ACTA
CORRESPONENT
A
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 6 DE JULIOL DE 2011.- 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. JAUME ALTISENT BERENGUER
SR. JOSEP MARIA DOBLAS MANCERA
SR. GUIFRÉ PALAU TERSA
SR. FRANCISCO GONZÁLEZ CASCÓN
SR. SERGIO MUIXÍ TOMÀS

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

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de Ple, de data 11
de juny de 2011
Es dóna compte per part del Sr. Secretari de la proposta d’esmena presentada
pel regidor Sr. Josep Maria Doblas, respecte al contingut de la seva intervenció,
en el sentit de proposar que en el punt segon, apartat “d”, després de la pressa
de possessió de l’Alcaldia, on hi diu “el regidor portaveu d’IPA-ENTESA fa
constar que la regidora Montserrat Torres els ha demostrat” s’ha de substituir
per “el regidor portaveu d’IPA-ENTESA fa constar que la regidora Montserrat
Torres ens ha assegurat”.

Per unanimitat dels reunits, s’aprova el contingut de l’acta amb l’esmentada
rectificació.

2.- Proposta de l’Alcaldia sobre la periodicitat de les
sessions plenàries
Es dóna lectura a la següent proposició de l’Alcaldia que s’aprova amb la
unanimitat dels reunits:
“De conformitat amb l’establert a l’article 46 de la llei 7/85 de 2 d’abril de les
Bases de Règim Local, 78 del RD 2568/1986 de 28 de novembre, Reglament
d’Organització Funcionament i Règim Jurídic 94 de la llei 8/1987 de 15 d’abril
Municipal i de Règim Local de Catalunya, es proposa al Ple de la Corporació la
següent proposta d’acord:
Primer: Fixar la celebració de les sessions ordinàries del Ple amb una
periodicitat de dos mesos i de forma orientativa i sempre que es pugui se
celebrarà el darrer dijous dels mesos senars”.

3.- Constitució de la Comissió de Comptes
Es dóna lectura a la següent proposició de l’Alcaldia que s’aprova amb la
unanimitat dels reunits:
“De conformitat amb l’establert pels articles 116 de la llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de Règim Local, 56 de la Llei 8/1987 de 15 d’abril
Municipal i de Règim Local de Catalunya i 127 del Reial Decret 2568/1986 de
28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les entitats locals, es proposa als reunits:
Primer: Constituir la Comissió Especial de Comptes, éssent les seves funcions
l’examen, estudi i l’informe dels comptes anuals de la Corporació.
Segon: La Comissió estarà integrada per un membre de cada grup polític, que
aquests hauran de designar.
Tercer: Atès que el número de membres és igual per a cada grup s’aplicarà el
sistema de vot ponderat en funció de la representativitat a l’Ajuntament
d’aquests”.

4.- Creació i composició de la Comissió Informativa
General
Es dóna lectura a la següent proposició de l’Alcaldia que s’aprova amb la
unanimitat dels reunits:
“De conformitat amb l’article 20 de la Llei de Bases de Règim Local de 1985,
segons el nou redactat fet per la Llei 11/99, i vist el que disposa l’article 57 de la
Llei Municipal Catalana i el 123 del ROF, es proposa als reunits:
Primer: Crear la Comissió Informativa General essent les seves funcions
l’examen, estudi i informe o consulta dels assumptes que han d’esser sotmesos
a la decisió del Ple, així com el seguiment de la gestió de l’Alcalde, la Comissió
de Govern i els regidors que tinguin delegacions.
Segon: La Comissió estarà integrada per un membre de cada grup polític que
aquests hauran de designar.
Tercer: Atès que el número de membres és igual per a cada grup s’aplicarà el
sistema de vot ponderat en funció de la representativitat a l’Ajuntament
d’aquests”.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, demana que se celebrin els
dimarts per la tarda, després de la convocatòria del Ple, a fi que hi hagi més
temps per estudiar els assumptes. Contesta el Sr. Alcalde que s’estudiarà la
petició.

5.- Proposta d’acord sobre nomenament de
representants de la Corporació en òrgans col·legiats
Es dóna lectura a la següent proposició de l’Alcaldia:
“De conformitat amb l’establert en l’article 38 del RD 2568/1986 de 28 de
novembre pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic, i als efectes d’anomenar els representants de la Corporació en els
organs col.legiats, es proposa als reunits el següent:
Primer: Designar el Sr. Alcalde com a representant de la Corporació en tots els
organismes col·legiats en què ha d’estar representat l’Ajuntament d’Almacelles.
Segon: Designar a la regidora d’Educació, la Sra. Montserrat Torres Masot,
com a representant de la Corporació en els diversos consells escolars dels

centres, així com en qualsevol organisme directament relacionat amb
l’educació”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb 9 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC i PP; i amb les 4 abstencions dels regidors del PSC i
d’IPA-ENTESA.

6.- Proposta d’acord de nomenament de la Tresorera
Es dóna lectura a la següent proposició d’Alcaldia:
“Atès el que disposa l’article 61 del RD 500/90 de 20 d’abril pel qual es
desenvolupa el capítol primer, títol sisè de la llei 39/88 reguladora de les
Hisendes Locals, que estableix que l’ordenació del pagament és l’acte
mitjançant el qual l’ordenador de pagaments expedeix la corresponent ordre de
pagament contra la Tresoreria de l’Entitat.
Atès que resulta necessari designar la persona que es farà càrrec d’aquesta
funció de Tresoreria, com encarregada de realitzar materialment els
pagaments, a més de les altres funcions que recull l’article 177 de la llei 39/88
reguladora de les Hisendes Locals, i davant la impossibilitat de què la funció
sigui atribuïda a un funcionari i la urgència de la designació del Tresorer.
Es proposa al Ple de la Corporació la següent proposta d’acord:
Primer: Ratificar el Decret de l’Alcaldia número 116/11, de data 23 de juny de
201,1 i nomenar a la Sra. Maria Lluïsa Granero Murgades, com a Tresorera de
l’Ajuntament d’Almacelles.
Segon: El nomenament es realitzarà pel termini mínim i màxim de temps que
conservi la condició de regidora designada, llevat que la Corporació acordés el
contrari en qualsevol moment.
Tercer: Rellevar-la de l’obligació de constituir fiança, fent-se responsables
sòlidariament del resultat de la gestió els restants membres de la Corporació.
Quart: En quant a les seves funcions estarà a tot el que preveu l’article 177 de
la llei 39/88 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals”.
El regidor i portaveu del PPC, Sr. Francisco González, fa constar que no està
conforme amb l’acord tercer sobre la fiança i considera que no es pot fer
responsable de qüestions sobre les que no té capacitat de gestió ni de control.

