
podrà negar-se a tramitar els expedients sancionadors en els quals la demora
en la tramesa de la documentació anterior superi en un 50 per 100 el termini
acordat, quedant alliberat L’OAGRTL de qualsevol responsabilitat.
S’entendrà per trasllat dels butlletins de denúncia la gravació de les dades a
l’aplicatiu informàtic i l’escaneig de la butlleta de denúncia. El trasllat físic de la
butlleta de denúncia s’haurà de fer en el termini màxim de quinze dies naturals
des de la seva formalització o emissió.
També es fixa en un termini màxim de set dies naturals, comptadors des de la
data de la seva presentació, el trasllat a les dependències de l’OAGRTL dels
escrits d’al·legacions i recursos que puguin presentar els interessats a les
oficines de l’ajuntament sancionador, entenent com a trasllat l’escaneig del
corresponent escrit com a document que formarà part de l’expedient
sancionador. El trasllat físic dels escrits citats s’hauran de fer en un termini
màxim de quinze dies naturals a comptar des de la data de la seva presentació.

3.

L’Ajuntament, a proposta de L’OAGRTL o dels Serveis Municipals,
resoldrà les al·legacions i recursos que facin els interessats per mitja de
l’adopció del acords procedents emesos per l’òrgan competent, ordenant
l’anul·lació i baixa dels expedients, confirmant la sanció proposta o, en cas de
que aquesta sanció hagués estat imposada amb anterioritat, es procedirà a la
seva anul·lació.
El trasllat de les al·legacions i recursos es farà en el termini fixat al número
anterior.

4.

L’OAGRTL procedirà a la successiva implantació d’aquells mitjans
tècnics que permetin l’agilització dels procediments, com l’escanejat de

butlletins, al·legacions, recursos i avisos de recepció.
5.

L’OAGRTL presentarà a l’Ajuntament els informes i propostes per tal
d’introduir els instruments de tecnologia digital que permetin als agents
municipals l’optimització de la seva activitat. Així mateix, es cercaran les
fórmules de finançament que facin possible fer front als costos d’ implantació i
manteniment d’aquests instruments pel municipi.

6.

L’OAGRTL proporcionarà a l’Ajuntament els mitjans de control per un
seguiment eficaç dels expedients mitjançant l’oportú seguiment informàtic en
línia de cada expedient i mitjançant estadístiques mensuals indicatives de la
seva evolució i situació.

7.

L’Ajuntament no podrà cobrar directament els imports de les sancions,
els quals s’hauran d’ingressar necessàriament als comptes restringits de
L’OAGRTL. No obstant, a través dels mitjans tecnològics implantats, s’estableix
expressament la possibilitat de cobrament a través de targeta de crèdit i/o
dèbit. El cobrament per targeta de crèdit s’haurà de realitzar necessàriament a
través de les terminals de TPV que facilitarà L’OAGRTL.
QUART.- Atenció al públic.
L’OAGRTL habilitarà els locals d’atenció al públic necessaris per un
funcionament adequat i correcte del servei. En aquest sentit, es possibilitarà
l’atenció pública en les oficines de L’OAGRTL per tal que els ciutadans puguin
ser atesos en relació als expedients objecte d’aquest conveni. Cada oficina
atendrà els expedients dels municipis que tinguin territorialment assignats.
CINQUÈ.- Compensació econòmica. Clàusula de garantia.
La prestació dels serveis que es derivin de la delegació i tasques
encomanades, que recull aquest acord, comportarà la compensació de les
quantitats que s’indiquen en els apartats següents:

1.

El percentatge establert a l’article 6 de l’Ordenança fiscal número 4 de la
Diputació de Lleida, aplicat sobre el principal.

2.

Les despeses variables que suposi la tramitació de l’expedient en via
voluntària, les quals hauran de quedar degudament acreditades. En concret:

•
•

Despeses de notificació.
Despeses derivades del cobrament bancari. S’inclou en aquest apartat
com a despesa variable, la despesa per cobrament mitjançant TPV, si aquesta
modalitat de pagament fos d’interès de l’Ajuntament.

•
3.

