ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 30
D’OCTUBRE DE 2012.- 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
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; 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.
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 12
de juliol de 2012
Els dos regidors del grup municipal del PSC, per boca del seu portaveu Sr.
Francesc Torres, consideren que no procedeix a l’aprovació d’aquesta acta ja
que el Sr. Alcalde no ha contestat a les preguntes que se li van formular en
l’anterior sessió plenària del mes de juliol.
Sotmesa l’acta a votació, aquesta és aprovada amb els 9 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC i PP, i els 4 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPAFPM.

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Es dóna compte dels següent decrets d’Alcaldia per al públic coneixement:
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Autoritzant substitució llicència núm. 2 taxi per canvi de vehicle Sr. Josep M. Pascual
Molins.
Resolent caducitat habitants estrangers no comunitaris per no haver estat localitzats.
Concedint Sra. Anna M. Rodríguez Otin compactació per lactància.
Concedint vacances treballadora Sra. Joana Cruz Canela.
Autoritzant baixa gual permanent situat al garatge de C/ de la Bassa del Molí, 8, bxs.
Facultant poders advocats i procuradors per actuar en representació Ajuntament en
judici.
Aprovant inicialment projecte d’INALBA per soterrament línies elèctriques sector UA-8.
Contractació per urgència personal piscines.
Autoritzant reducció jornada tècnica Sra. Xènia Vigatà per alletament.
Concedint tarja d’aparcament indiv. persones amb dismin. no conductor Sra. Carmen
Vidal.
Autoritzant baixa gual permanent número 619 situat al C/ de Sant Pere, 4, bxs.
Autoritzant baixa gual permanent número 424 situat al C/ del Carme, 38, bxs.
Autoritzant baixa gual permanent número 833 situat al C/ de Joan Maragall, 31, bxs.
Autoritzant reducció jornada tècnica Sra. Xènia Vigatà.
Autoritzant reducció jornada treballadora Sra. Mercè Torruella Bellmunt.
Proposant reducció jornada alguns treballadors de la Brigada d’Obres i Serveis.
Aprovant nova normativa d’accés a les piscines amb motiu de la instal·lació torn
d’entrada.
Autoritzant reducció de jornada tècnica Sra. Xènia Vigatà.
Autoritzant reducció de jornada treballadora Sra. Mercè Torruella Bellmunt.
Delegant en el regidor Sr. José Antonio Conte Giral celebració d’un matrimoni civil.
Requerint Policia Local que apliquin ordenança contra la prostitució al carrer i
mendicitat.
Autoritzant baixa del gual permanent número 337 situat al garatge de l’Av. Diputació,
28, bxs.
Denegant dia personal Sr. José Antonio Lumbierres Prats per qüestions de necessitat del
servei.
Convocant Junta de Govern urgent i extraordinària pel dia 28 de juny a les 19 hores.
Deixant sense efecte reduccions de jornada treballadors relacionats en el Decret
107/12.
Renovant contractació d’un seguit de treballadors contractats en Pla d’Ocupació 2011.
Autoritzant vacances treballador Sr. Fernando Borrell Arqué.
Autoritzant gual permanent en el garatge situat al C/ del Carme, 32, bxs.
Modificant horari de treball treballador Sr. David Font Calderó.
Desestimant petició d’una setmana més de vacances Sra. Marisol Vidal per no complir
antigu.
Donant de baixa per duplicitat en arbitris padrons 2010-11 C/ de l’Estació, 50, bxs. B.
Convocant Comissió Informativa Ple dia 12 de juliol de 2012.
Convocant Ple ordinari dia 12 de juliol de 2012.
Concedint tarja d’aparc. indiv. persones amb disminució, titular conductor Sr. José
Daurell.
Aprovant Pla Local de Joventut per als exercicis de 2012-2015.
Atorgant poders notarials advocats i procuradors per contenciós administratiu.
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Aprovant pressupost d’Aqualia per col·locació de comptador a l’exterior CEIP Antònia
Simó.
Nomenant secretària Acctal. Sra. Montse Gené mentre durin vacances Sr. Secretari.
Aprovant pagament factura empresa MJ GRUAS CONSTRUCTORA reparació camins
terme.
Desestimant recurs de reposició contra reparcel·lació pol. 1 del SUD-6 per part de
particulars.
Nomenant secretària Acctal. Sra. Montse Gené mentre durin vacances Sr. Secretari.
Autoritzant baixa del gual situat al garatge del C/ de Sant Roc, 21, bxs.
Autoritzant col·locació d’un gual al garatge situat al C/ del Canal, 5, bxs.
Autoritzant baixa del gual situat al garatge del C/ de Sant Antoni, 108, bxs.
Autoritzant baixa del gual situat al garatge del C/ de l’Estació, 1, bxs.
Autoritzant baixa del gual situat al garatge del C/ de la Bassa Bona, 63, bxs. 1.
Autoritzant baixa del gual situat al garatge de la Plaça Fortuny, 17.
Autoritzant gual al garatge situat al C/ de Sant Roc, 86, porta 1.
Resolent caducitat habitants estrangers no comunitaris per no haver estat localitzats.
Autoritzant gual permanent al garatge situat al C/ del Carme, 132.
Aprovant inicialment projecte rotonda d’accés a Almacelles entre C/ Major, Pallars i
Garrigues.
Autoritzant baixa del gual situat al garatge del C/ de Sant Jordi, s/n.
Aprovant modificació 05/2012 per generació de crèdits.
Aprovant modificació 06/2012 per generació de crèdits.
Desestimant sol·licitud de suspensió de proc. de constrenyiment deute públic contret
Aqualia.