Els portaveus d’IPA-ENTESA i del PSC es pronuncies en el mateix sentit,
manifestant que no es poden fer responsables de temes sobre el que no tenen
elements de judici ni control, considerant que seran qüestions que
corresponguin a l’Equip de Govern.
En la fase de votació, la proposta obtingué el següent resultat: 7 vots a favor
dels regidors de CiU i ERC, i 6 vots en contra dels regidors del PSC, IPAENTESA i PP.

7.- Proposta donant compte del Decret d’Alcaldia
relatiu a les delegacions respecte de serveis
municipals que s’especifiquen a favor dels regidors de
l’equip de govern.
Es dóna compte del següent Decret de l’Alcaldia per assabentar als reunits:
“DECRET NÚM. 122/11
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:
Després de les eleccions locals del dia 22 de maig de 2011 i havent-se
constituït la corporació en sessió extraordinària del dia 11 de juny de 2011.
De conformitat amb allò disposat en l’art. 21.3 de la llei 7/85 , de 2 d’abril i 43,
44 i 45 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, 54 de la llei 8/1987 de 15
d’abril Municipal i de Règim Local de Catalunya
RESOLC,
PRIMER.- Efectuar les següents delegacions, respecte de serveis municipals
que s’especifiquen, a favor dels regidors que a continuació s’indica:
Servei Municipal:
EDUCACIÓ I CULTURA
Regidora delegada:
Sra. Montserrat Torres Massot

EDUCACIÓ:
. Escoles Bressol municipals
. Centres i institucions d’ensenyament i els seus serveis complementaris
. Ajuts i foment de l’ensenyament
. Activitats relacionades amb aquesta àrea
CULTURA:
. Activitats culturals, recreatives, música, agrupacions artístiques
. Foment de les tradicions catalanes
. Gestió del Centre Cultural d’Almacelles “El Casal”, pel que fa a
l’activitat cultural
. Concursos i exposicions, premis literaris, trofeus, altres
celebracions culturals
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquesta àrea

Servei Municipal:
AGRICULTURA, RAMADERIA, PARCS
MANTENIMENT D’EQUIPAMENTS

I

JARDINS,

Regidor Delegat:
Sr. Josep Gòdia Visa
AGRICULTURA I RAMADERIA:
. Activitats ramaderes i agràries
. Protecció i millora medi ambient
. Repoblació forestal
. Relacions amb els diversos grups ramaders
. Informació i relacions amb les diferents entitats agràries
. Inspecció i vigilància de camins rurals
. Planificació, projecció, construcció, conservació, ús i
explotació de camins
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquesta àrea

PARCS I JARDINS, SERVEIS I MANTENIMENT D’EQUIPAMENTS:
. Aigües potables i clavegueram
. Places, parcs i jardins
. Cementiri
. Recollida d’escombraries

SERVEIS

I

. Neteja viària
. Transport públic
. Enllumenat públic
. Personal de servei
. Piscines
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquesta àrea
. Urbanització de nous vials i vies

Servei Municipal:
ESPORTS, NOVES TECNOLOGIES I MITJANS
SANITAT I URBANISME

DE

COMUNICACIÓ,

Regidor Delegat:
Sra. Montse Noró Montraveta
ESPORTS:
. Patronat Municipal d’Esports
. Instal·lacions esportives de tot tipus, camps de futbol, poliesportiu,
informació relacionada amb les diferents entitats esportives
. Concursos, premis i altres celebracions en matèria d’esports.
. Qualsevol altre assumpte relacionat amb aquesta àrea.
NOVES TECNOLOGIES:
. Foment de noves tecnologies en tots els estaments de la població
. Facilitar la instal·lació i incorporació de nous instruments que facilitin la posada en
marxa d’aquestes noves tecnologies
. Familiaritzar i facilitar l’accés a Internet de tots els almacellencs
. Posar al dia la pàgina d’Internet local
. Ràdio, revista Lo Vilot i publicacions de tot tipus
. Qualsevol altre assumpte relacionat amb aquesta àrea
SANITAT:
. Salut Pública
. Relació amb el personal sanitari del CAP i amb la seva activitat
. Seguiment i control d’abastament d’aigua potable
. Campanyes periòdiques de desratització i desinfecció
. Higiene pública
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquests aspectes.
URBANISME:
. Llicències d’obres

. Llicències d’obertura d’establiments
. Instruments d’ordenació urbanística
. Activitats industrials
. Vivenda
. Patrimoni
. Expropiació
. Permuta
. Venda de béns
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquesta àrea

Servei Municipal:
BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA, JOVENTUT, RECURSOS HUMANS I
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Regidora delegada:
Sra. Montserrat Arnó Mora
BENESTAR SOCIAL I FAMÍLIA:
. Assistència Social
. 3a. edat
. Serveis Socials
. Informació i relacions socials
. Patronat Municipal d’Avis
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquesta àrea
JOVENTUT:
. Oficina d’Informació Juvenil “El Cau”
. Informació i coordinació amb els diferents grups juvenils
. Concursos, premis, conferències, cursos i altres celebracions en matèria de joventut
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquestes àrea
RECURSOS HUMANS:
. Contractació personal laboral de l’Ajuntament
. Creació noves places laborals a l’Ajuntament
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquestes àrea
PARTICIPACIÓ CIUTADANA:
. Relació i treballs amb totes les entitats del poble
. Qualsevol assumpte vinculat amb aquesta àrea

Servei Municipal:
OBRES PÚBLIQUES ORDINÀRIES, INDÚSTRIA, FESTES I RESPONSABLE
DE LA SAIRA
Regidor Delegat:
Sr. José Antonio Conte Giral
OBRES PÚBLIQUES ORDINÀRIES
. Fer-se càrrec de la direcció i gestió de la Brigada
Municipal d’obres i serveis.
. Obres públiques ordinàries excepte manteniment
d’equipaments.
. Execució d’obres a la via pública, excepte serveis
. Qualsevol altre assumpte relacionat amb aquesta àrea
FESTES:
. Activitats culturals, recreatives, música, agrupacions
artístiques
. Festes locals, concursos i exposicions, premis literaris,
trofeus i altres activitats similars
. Qualsevol altre assumpte relacionat amb aquesta àrea
INDÚSTRIA:
. Foment d’activitats, actes i mesures que fortifiquin el teixit industrial de la vila
. Qualsevol altre assumpte relacionat amb aquesta àrea
NUCLI AGREGAT DE LA SAIRA:
. Tota mena d’estudis i propostes en relació al nucli agregat de la
Saira, per tal d’atendre els interessos i serveis dels seus vilatans en
aquesta porció del territori.