Despeses de confecció de les notificacions.
A més de les anteriors compensacions per despeses de gestió,
L’OAGRTL rebrà en concepte de compensació les costes del procediment
repercutides al deutor. És a dir, les costes del procediment executiu només es
podran exigir al deutor, en cap cas a l’Ajuntament.
SISÉ.- Ingrés de l’import de les sancions.
L’import de les sancions recaptades, a la qual s’aplicarà una minoració pels
costos fixes i els variables dels expedients tramitats, s’ingressaran per
L’OAGRTL a l’Ajuntament en les entregues trimestrals. Ajuntament autoritza
expressament a L’OAGRTL a practicar l’esmentada minoració.
SETÈ.- Si l’Ajuntament subministra a la Diputació de Lleida la informació de les
denuncies en format digital, sigui perquè disposa de mitjans de captació
electrònica de la informació sigui perquè ha cedit aquesta captació a tercers,
s’haurà d’adaptar al format que prèviament li haurà facilitat la Diputació.
Si l’Ajuntament vol que la Diputació de Lleida adquireixi els dispositius de
captació electrònica de la informació amb tots els seus accessoris, perquè
desprès li siguin cedits per aquesta, l’Ajuntament autoritza a la Diputació
perquè liquidi l’import d’aquests dispositius dintre dels dos mesos següents al
lliurament dels mateixos a l’Ajuntament. La liquidació es practicarà mitjançant la
deducció de l’esmentat import de la liquidació mensual de multes que la
Diputació practica a l’Ajuntament. Quan en les dues primeres liquidacions de
multes següents al lliurament dels dispositius, no s’hagi pogut compensar
l’import d’aquests, l’Ajuntament autoritza a la Diputació a compensar-lo de les
liquidacions futures, siguin de multes o de qualsevol altre ingrés municipal del
qual l’Ajuntament hagi delegat la recaptació en la Diputació de Lleida.
VUITÈ.- L’Ajuntament podrà efectuar suggeriments de caràcter general i
demanar, en qualsevol moment, informació sobre la gestió del procediments
aquí regulats.
NOVÈ.- La Diputació de Lleida durà a terme les funcions delegades d’acord
amb el què disposa l’ordenament local i la normativa interna dictada per l’entitat
de conformitat amb el que determina l’article 7.3 del TRLHL i de les pròpies
facultats d’organització per a la gestió dels serveis atribuïts i, molt
especialment, l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció,
comprovació i recaptació dels ingressos gestionats per L’OAGRTL.
DESÈ.- Entrada en vigor, efectes i durada de la delegació.
La delegació entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província per un període de cinc anys prorrogable per reconducció

tàcita anual, excepte si qualsevol de les dues parts acorda deixar sense efecte
l’esmentada delegació, cosa que s’haurà de notificar en un termini no inferior a
sis mesos.
ONZÈ.- Aquest acord substituirà qualsevol altre acord anterior en matèria de
recaptació executiva de Multes de Trànsit.
DOTZÈ.- Acceptada la delegació per part de la Diputació de Lleida, publicar el
present acord al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, per a general coneixement, d’acord amb el previst a
l’article 7.2 del TRLRHL.
TRETZÈ.- Aprovar i incorporar al present acord, com annex I, la proforma del
conveni de delegació, a signar entre l’Ajuntament i la Diputació de Lleida.
CATORZÈ.- Facultar a l’Il.lm. Sr. Alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles per a
formalitzar el corresponent conveni de delegació”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per unanimitat.

U.3.- Aprovació de l’Ordenança General de Circulació
Es proposa l’aprovació de l’ordenança esmentada, que avui ha entregat
l’OOAA de la Diputació, arran de la reunió mantinguda amb l’Alcaldia i
Intervenció, a fi de completar els expedients que es tramitaran per a la
imposició de multes. També caldrà fer una exposició pública a fi de poder
realitzar les al·legacions que es considerin oportunes.
El portaveu del PPC, Sr. Francisco González, demana la retirada del punt de
l’Ordre del Dia atès que no ha pogut disposar del document, donada la
proposta d’urgència. En el mateix sentit es posiciona el regidor i portaveu del
PSC.
El Sr. Alcalde pregunta si és possible fer propostes per urgència, contestant el
Sr. Secretari que està legalment previst. Acte seguit, el Sr. Alcalde proposa que
els interessats facin al·legacions i de moment, que continuï la deliberació més
endavant, atès que convé que s’aprovi de cara a aplicar el conveni esmentat
per part de la Diputació de Lleida.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i ERC, i les 4 abstencions dels regidors del PSC, PPC i
IPA-FPM.

El Sr. Alcalde disposa que es passi còpia de l’ordenança a tots els regidors de
l’oposició.
I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a
les 22,25 hores, de tot el qual extenc la present acta, donant fe del seu
contingut.

Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari Accidental