3.- Aprovació dels convenis per a la gestió del polígon
PA.05-B del POUM i canvi de Sistema d’Actuació
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que en data 7 de juny de 2007 es va aprovar definitivament el POUM que
preveu dins el sòl urbà el poligon 5 de caràcter residencial.
Atès que per acord dels Serveis Territorials d’Urbanisme, de data 22 de març
de 2012 es va aprovar la delimitació de dos subpolígons el poligon 5 inicial per
facilitat la seva execució independent fixant per aquests el sistema de
compensació.
Atès que per part de l’ajuntament i posteriorment en les converses amb els
propietaris, s’ha vist necessari no retardar les obres d’urbanització del vial
d’Àngel Guimerà, per ésser una connexió amb la part sud de la vila, on es
troben diferents equipaments locals.
Atès que amb l’ànim de facilitar la gestió de les obres d’urbanització, per part
de l’alcaldia, s’ha obtingut el consentiment dels propietaris afectats, estant
pendents de signar convenis en el quals es delega a l’Ajuntament la gestió dels

polígons, cedint els vials a fi que urbanitzi i liquidi les quotes convingudes,
aportant l’ajuntament la resta de les obres necessàries.
És per això que es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar el model de convenis a signar amb els propietaris per a la
gestió del poligon PA-05.B del sòl urbà del POUM, en el què es cedeix el vial i
es fixen les quotes d’urbanització.
Segon: Deixar sense efecte el sistema de compensació, fixant el del Ple, de
data 23 de desembre de 2011 i per acord dels Serveis Territorials d’Urbanisme,
de data 22 de març de 2012, pel que fa al poligon PA-05.B que passarà a ser
gestionat pel sistema de cooperació, en el moment en que se signin tots els
convenis i s’executin les obres.
Tercer: Pel que fa al
poligon PA.05-A, segons voluntat manifestada,
s’executarà per part de l’únic propietari i per compensació”.
En la fase de votació, la proposta és aprovada amb els 11 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC, PPC i PSC i els 2 vots en contra dels regidors d’IPAFPM.