Servei Municipal:
HISENDA I COMERÇ
Regidor Delegat:
Sra. Maria Lluïsa Granero Murgades
HISENDA:

. Pressupost i execució de crèdits
. Modificacions de crèdits
. Subvencions
. Inversions
. Recaptació
. Liquidació pressupost
COMERÇ:
. Foment de l’associonisme comercial
. Foment d’activitats, actes i mesures que fortifiquin el teixit
comercial de la vila
. Qualsevol altre assumpte relacionat amb aquesta àrea

SEGON: Les delegacions efectuades abarcaran les facultats de direcció,
organització interna i gestió dels corresponents serveis, amb exclussió de la
facultat de resoldre mitjançant actes administratius que afecten a tercers.
TERCER: Notificar la present resolució a les persones designades amb la
finalitat que efectuin, si fa el cas, l’acceptació dels esmentats càrrecs.
QUART: Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que
se celebri.
CINQUÈ: Les delegacions conferides seran efectives des del dia següent a la
data de la present resolució”

8.- Designació dels portaveus de cada grup polític
Es dóna lectura a la següent proposició de l’Alcaldia que s’aprova per
unanimitat:
“S’acorda crear els grups polítics i es dóna compte de la designació de
portaveus dels diferents grups polítics que formen l’Ajuntament en els següents
termes:
De conformitat amb l’establert en l’article 50 del DL 2/2003, de 28 d’abril, Llei
municipal i de Règim Local de Catalunya, i article 25 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic RD 2568/1986 de 28 de
novembre es dóna compte de la constitució dels següents grups polítics així
com dels seus integrants i portaveus:
Per CiU

Sra. MONTSE ARNÓ MORA

Per PSC

Sr. FRANCESC TORRES ARNÓ

Per IPA-ENTESA

Sr. JOSEP MARIA DOBLAS MANCERA

Per PPC

Sr. FRANCISCO GONZÁLEZ CASCÓN

Per ERC

Sra. MONTSERRAT TORRES MASSOT

9.- Proposta d’acord sobre la ratificació del Decret
d’Alcaldia sobre la periodicitat de les sessions de la
Junta de Govern
Es dóna lectura del següent decret d’Alcaldia, que els reunits ratifiquen i
aproven per unanimitat:

“DECRET NÚM. 132/11
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:
De conformitat amb l’article 46 del vigent Texte Refòs de les Disposicions
Legals Vigents amb matèria de Règim Local i art. 112 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, i art.
96 de la llei 8/1987 Municipal i de Règim Local
RESOLC,
Primer: Fixar el dimarts de cada setmana a les 21 hores per la celebració de
les sessions ordinàries de la Junta de Govern; les sessions extraordinàries i les
urgents tindran lloc quan, amb tal caràcter, siguin convocades per aquesta
Alcaldia.
Segon: Donar compte al Ple del present decret a efectes de la seva ratificació”.

10.- Donar compte del Decret d’Alcaldia sobre
nomenament dels membres que conformaran la Junta
de Govern
Es dóna compte del següent decret d’Alcaldia, per assabentar als reunits:
“DECRET 119/2011
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:
SOBRE NOMENAMENT MEMBRES JUNTES DE GOVERN
Després de les eleccions locals del dia 22 de maig de 2011 i havent-se
constituït la Corporació en sessió extraordinària del dia 11 de juny de 2011.
De conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23.1 de la Llei 7/85, de
2 d’abril; i 35.2.d) del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre,i 52 de la leli
8/1987 de 15 d’abril Municipal i de Règim Local de Catalunya
RESOLC,
Primer: Nomenar membres de la Junta de Govern els següents regidors:
Sra. MONTSERRAT TORRES I MASSOT
Sr. JOSEP GÒDIA I VISA
Sra. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
Sra. MONTSE ARNÓ MORA
Segon: Correspondrà a la Junta de Govern, així integrada, i sota la presidència
de l’Alcaldia, l’assistència permanent a aquesta en l’exercici de les seves
atribucions, i també les que li delegui qualsevol òrgan municipal o
expressament li atribueixin les lleis.
Tercer: Notificar aquesta resolució a les persones designades per tal que
efectuïn l’acceptació dels càrrecs esmentats, si fa el cas.
Quart: Remetre anunci dels nomenaments indicats perquè siguin inserits, en el
Butlletí Oficial de la Província i també fer-los públics en el tauler d’anuncis
municipal.

Cinquè: Donar compte d’aquesta resolució al Ple en la primera sessió que se
celebri.
Sisè: Els nomenaments efectuats seran efectius des del dia següent de la data
d’aquesta resolució”.

11.- Donar compte dels decrets sobre el nomenament
de les Tinències d’Alcaldia
Es dóna compte del següent decret d’Alcaldia, per assabentar als reunits:

“DECRET NÚM. 120/11
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:
Després de les eleccions locals del dia 22 de maig de 2011 i havent-se
constituït la corporació en sessió extraordinària del dia 11 de juny de 2011.
De conformitat amb el que disposa l’article 23.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril;
l’article 22 del Reial Decret Legislatiu 781/86, de 18 d’abril i l’article 46 del Reial
Decret 2568/86, de 28 de novembre, i 53 de la llei 8/1987 de 15 d’abril
Municipal i de Règim Local de Catalunya
RESOLC,
PRIMER: Nomenar com a titulars de les tinències d’Alcaldia els següents
regidors:
1a. Tinència d’Alcaldia
2a. Tinència d’Alcaldia
3a. Tinència d’Alcaldia
4a. Tinència d’Alcaldia

SRA. MONTSERRAT TORRES MASSOT
SR. JOSEP GÒDIA VISA
SRA. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
SRA. MONTSE ARNÓ MORA

SEGON: Notificar aquesta resolució a les quatre persones designades per tal
que efectuin l’acceptació dels càrrecs esmentats, si fa el cas.
TERCER: Remetre anunci dels nomenaments indicats perquè siguin inserits en
el Butlletí Oficial de la Província i també fer-los públics en el tauler d’anuncis
municipal.

QUART: Donar compte d’aquesta resolució al Ple en la primera sessió que
celebri.
CINQUÈ: Els nomenaments efectuats seran efectius des del dia següent de la
data d’aquesta resolució.”

12.- Règim retributiu i determinació de l’import de les
assistències als òrgans col·legiats
Es dóna lectura a la següent proposició de l’Alcaldia:
“A- DEDICACIÓ EXCLUSSIVA I PARCIAL. DETERMINACIÓ DE LES SEVES
RETRIBUCIONS
Atès que l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril de Bases de Règim Local, en
la seva última redacció permet que els membres de la Corporació puguin
percebre retribucions per a l'exercici del seu càrrec amb dedicació parcial per
tal de poder realitzar, entre altres, les funcions de presidència o de tinent
d’alcalde.
Atès que pel fet de dedicar-se al càrrec públic d'alcalde o de tinent d’alcalde és
necessari fixar una retribució en funció a la seves dedicacions efectives al
càrrec, donant-se d’alta en la Seguretat Social.
Vistos els crèdits pressupostaris existents, i els que caldrá habilitar per les
noves retribucions, es per tot això que es proposa als reunits el següent:
Primer: Fixar una retribució per dedicació parcial de l'Alcaldia d'un mínim de
16,12 hores mensuals en la quantitat de 2.200 euros mensuals bruts, que es
percebran en 14 pagues a partir del dia 11 de juny de 2011.
El titular de l’Alcaldia no podra percebre asistències per les sessions a les que
acudeixi.
Segon: Fixar una retribució per dedicació exclussiva del segon Tinent
d’Alcalde, en Josep Gòdia Visa, d'un mínim de 37,50 hores setmanals en la
quantitat de 995,45 euros mensuals bruts, que es percebran en 14 pagues a
partir del dia 11 de juny de 2011.
B.- ASSISTÈNCIES A SESSIONS:

Vist el que disposen els articles 75 de la llei 7/1985 Reguladora de les Bases
de Règim Local i 13 del RD 2568/9186 de 28 de novembre, i a l’efecte de fixar
el de les asistencies a percebre per part dels membres de la Corporació per
les sesions a les que asistiran ,
Vistos els crèdits pressupostaris existents, es proposa al Ple de la Corporació
la següent proposta d’acord:
Primer: Establir les assistències a les Juntes de Govern en les següents
quantitats que s’aplicaran a partir del dia 11 de juny:
-248 € per sessió per a la primera Tinent d’Alcalde.
-150 € per sessió per als tercer i quart Tinents d’Alcalde i per als regidors
delegats .
Segon: Establir la quantitat de 40 euros per l’assistència a Plens a partir del dia
11 de juny.
Tercer: Igualment, els portaveus de cada grup percebran la quantitat de 60 €
mensuals com a indemnització de les seves funcions”.
El portaveu i regidor del PPC, Sr. Francisco González, fa constar el seu
desacord ja que no guarda proporció alguna la retribució de l’Alcaldia amb la
dedicació fixada que encara és menor que en l’anterior legislatura.
El portaveu i regidor d’IPA-ENTESA, Sr. Josep Maria Doblas, manifesta el seu
rebuig a la proposta ja que respecte a la reducció de les hores de dedicació no
es redueix proporcionalment el sou, el qual –en realitat- s’ha incrementat en un
40% de manera estimativa. També fa esment aquest regidor a que els grups a
l’oposició han experimentat la retribució de les assistències de forma gens
equitativa.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que la retribució
de l’Alcaldia és un greuge respecte a la resta de treballadors, ja que surt a un
promig de 140 euros l’hora, mentre que un treballador pot arribar a cobrar uns
16 euros l’hora. Respecte al segon Tinent d’Alcalde i el fet que tingui dedicació
de caire exclussiu, suposa que serà aquest qui estarà fix a l’Ajuntament i no
l’alcalde. És un greuge també que el preu per hora d’aquest regidor sigui de
6,63 euros l’hora a diferència de la de l’alcalde. Finalment, destaca que s’ha fet
un increment retributiu per a la resta de membres que han passat de 600 a
1.000 euros. Considera, doncs, que el sou de l’alcalde amb una dedicació d’un
10% hauria de ser d’uns 100 euros per mantenir la proporció de la legislatura
anterior. Per finalitzar, assenyala a la portaveu d’ERC qui va dir que rebaixaria
el sou de l’alcaldia i el que realment ha fet és abaixar les indemnitzacions per
als membres de l’oposició, passant dels 90 als 60 euros.

Pren la paraula la portaveu i regidora d’ERC, Sra. Montserrat Torres, qui
manifesta que en el seu programa el que es va proposar era baixar el preu del
sou de l’Alcaldia i així s’ha fet, ja que s’ha produit una rebaixa de 300 euros
mensuals. Afegeix, seguidament, que el sou de la primera Tinent d’Alcalde
també es redueix, ja que si no acudeix a una sessió no la cobrarà, a diferència
del que passava en la legislatura passada.
Assenyala, la mateixa portaveu i regidora, que amb el sou esmentat atèn, a
més a més, de les funcions de la primera Tinent d’Alcalde de les delegacions
d’Ensenyament i de Cultura. Considera, finalment, que el sou es manté al
mateix nivell que en la proppassada legislatura.
Acte seguit intervé el Sr. Alcalde, fent constar que és respectable l’opinió de
l’oposició, si bé per la seva part ha de dir que, malgrat la proposta de dedicació
mínima, la realitat serà la mateixa que en la passada legislatura: una dedicació
de set dies a la setmana, tot i que sempre hi ha actes fora de la vila als què ha
d’acudir l’alcalde. Per finalitzar, destaca que el seu sou ha estat rebaixat
respecte a la legislatura anterior.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i ERC, i els 6 vots en contra dels regidors del PSC-PM,
IPA-ENTESA i PPC.