4.- Aprovació dels convenis per a l’Ocupació Directa
provisional del Sector 5 del POUM
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que en data 7 de juny de 2007 es va aprovar definitivament el POUM que
preveu dins el sòl urbanitzable el sector 5 de caràcter residencial, donat que és
proper a la zona urbana de la vila.
Atès que per part de l’Ajuntament, i posteriorment en les converses amb els
propietaris, s’ha vist necessari procedir a una nova ocupació directa de set
metres a banda i banda del futur vial avinguda de Josep Mas Dordal, per tal de
fer l’esplanació i procedir al plantat de l’arbrat.
Atès que amb l’ànim de facilitar la gestió de la plantació esmentada s’ha
demanat una subvenció de la Diputació de Lleida, amb la previssió que realitzi
com entrega en espècie aquesta tasca.
Atès que per part de l’Alcaldia, s’ha obtingut el consentiment de la major part
dels propietaris afectats, signant convenis amb aquests per realitzar d’immediat
la plantació mijançant una cessió provisional de l’Ocupació dels terrenys, amb
el compromís de tramitar l’expedient fins a la seva ocupació directa definitiva.

Atès que la Llei d’Urbanisme aprovada per Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, preveu que l’ajuntament realitzi els expedients d’ocupació directa de
terrenys en el seu article 156 en dir:
“1. Se entiende por ocupación directa la obtención de terrenos que, siendo
afectados por el planeamiento urbanístico a cualquier tipo de sistema
urbanístico, general o local, se tengan que incorporar por cesión obligatoria al
dominio público. La ocupación directa comporta el reconocimiento de la
administración actuante del derecho de las personas propietarias a participar
en el reparto justo de los beneficios y las cargas en el seno de un sector de
planeamiento o un polígono de actuación concretos”.
Vist el que disposa l’article 25 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público que disposa: ”1. En los contratos del sector público podrán
incluirse cualesquiera pactos, cláusulas y condiciones, siempre que no sean
contrarios al interés público, al ordenamiento jurídico y a los principios de
buena administración.”
És per això que es proposa el següent:
Primer: Aprovar el convenis signats amb els propietaris del sector 5, que tenen
per objecte una nova ocupació directa provisional, amb el compromís de
tramitar l’expedient fins a la seva ocupació directa definitiva.
Segon: Així mateix, s’aprova el model de conveni per a la signatura respecte
als propietaris, els germans Casañé-Cervera, delegant en el Sr. Alcalde per a la
seva signatura.
Tercer: Facultar al Sr. Alcalde per a que, a l’ensems de la Diputació de Lleida,
realitzi l’execució de les obres d’esplanació i de plantació d’arbrat”.
Els regidors del PP pregunten en què consisteix l’esmentat conveni, pregunta a
la qual el Sr. Secretari per ordre de l’Alcaldia procedeix a la seva lectura.
En la fase de votació, la proposta queda aprovada amb els 7 vots a favor dels
regidors de CiU i ERC, dos vots en contra dels regidors d’IPA-FPM i 4
abstencions dels regidors del PSC i del PP.

5.- Aprovació inicial de la Modificació Puntual del
POUM en els Sectors SUND 25 i SUND 26 (Ciutat Jardí)
Es dóna lectura a la següent proposta:

“Atès que el POUM preveu en els articles 229 i 230 els sectors SUND 25 i
SUND 26, que encara no estan desenvolupats i, per tant, són susceptibles de
noves determinacions per via de modificació del POUM.
Atès que tal com es descriu en l’apartat 1.6 de la memòria de la informació, del
document que se sotmet a l’aprovació, s’ha vist la necessitat de facilitar que els
veïns interessat en disposar d’habitatges propis d’una Ciutat Jardí, puguin
obtenir-los.
Atès que això pot donar lloc a la modificació puntual actual de creació d’una
Ciutat Jardí, seguint un procediment senzill de gestió al crear 8 subsectors del
sector 9, susceptibles de desenvolupament separat.
Atès que crea també aquesta modificació un nou vial tipus ronda per la banda
sudest que millora la connectivitat de la xarxa viària.
Atès que finalment la modificació substitueix una rambla en el sector 8 per un
carrer de 14 metres que perpetra la connexió de l’antiga nacional 240 amb el
principal vial del sector de l’eixample.
A la vista del document, de data 18 d’octubre de 2012, Núm. de Registre
d’entrada 2983/12, redactat per l’arquitecte en Xavier Guerra López, que recull
les anteriors modificacions que hem esmentat.
Vist el que diposen els articles 85 i 96 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme
aprovada per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, i els articles 102 i 108 del
Reglament de l’esmentada llei, es proposa als reuntits el següent:
Primer: Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM en els sectors
SUND 25 i SUND 26, continguda en el document tècnic abans esmentat.
Segon: Exposar al públic l’expedient pel termini d’un mes mitjançant inserció
d’edictes en el tauler, BOP i telemàticament”.
El Sr. Secretari fa constar que cal incorporar a la documentació l’anomenat
document comprensiu o resum de l’abast de les determinacions del pla (annex
1), que s’ha adjuntat a darrera hora per part del redactor, cosa que és
acceptada per tots els reunits.
El regidor portaveu del PP, Sr. Francisco González, fa constar que el seu grup
votarà en contra atès que considera que no és un temps idoni per parlar de
modificacions del POUM.
El regidor portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que cal saber si
els veïns han demanat aquesta modificació i quina incidència tindrà a l’hora
d’urbanitzar aquest sector.

El Sr. Alcalde contesta que es tracta d’una zona que permetrà fer cases
adossades i xalets, i que suposarà una baixada de la densitat dels habitatges.
D’altra banda, fa constar que els veïns ho veuen bé. Per finalitzar, el Sr. Alcalde
afegeix que sembla que continua havent demanda d’aquest tipus d’habitatge i
que podria desenvolupar-se en subsectors.
En la fase de votació, la proposta queda aprovada amb els 7 vots a favor dels
regidors de CiU i ERC, i els 6 vots en contra dels regidors del PSC, PP i IPAFPM.

6.- Canvi de denominació del carrer de la Carretera de
Sucs pel d’Avinguda de Sucs
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que d’un temps ençà hem pogut comprovar com el que fou la carretera
de Sucs en el seu dia, s’ha anat convertint en un dels principals vials de la
població, amb la consolidació de la seva trama urbana i un trànsit rodat que, dia
rere dia, s’ha anat incrementant notablement. Més encara en els darrers
mesos, amb la posada en funcionament de l’autovia Lleida-Osca i la ubicació
en aquest vial d’una de les sortides i entrades principals a aquesta autovia.
Atès que, amb la finalitat d’evitar confusions i atorgar-li la nomenclatura que li
escau a aquest tram de via urbana que aniria des de la cruïlla amb el carrer de
la Mercè fins on acaben les piscines municipals, caldria canviar la
nomenclatura emprada fins ara de Carrer de la Carretera de Sucs, per un de
més senzill i descriptiu de la realitat d’aquest nou vial com el d’Avinguda de
Sucs.
Atès que es va comunicar aquesta proposta a tots els veïns d’aquest vial el
proppassat mes de juliol sense que, fins a la data, s’hagi rebut cap reclamació
o esmena a aquest canvi.
Atesos doncs aquests antecedents, es proposa als reunits:
Primer: Aprovar el canvi de nomenclatura del Carrer de la Carretera de Sucs
pel d’Avinguda de Sucs.
Segon: Comunicar aquest acord a tots els veïns/ïnes d’aquest vial, tot
informant-los que l’Ajuntament d’Almacelles es farà càrrec de tots aquells
tràmits oficials o certificats que fossin necessaris per adaptar el canvi del carrer
a la nova nomenclatura.
Tercer: Comunicar aquest canvi a l’INE i procedir al canvi en la retolació
exterior d’aquest vial, adaptant-lo a la nova nomenclatura”.