13.- Donar compte del del Decret d’Alcaldia sobre
delegació d’atribucions de les Juntes de Govern
Es dóna compte del següent decret d’Alcaldia, per assabentar als reunits:
“DECRET NÚM. 130/11
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:
Després de les eleccions locals del dia 27 de maig de 2007 i havent-se
constituït la corporació en sessió extraordinària del dia 16 de juny de 2007.
De conformitat amb l’article 21-2 de la Llei Reguladora de Bases de Règim
Local de 2 d’abril de 1985, i article 51 de la llei 8/1987 de 15 d’abril Municipal i
de Règim Local de Catalunya, tinc a bé delegar en la Junta de Govern les
següents atribucions:

a) Concessió de llicències d’obres majors.
b) Concessió de llicències per establiments sotmesos al Reglament
d’Espectacles Públics.
c) Declaració de ruina d’immobles.
d) Execució d’obres per mantenir l’ornament, i salubritat d’immobles particulars.
e) Resolució expedients infraccions de disciplina urbanística.
f) Aprovació certificacions d’obres.
g) Recepció definitiva d’obres.
h) Autorització ocupació del domini públic afectat a l’ús públic de quioscs,
taules i similars.
i) Autorització de la utilització temporal de béns municipals.
j) La contractació i concessió d’obres, serveis i subministres, assenyalats a
l’article 21.1.1) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i les que tinguin una durada no
superior a un any o no exigeixin crèdits superiors al consignat en el pressupost
anual, que excedeixin de la quantia prevista en aquest article.
k) Emissió d’informes en expedients d’indústries subjectes al Reglament
d’activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses.
l) Aprovació matrícules de contribuients per diferents impostos i taxes
municipals, així com les altes i baixes en els mateixos i resolució de
reclamacions per errors materials, aritmètics o de fet.
ll) Reconeixement i liquidació d’obligacions derivades dels compromisos de
despeses legalment adquirits.
m) Concerts de caràcter fiscal.
n) Aprovació liquidació del Pressupost Ordinari.
o) Actualització renda d’immobles arrendats per l’Ajuntament a particulars.
p) Concessió de subvencions la consignació de les quals figuri en el
Pressupost.

q) Declaració de situacions administratives de funcionaris i personal laboral
fixe, excepte separació del servei.
r) Concessió fraccionament de pagament de liquidacions practicades per
impostos o taxes als contribuents.
s) Aprovació concursos i campanyes de caràcter cultural, esportiu, joventut,
tercera edat i calendari escolar.
t) Contractació personal laboral de durada determinada per executar treballs
que no puguin ésser atesos per personal laboral fixe, d’acord amb els
procediments de selecció determinats, en el seu cas, en les bases aprovades
pel Ple.
Malgrat això, aquesta Alcaldia podrà resoldre sobre qualsevol assumpte
comprès en les delegacions decretades, sempre que els estimi procedents.”

14.- Donar compte del Decret d’Alcaldia sobre la
presidència de la Comissió de Comptes
Es dóna compte del següent decret d’Alcaldia, per assabentar als reunits:
“DECRET NÚM. 131/11
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:
Després de les eleccions locals del dia 22 de maig de 2011 i havent-se
constituït la corporació en sessió extraordinària del dia 11 de juny de 2011.
De conformitat amb l’establert en els articles 51.c, 51.3, 54.1 de la llei 8/1987
de 15 d’abril municipal i de règim local de Catalunya que estableix la possibilitat
de l’Alcaldia de delegar les atribucions de convocar i presidir les sessions dels
diferents organs municipals les sessions del Ple i de la Comissió de Govern
RESOLC,
Primer: Delegar la Presidència de la Comissió de Comptes en el següent
membre de la Junta de Govern:
Sra. Maria Lluïsa Granero Murgades.

Segon: Donar trasllat del present decret a la Sra. Maria Lluïsa Granero
Murgades als efectes oportuns”.

15.- Proposta d’acord sobre la ratificació del Decret
d’Alcaldia sobre el nomenament de la Tresorera del
Patronat municipal d’Esports
Es dóna lectura a la següent proposta, a fi que es ratifiqui el Decret que a
continuació es transcriu:
“DECRET NÚM. 117/11
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:
SOBRE NOMENAMENT DE TRESORERA DEL PATRONAT MUNICIPAL
D'ESPORTS
Atès el que disposa l'article 61 del RD 500/90 de 20 d'abril pel qual es
desenvolupa el capítol primer, títol sisè de la llei 39/88 reguladora de les
hisendes locals, que estableix que l'ordenació del pagament és l'acte mitjançant
el qual l'ordenador de pagament expedeix la corresponent ordre de pagament
contra la Tresoreria de l'entitat.
Atès que resulta necessari designar la persona que es farà càrrec d'aquesta
funció de tresoreria, com encarregat de realitzar els pagaments, a més de les
altres funciones que recull l'article 177 de la llei 39/88 reguladora de les
Hisendes Locals.
Atès el que disposa l'article 8è. del capítol II dels Estatuts del Patronat
Municipal d'Esports, sobre la Tresoreria de la entitat.
Atès que exerciexen el el patronat el secretari de l'Ajuntament, i tambe hi du a
terme les funcions l’Interventor de l’ajuntament , i davant la impossibilitat de què
la funció sigui atribuïda a un funcionari i la urgència de la designació de
Tresorera.
RESOLC
Primer: Nomenar Tresorera del Patronat Municipal d'Esports a la regidora Sra.
Maria Lluïsa Granero Murgades.

Segon: El nomenament es realitzarà pel termini mínim i màxim de temps que
conservi la condició de regidor designat, llevat que la Corporació acordés el
contrari en qualsevol moment.
Tercer: En quant les seves funcions estarà en tot el que preveu l'article 177 de
la llei 39/88 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
Quart: Del present Decret se'n donarà compte en el proper Ple que se celebri”.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 9 vots a favor dels regidors de
CiU, ERC i PPC i 4 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA-ENTESA.

16.- Proposta d’acord sobre la ratificació del Decret
d’Alcaldia sobre el nomenament de la Tresorera del
Patronat de la Residència Municipal d’Avis “Mn.
Alexandre Pedra”
Es dóna lectura a la següent proposta, a fi que es ratifiqui el Decret que a
continuació es transcriu:
“DECRET NÚM. 118/11
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:
SOBRE NOMENAMENT DE TRESORER DEL PATRONAT MUNICIPAL
D'AVIS
Atès el que disposa l'article 61 del RD 500/90 de 20 d'abril pel qual es
desenvolupa el capítol primer, títol sisè de la llei 39/88 reguladora de les
hisendes locals, que estableix que l'ordenació del pagament és l'acte mitjançant
el qual l'ordenador de pagament expedeix la corresponent ordre de pagament
contra la Tresoreria de l'entitat.
Atès que resulta necessari designar la persona que es farà càrrec d'aquesta
funció de tresoreria, com encarregat de realitzar els pagaments, a més de les
altres funcions que recull l'article 177 de la llei 39/88 reguladora de les
Hisendes Locals.