En la fase de votació, la proposta és aprovada amb els 11 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC, PSC i PP; i les dues abstencions dels regidors d’IPAFPM.

7.- Ratificació del Decret on s’acorda declarar Filla
Predilecta de la vila a la científica nascuda a
Almacelles, na Teresa Rodrigo i Anoro
Es dóna compte del Decret 160/12 per a la seva ratificació:
“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:
Nomenament de Filla Predilecta d’Almacelles a la física nuclear i membre
del Comitè de Política Científica del CERN (Conséil Europeen de
Recherche Nucléaire) de Ginebra, la Sra. Teresa Rodrigo i Anoro.
Na Teresa Rodrigo i Anoro, filla d’Almacelles, està entregada amb plena
dedicació, a la docència universitària que compagina amb la investigació
científica d’alt nivell, havent contribuit amb les seves valuoses aportacions al
descobriment del Quark Top (sisena i darrera partícula elemental de la matèria)
o el Boson de Higgs (demostració científica de la formació de la massa).
Na Teresa Rodrigo i Anoro és investigadora en Física de Partícules, catedràtica
de Física per la Univestitat de Cantàbria i presidenta del Consell de
Col·laboració Internacional CMS (Solenoide Compacte de Muons), amb el què
ha participat en el darrer gran descobriment de la física quàntica: el Boson de
Higgs.
En aquests darrers anys, les seves investigacions han estat centrades en el
desenvolupament i instrumentació dels detectors de partícules a l’Institut de
Física de Cantàbria, coordinadora per a la Física Experimental de Partícules en
el Comitè Executiu del Centre Nacional de Física de Partícules, Astropartícules
i Nuclear, i participant en el Projecte LHC (Col·lisionador d’Hadrons). Treballà al
Fermilab de Chicago on va participar del descobriment del Quark Top i des del
2011 està al CERN de Ginebra, on va formar part fonamental de l’experiment
que ha permès la troballa del Boson de Higgs. Ha publicat més de 6 llibres i
prop de sis-cents articles per a les publicacions científiques més prestigioses
del món.
Atès que es dóna la circunstància que el seu pare, en Màximo Rodrigo
Panzano, va exercir entre els anys 1943 i 1966 molt meritòriament com a

mestre de l’escola pública d’Almacelles; contribuint amb el seu esforç, sempre
generós, metòdic i constant, a la formació de generacions d’almacellencs.
Atès, doncs, el mèrit personal reconegut internacionalment, i la satisfacció que
suposa per a tots nosaltres que una filla d’Almacelles estigui contribuïnt amb
les seves investigacions i esforços, a una aportació tan important al món de la
ciència.
Vist el que disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
Bases de Règim Local; l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya i l’article 66 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals; així com l’article 14 del
Reglament de Protocol i Cerimonial de l’Ajuntament d’Almacelles,
RESOLC:
Primer: Nomenar Filla Predilecta d’Almacelles a la catedràtica de Física i
investigadora na Teresa Rodrigo i Anoro; en reconeixement a la seva
destacada dedicació professional en el món de la docència i de la investigació
científica; especialment pel que fa als seus descobriments sobre el Quark Top i
el Boson de Higgs.
Segon: Donar compte en el proper Ple que se celebri per a la seva ratificació.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde”.
El regidor i portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, es pregunta per què
no es va fer constar que la mare de l’esmentada investigadora també era
mestra d’Almacelles, qüestió que és contestada per part del Sr. Alcalde dient
que no coneix aquesta circumstància, tot i que pel que fa al pare, sí que fou
director de l’escola pública i especialment guardonat per l’Ajuntament de
l’època en reconeixement d’aquesta tasca durant molts anys.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que no és lògic
ratificar un Decret quan l’objecte del qual tracta ja està fet.
En la fase de votació, el decret és ratificat amb els 11 vots a favor dels regidors
de CiU, ERC, PP i IPA-FPM; i les dues abstencions dels regidors del PSC que
ho fan per les raons abans expressades.

8.- Aprovació del projecte d’expropiació per
procediment de taxació conjunta dels terrenys
qualificats com a sistema general viari, de la finca

situada en la cruïlla entre la Rambla de la Generalitat i
carrer Major (ref. cad. 7228601B8272N0001SS)
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atesa la situació que es planteja en la zona esmentada en la qual resta una
zona per urbanitzar, destinada a sistema urbanístic de caràter públic, situada
davant de les edificacions existents, per tal que aquestes tinguin accés a la via
pública segons el Poum.
Atès que s’ha presentat en aquestes oficines projecte d’expropiacio per a la
taxació conjunta redactat per en Xavier Guerra i López, arquitecte, de data 18
d’octubre de 2012, que permet adquirir una superficie de 236 metres quadrats
per tal de deixar completament urbanizada la cruïlla de referència necessària
per al pas de vianants.
Vist el que disposa l’article 113 del decret legisltiu 1/2010 de 3 d’agost que
aprova la Llei d’Urbanisme catalana es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar inicialment el Projecte d’Expropiació per taxació conjunta
redactat per en Xavier Guerra i López, arquitecte, de data 18 d’octubre de
2012, registre d’entrada 2982/12.
Segon: Exposar al públic l’expedient pel termini d’un mes amb notificació als
interessats amb tramesa del full d’apreuament a fi que es puguin presentar
al·legacions sobre la titularitat o sobre la valoració dels seus drets”.
El regidor i portaveu del PP, Sr. Francisco González, fa constar que el seu grup
s’abstindrà de votar atès que no està clar l’import de la indemnització, ni se sap
si seria factible gastar-ho en aquests temps de restriccions pressupostàries.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, celebra aquesta actuació, ja
que el seu grup havia demanat en diferents ocasions una sol·lució a aquest
problema.
El Sr. Alcalde fa al·lusió a que hi ha un informe tècnic sobre aquest assumpte
que es podia haver examinat prèviament.
En la fase de votació, la proposta és aprovada per unanimitat.

9.- Aprovació del Text Refós per a l’aprovació definitiva
del Pla Parcial del Sector 11 del Parc Industrial de
Suport Aeroportuari (PISA) d’Almacelles

Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que, amb data 23 de juny de 2011, es va aprovar definitivament el Pla
Parcial Urbanístic del Sector 11, pels Serveis Territorials d’Urbanisme, amb la
condició no es procedís a la publicació fins que es procedís a la redacció d’un
text refós que comtemplés les esmenes proposades.
Vist el document presentat per Costa-Portolés Arquitectes, SLP; de data
octubre de 2012, que recull l’esmetat text refós del Pla Parcial Sector 11,
incorporant una disposició transitòria que permet desenvolupar el sector amb
independència de tota la zona industrial que l’envolta.
És per tot això que es proposa:
Primer: Aprovar el text refós del Pla Parcial del Sector 11 del Sòl Industrial
recollit en el document tècnic, de data octubre de 2012, redactat pel Despatx
Costa Portolés Arquitectes, SLP, amb registre d’entrada 2983/12, de 18
d’octubre de 2012.
Segon: Trametre als Serveis Territorials d’Urbanisme la documentació de
referència a fi que procedeixi a la seva aprovació definitiva”.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Fracnesc Torres, pregunta quants diners
s’han gastat en plans parcials i en obres, i si les despeses les hauran d’acabar
assumint els propietaris del sector.
El Sr. Alcalde contesta que caldrà que es porti a terme, prèviament, la
reparcel·lació del sector.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada amb els 7 vots a favor dels
regidors de CiU i ERC, i les 6 abstencions dels regidors del PSC, PP i IPAFPM.