Atès el que disposa l'article 17è. del capítol IV dels Estatuts del Patronat
Municipal d'Avis, sobre la Tresorera que serà designat entre els membres de la
Comissió de Govern
RESOLC
Primer: Nomenar Tresorera del Patronat Municipal d'Avis a la regidora Sra.
Maria Lluïsa Granero Murgades.
Segon: El nomenament es realitzarà pel termini mínim i màxim de temps que
conservi la condició de regidor designat, llevat que la Corporació acordés el
contrari en qualsevol moment.
Tercer: En quant les seves funcions estarà en tot el que preveu l'article 177 de
la llei 39/88 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
Quart: Del present Decret se'n donarà compte en el proper Ple que se celebri”.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 9 vots a favor dels regidors de
CiU, ERC i PPC i 4 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA-ENTESA.
A continuació, el Sr. Alcalde proposa als reunits la votació sobra la inclusió per
urgència, en l’Ordre del Dia, dels assumptes que a continuació es diran. Els
reunits, per unanimitat, acorden la seva inclusió.

17.- Assumptes d’urgència
1.- Proposta per a declarar deserta la convocatòria d’una pòlissa de Tresoreria,
convocada pel Ple, de data 26 d’abril de 2011
2.- Proposta d’encomanar al BSCH (Banc de Santander) la pròrroga de la
Pòlissade Tresoreria existent fins el 31 de desembre
3.- Moció de diferents grups, a fi que el servei del CAP d’Almacelles resti obert
les 24 hores
4 .- Moció de l’Equip de Govern format per CiU i ERC sobre l’Àrea Bàsica de
Salut d’Almacelles
5.- Contractació d’un crèdit a curt termini per import de 825.390 euros
6.- Ratificació de l’acord de Junta de Govern, de data 29 de juny de 2011, en la
què s’acorden les festes locals per al 2012

U.1.- Proposta per a declarar deserta la convocatòria
d’una pòlissa de Tresoreria convocada pel Ple de data
26 d’abril de 2011

Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per acord del Ple, de data 26 d’abril de 2011, es van convocar a les
entitats bancàries a fi que presentessin ofertes, per tal de poder contractar un
crèdit a curt termini per un import de fins a 1.225.390 euros, amb les bases
annexes a la proposta.
Atès que, malgrat la finalització del termini per a la presentació d’ofertes, no
s’ha presentat cap oferta de cap entitat bancària.
És per tot això que es proposa el següent:
Primer: A la vista de la manca d’ofertes, certificada per Secretaria, es declara
deserta la licitació”.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada 9 vots a favor dels regidors de CiU,
ERC i PPC i els 4 vots en contra dels regidors de PSC i IPA-ENTESA.

U.2.- Proposta d’encomanar al BSCH (B.de Santander)
la pròrroga de la pòlissa de Tresoreria existent fins el
31 de desembre
Es dóna lectura a la següent proposta:
“A la vista que ha restat deserta la pòlissa de Tresoreria (o préstec a curt
termini) demanada per acord del Ple, de data 26 d’abril de 2011, per manca de
licitadors.
Atès que per part de l’Alcaldia s’ha consultat al BSCH (B. de Santander) sobre
la possibilitat de prorrogar el temini de devolució de la pòlissa existent, cosa
que està en estudi per part d’aquesta entitat.
És per això que es proposa al reunits:
Primer: Iniciar expedient per tal de poder concertar amb el BSCH una pròrroga
del contracte, en la què se’ns concedeixi no cancelar en data 24 de juliol, la
pòlissa existent; sinó fins el termini legal permés; és a dir, fins el 12 de
desembre.

Segon: Delegar en la Junta de Govern per a l’acabament de l’expedient fins a
a la seva adjudicació, d’acord amb el que disposen els articles 52.2.m i 52.4 del
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril.
Tercer: Facultar el Sr. Alcalde per a que, en nom i representació de
l’Ajuntament, formalitzi els documents precisos”.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, demana informació de com
està actualment la situació de Tresoreria. El secretari fa constar que és una
qüestió que després d’un estudi pertocarà contestar als responsables de
Tresoreria i d’Intervenció; si bé cal dir que la necessitat de Tresoreria és perquè
s’han avançat bona part de les despeses consignades als ingressos previstos,
ingressos que no es preveu que arribin fins que hagi transcorregut tot l’exercici
econòmic. A banda, hi ha subvencions que s’endarreriran més del que és
ordinari, fet que provoca un lògic desfasament.
El Sr. Alcalde afegeix que cal rebre un seguit de subvencions pendent de ser
abonades per part de la Generalitat de Catalunya.
En la fase de votació, la proposta és aprovada amb els 7 vots a favor dels
regidors de CiU i ERC, i els 6 vots en contra dels regidors del PSC, IPAENTESA i el PPC.

U.3.- Moció dels grups del PSC, IPA i PPC contra la
supressió del servei d’urgències 24 hores de l’ABS
d’Almacelles
Es dóna lectura de la moció que presenten els representants dels partits del
PSC, IPA i PP al Ple de l’Ajuntament d’Almacellles, si bé fa esment el Sr.
Alcalde de l’obligació de rebre aquest tipus de mocions abans de convocar un
Ple, i que transcrita literalment diu:
“MOCIÓ
El CAP d’Almacelles dóna servei a més de 8.000 habitants dels pobles
d’Almacelles, Sucs, Gimenells, el Pla de la Font i Raimat.
El CAP d’Almacelles fins el 30 de juny d’aquest any ha prestat servei als
ciutadans les 24 hores, a partir del 1 de juliol, el nostre CAP romandrà tancat
des de les 22 hores fins les 8 hores del endemà, això comportarà una pèrdua
molt important d’un dels serveis bàsics als que té dret tot ciutadà, s’haurà
d’esperar molt més de temps a que el metge en una urgència et pugui atendre,