10.- Aprovació inicial de la
Ordenances Fiscals per 2013

Modificació

de

Es dóna lectura a la següent proposta:
“PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS 2013
Ordenança Fiscal núm. 2
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIO MECÀNICA
El quadre de tarifes de l’article 6.2 queda substituït pel següent:

les

POTENCIA I CLASSES DE VEHICLES

Tarifa
Llei €

Coeficient

Tarifa
municipal

a) TURISMES
-De menys de 8 cavalls fiscals
- de 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
-De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
-De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals
-De més de 20 cavalls fiscals

12,62
34,08
71,94
89,61
112,00

1,894532689
“
“
“
1,9109

23,91
64,57
136,29
169,77
214,02

83,30
118,64
148,30

1,929795209
“
“

160,75
228,95
286,19

b) AUTOBUSOS
-De menys de 21 places
-De 21 a 50 places
-De més de 50 places

c) CAMIONS
-De menys de 1.000 kg de càrrega útl
-De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil
-De més de 2.999 a 9.999 kg de càrrega útil
-De més de 9.999 kg de càrrega útil

42,28
83,30
118,64
148,30

Idem “b”

81,59
160,75
228,95
286,19

d) TRACTORS
-De menys de 16 cavalls fiscals
-De 16 a 25 cavalls fiscals
-De més de 25 cavalls fiscals

17,67
27,77
83,30

Idem “b”

34,10
53,59
160,75

17,67
27,77
83,30

Idem “b”

34,10
53,59
160,75

e) REMOLCS I SEMIRREMOLCS
ARROSEGATS PER VEHICLES DE
TRACCIÓ MECÀNICA
-De 750 a 1.000 kg de càrrega útil
-De 1.000 a 2.999 kg de càrrega útil
-De més de 2.999 kg de càrrega útil

f)

D’ALTRES VEHICLES

-Ciclomotors
-Motocicletes fins a 125 cc.
-Motocicletes de més de 125 cc fins a 250 cc
-Motocicletes de més de 250 cc fins a 500 cc
- Motocicletes de més de 500 cc fins a 1000 cc
-Motocicletes de més de 1.000cc

4,42
4,42
7,57
15,15
30,29
60,58

Idem “b”

8,53
8,53
14,61
29,24
58,45
116,91

Ordenança Fiscal núm. 19
TAXA DE CLAVEGUERAM
Es modifica el quadre de tarifes de l’article 5.2 pel següent:
EUR
a) Habitatges
-Per clavegueram, cada m3
b) Finques i locals no destinats a habitatge
-Per clavegueram, cada m3

27,01
52,99

Ordenança Fiscal núm. 10
TAXA DE CEMENTIRI
A l’article 6.1 cal afegir el següent:
Concessions:
Tombes soterrades
Euros
2 tombes soterrades
3 tombes soterrades

2.600,00
3.000,00

Ordenança Fiscal núm. 11
TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
L’article 5.2 queda substituït pel següent:
Gaudiran del 50% de bonificació els subjectes passius majors de 65 anys o
amb un certificat de disminució igual o superior al 65% i que la renda personal
dels membres de la unitat familiar sigui inferior al 2,5 del salari mínim
interprofessional.
Queda anul·lada la bonificació del 20% recollida al punt 5.3 ja que queda
inclosa (i augmentada) amb la modificació de l’article 5.2
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

Euros
97,25
351,18
702,36
1.053,55

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

1.404,73
1.755,91
2.107,09
2.458,27
2.809,46
3.160,64
3.511,82
3.863,00
4.214,18
4.565,37
4.916,55
5.267,73
5.618,91
113,46
210,71
324,17
302,56

B) Cafeteries, bars

248,53

C) Bars Musicals (Pubs)

302,56

Epígraf cinquè. Establiments d'espectacles
A) Sala de festes, discoteques

432,22

Epígraf sisè. Locals industrials o mercantils
A) Indústries fins a 10 treballadors