doncs no estarà en el CAP, com passava fins ara, sinó que s’haurà de
desplaçar del seu domicili per atendre l’urgència. O desplaçar-se la persona al
servei d’urgències de l’Hospital Arnau de Vilanova el que comportarà un
col·lapse major del que hi ha hores d’ara aquest servei.
Les retallades que està aplicant el Govern de la Generalitat en matèria de
sanitat pública comporta una pèrdua de qualitat de vida al ciutadà i castiga al
més necessitat, i és un pas enrere molt important en la millora de la qualitat de
vida que es mereix el ciutadà de Catalunya.
Per tot això DEMANEM:
Que el Ple de l’Ajuntament d’Almacelles faci arribar al Conseller de Salut de la
Generalitat de Catalunya la nostra queixa per aquesta reducció d’horari i de
professionalitat al CAP d’Almacelles i demanem que el CAP d’Almacelles no es
tanqui de nit i que es segueixi donant tots els serveis que s’han donat fins al dia
d’avui”.
La portaveu i regidora d’ERC, Sra. Montserrat Torres, assenyala que tots volem
el mateix, si bé considera que s’hagués pogut consensuar el contingut de la
moció. D’altra banda, al seu criteri, el contingut de la proposta és un brindis al
sol, ja que en tot cas es tracta de substituir el servei existent fins ara per un
d’assistència domiciliària. Finalment, la portaveu d’ERC, considera que l’actual
situació de crisi justifica aquest tipus de retallades, si bé es podrà revisar el
tema quan hagin transcorregut quatre anys.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, vol fer constar que és
competència de l’Alcaldia sotmetre a debat o no la proposta presentada, i fins i
tot podia haver fet prèviament una reunió de portaveus.
Sotmesa la moció a votació, aquesta és rebutjada amb els 7 vots en contra dels
regidors de CiU i d’ERC, i els 6 vots a favor dels regidors del PSC, IPAENTESA i PPC.

U.4 .- Moció de l’Equip de Govern format per CiU i ERC
sobre l’Àrea Bàsica de Salut d’Almacelles
Es dóna lectura a la següent moció que presenta l’Equip de Govern, format
pels grups municipals de CiU i d’ERC:
“La qualitat de l’atenció urgent és una de les prioritats del Departament de Salut
que es garanteix amb el ventall de dispositius que van des dels recursos

orientats a les emergències, els serveis d’urgències hospitalaris i els d’atenció
primària de salut.
Una part de les actuacions se centren en la coordinació de tots els recursos
existents, com és el cas dels serveis d’atenció primària, d’atenció continuada i
atenció a les emergències. En concret, es derivaran les demandes
d’assistència fora de l’horari habitual de funcionament del CAP a un centre
coordinador, tant de les demandes d’informació i consells com d’emergències,
on s’atendrà les necessitats d’atenció domiciliària que seran ateses en cada
cas pel recurs més adient (recurs aeri o terrestre medicalitzat, ambulància,
metges i infermeres d’atenció primària que aniran -si cal- al domicili, etc...).
Segons les informacions del mateix Departament de Salut el CAP d’Almacelles,
estarà obert per atenció directa de 8 a 22 hores tots els dies, inclosos els
dissabtes, diumenges i festius com fa menys de 5 anys. Però es manté una
base d’ambulància de suport vital bàsic (SVB) amb base al CAP d’Almacelles i
les professionals mèdics i d’infermeria estaran localitzats.
Aquestes mesures venen donades pel dèficit sanitari que només l’any 2010 va
ascendir a 850 milions d’euros i, s’hi afegim els compromissos contrets i no
pressupostats, la quantitat del deute per l’anualitat arribarà a 1.200 milions
d’euros. Cal doncs, mesures de racionalització en matèria sanitària el qual a
estat un sistema altament deficitari i que requereix d’una acció immediata per
tal d’evitar el col·lapse.
Segons fons del mateix Departament de Salut aquest ens garanteix recursos
per donar una bona atenció i, en el cas de les emergències, cal afegir-hi els
recursos que abasten més d’una ABS, com ara les ambulàncies medicalitzades
(2 equips de SVA a Lleida).
Per aquest motiu, proposem al Ple de l’Ajuntament d’Almacelles que aprovi:
Primer: L’ABS d’Almacelles dóna servei a una població de prop de 10.000
habitants. Per aquest motiu i malgrat que la distància de temps real amb
l’Hospital Arnau de Vilanova s’hagi reduït de forma considerable gràcies a
l’entrada en funcionament de l’autovia A-22, essent aquest temps inferior als 15
minuts; el Ple de l’Ajuntament sol·licita al Departament de Salut que -malgrat la
curta distància en temps amb l’hospital Arnau de Vilanova a Lleida- en el
moment que la situació econòmica ho permeti, el CAP d’Almacelles pugui
tornar a donar un servei d’urgències durant les hores de la matinada.
Segon: Donar trasllat d’aquesta acord a la Conselleria de Salut de la
Generalitat de Catalunya”.

El portaveu i regidor del PPC, Sr. Francisco González, li sembla que és un
contrasentit que tot i que volem tots el mateix es voti en contra de l’anterior
moció i que es menyspreï. Considera, doncs, que el millor hagués estat reunirse tots els regidors portaveus i haver-ho parlat abans.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, dóna ple suport a la
intervenció del portaveu del PPC.
El Sr. Alcalde celebra que estigui d’acord amb la seva proposta.
Acte seguit, hi ha un cert enrenou entre el públic assistent, advertint-los el Sr.
Alcalde que cal guardar silenci durant la sessió plenària.
A continuació, el Sr. Alcalde manifesta que si algú ha fet un esforç important
per la Sanitat ha estat el govern de CiU, que l’any 1995 va construir el CAP i
prèviament va fer les gestions per adquirir el solar on ubicar-lo. Fa esment, acte
seguit, que la situació actual ve donada pels deutes que el nou Govern de la
Generalitat s’ha trobat i que en el cas de la Sanitat pugen a 1.200 milions
d’euros.
El Sr. Alcalde vol matisar també que malgrat es variï l’hora de presència al
CAP, el metge anirà als domicilis a atendre directament als malalts que ho
requereixin i, per tant, el servei en si es manté i, en alguns casos, serà millor ja
que el malalt no haurà de desplaçar-se fins al mateix CAP. D’altra banda, a
diferència d’altres viles, hi continuarà havent un servei d’assistència de 24
hores per tot el qual manifesta que no és acceptable la creació d’aquest estat
d’alarma quan solament es tracta de reajustos i de racionalització del
pressupost i que no deixen en cap cas desatès el servei mèdic.
Adreçant-se al portaveu i regidor del PPC, el Sr. Alcalde fa constar que
respecta la seva opinió però entèn que també podria haver trucat a l’Equip de
Govern per parlar de la proposta, cosa que no ha fet.
Novament intervé un assistent entre el públic, convidant el Sr. Alcalde a que
per respecte als regidors electes es mantingui en silenci.
Finalment, el Sr. Alcalde, fa present al portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres,
que l’Equip de Govern no té por de votar en contra del que faci la Generalitat
sempre i quan sigui un benefici pels veïns de la població.
En la fase de votació, la moció és aprovada per unanimitat.

U.5.- Contractació d'un crèdit a curt termini per import
de 825.390 €
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que el proper 24 de juliol de 2011 finalitza la pòl·lissa de Tresoreria
existent, la contractació de la qual va aprovar el Ple, de data 29 d’abril de 2010
i prorrogar el ple de data 26 de abril de 2011 restant pendent de retornar
430.000 €.
Atès que en aquest mateix ple s’ha declarat deserta la licitació convocada per
acord del Ple, de 26 d’abril de 2011, a la vista de la manca de licitadors.
Atès que no reuneix les caracteristiques d’oferta vàlida la rebuda
espontàniament de la Caixa del Penedès, de data 30 de juny de 2011, de
400.000 € pel termini d’un any.
Vista la necessitat de coordinar la desperiodificació existent entre els ingressos
encara no realitzats del pressupost actual respecte a les despeses que cal
abonar d’aquest, es veu del tot necessari acudir a la concertació d’una pòl·lissa
de Tresoreria, d’acord amb les possibilitats que estableix l’article 49 i preceptes
concordants de la Llei d’Hisendes Locals.
És per això que es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer: Concertar, amb entitats bancàries, un crèdit a curt termini de fins a
825.390 €, per a la seva cancel·lació en el termini màxim de fins el 31 de
desembre de 2011 en les següents condicions:
Quantia de crèdit:
fins a 825.390 € euros
Termini:
fins 31 de desembre de 2011
Interès:
Euribor + (.......)
Revisió:
Trimestral
Liquidació Interessos:
Trimestral
Com. Obertura
.........
Com. Indisp:
0
Com. Estudi:
0
Canc. Anticipada:
0
Intervenció:
Secretari de l’Ajuntament
Segon: La vigència del crèdit a curt termini es produirà a partir de la seva
formalització i simultàniament es realitzarà la cancel·lació de la pòlissa de
Tresoreria existent de 430.000 €.

Tercer: Sol·licitar diferents ofertes a les entitats per a la concertació d’aquest
crèdit d’acord amb les condicions de l’ANNEX a la proposta.
Quart: L’Ajuntament escollirà i agregarà els crèdits ofertats i els seus imports,
seguint el criteri dels tipus d’interés més baix, fins a cobrir el total.
Cinquè: Delegar en la Junta de Govern per a la seva adjudicació, d’acord amb
el que disposen els articles 52.2.m i 52.4 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28
d’abril.
Sisè: Facultar el Sr. Alcalde per a que, en nom i representació de l’Ajuntament,
formalitzi els documents precisos.
ANNEX:
Plec de condicions que regiran per a la concertació, d’un crèdit a curt termini.
I.- Totes les propostes del Banc o Caixes hauran de complir el següent model
al fer la seva oferta:

MODEL DE PLICA:
Licitació per a concertar amb l’Ajuntament d’Almacelles, un crèdit a curt termini
per a suplir les mancances de Tresoreria, per la seva cancel·lació en el termini
màxim de fins el 31 de desembre de 2011.
Com entitat creditícia anomenada
................................................ em
comprometo a concertar l’operació amb l’Ajuntament en les següents
condicions:
Quantia de crèdit:
(fins a 825.390 € euros)
Termini:
fins el 31 de desembre de 2011
Interès:
Euribor + (.......)
Revisió:
Trimestral
Liquidació Interessos:
Trimestral
Com. Obertura:
..........
Com. Indisp:
0
Com. Estudi:
0
Canc. Anticipada:
0
Intervenció:
Secretari de l’Ajuntament
EL REPRESENTAT DE L’ENTITAT
Signat

.....................................................

II.- Totes les ofertes hauran de complir les presents condicions per tal de ser
vàlides.
III.- Les propostes signades per la entitat hauran de presentar-se en el Registre
d’entrada de l’Ajuntament, abans de la data de finalització fixada en la
convocatòria que rebran, en un sobre tancat on es dirà: OFERTA DE
L’ENTITAT ......................................... PER A LICITAR I CONCERTAR UN
PRÈSTEC A CURT TERMINI AMB UNA QUANTIA DE FINS A 825.390 €
EUROS”.
El portaveu i regidor del PPC, Sr. Francisco González, manifesta que calia
haver repartit la proposta prèviament per al seu estudi.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, s’interessa per la proposta
de la Caixa del Penedès i assenyala el Sr. Alcalde que es presentà fora de
termini.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i ERC i els 6 vots en contra dels regidors del PSC, IPAENTESA i del PPC.

U.6.- Ratificació de l’acord de Junta de Govern, de data
29 de juny de 2011, en la què s’acorden les festes
locals per al 2012
Es dóna compte de l’acord de la Junta de Govern, de data 29 de juny de 2011,
que es ratifica per unanimitat i que literalment diu:
“II.- CORRESPONDÈNCIA:
2.1.- Es dóna compte del document amb registre d’entrada número 1784/11,
presentat pel DEPARTAMENT D’EMPRESA I OCUPACIÓ, en el què ens
comuniquen que s’inicia la preparació de l’Ordre de Festes Locals a Catalunya
per l’any 2012. Per aquest motiu, cal que aquest Ajuntament faci arribar les
seves propostes de festes locals per a l’any 2012 abans del 31 de juliol de
2011. La Junta acorda fixar per l’any 2012 les festes locals d’Almacelles, en els
següents dies: el dia 2 de març, amb motiu de la Festa de l’Aigua i el dia 24 de
setembre, amb motiu de la Festa de la Mercè.
Per a properes anualitats, i amb la finalitat de reduir despeses, es procurarà
concentrar les actuacions amb motiu de les festes locals, en el cap de setmana
anterior al dia assenyalat de festa local”.

S’acorda fer tramesa de l’acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat per a la seva tramitació i als efectes oportuns.
I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a
les 12,30 hores, de tot el qual extenc la present acta, donant fe del seu
contingut.

Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari Accidental