162,08

B) Indústries de més de 10 treballadors

270,14

Epígraf setè. Despatxos professionals
A) Despatxos professionals

113,46

B) Entitats Bancàries

162,08

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

Afegir l’article 11è: Horari
L’horari de les terrasses exteriors i interiors serà el següent:
Dilluns a Dijous de 07:00 h a 23:00 h
Divendres i Dissabtes de 09:00 h a 01:00 h
Diumenges de 09:00 h a 24:00 h

Ordenança Fiscal núm. 26
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CASES DE BANYS,
DUTXES, PISCINES I INSTAL.LACIONS ANÀLOGUES
Es fa constar a l’ordenança que, per poder adquirir un abonament, del tipus que
sigui, és imprescindible accedir a l’enregistrament de la fotografia del titular de
l’abonament en el sistema informàtic amb el que es fa el control dels accessos.

Ordenança Fiscal núm. 27
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA, GAS I ELECTRICITAT
Les tarifes a aplicar per l’any 2013 seran les següents:
CLIENTS DOMÈSTICS

TARIFA EUR/m3

BLOC 1
BLOC 2
BLOC 3
BLOC MÍNIM (=<6m3)
BLOC EXCÈS (>DE 6 m3)

0,4598
0,7088
1,2756
0,6983
1,1704

Ordenança Fiscal núm. 34
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL
Es substitueixen les taxes de l’article 6 per les següents:
PERIODE GENER-JULIOL 2013 150 €/mes
PERIODE SETEMBRE- DESEMBRE 2013 160 €/mes

Ordenança Fiscal núm. 19
TAXA REGULADORA DE PREUS PÚBLICS
Atès que s’ha constatat que , darrerament, hi ha molta demanda per part de
particulars de cadires, taules i cavallets de l’Ajuntament.
Atès que per poder continuar oferint aquest servei i renovar aquelles que es
trenquen, l’Ajuntament considera oportú establir una taxa per deixar les cadires,
taules i cavallets de l’Ajuntament als particulars del municipi que ho sol·licitin.
Es proposen els següents preus:
1 Cadira de resina blanca . . . . . . . 0,25€

1 taula amb els seus cavallets . . . 1,50€

S’haurà de dipositar una fiança que es retornarà si les cadires i/o taules es
tornen en perfecte estat.
Estan exemptes d’aquests preus les Associacions sense afany de lucre, però
hauran de dipositar la fiança.
Es proposa, també, el preu pel lloguer de l’equip gran de musica de
l’Ajuntament:
Equip gran de música . . . . . 100€

S’haurà de dipositar una fiança que es retornarà si l’equip es torna en el mateix
estat en que es va deixar.
Estan exemptes d’aquest preu les Associacions sense afany de lucre, però
hauran de dipositar la fiança.

ALTRES
a) Es proposa la Ordenança reguladora de la neteja i tancament de solars a la
vila d’Almacelles següent:
ORDENANÇA ESPECIAL REGULADORA DE LA NETEJA I TANCAMENT
DE SOLARS A LA VILA D’ALMACELLES
CAPITOL I DISPOSICIONS GENERALS
Article 1r.
Aquesta ordenança es dicta en virtut d’allò que disposen els articles 84 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, l’article 220 de
la Llei 8/87, de15 d’abril, municipal i de règim local de Catalunya. Així com els
articles 58 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals de Catalunya.
Article 2n.
Aquesta ordenança es refereix a aspectes sanitaris, de seguretat i purament
tècnics; té la naturalesa d’ordenança de construcció o de “ policia urbana”, no
lligada a unes directrius de planejament concret, per la qual cosa pot subsistir
amb vida pròpia al marge de les Normes dels planejaments vigents.
Article 3r.
Als efectes d’aquesta Ordenança tindran la consideració de solars:
1) Les urbanitzacions de sòl urbà aptes per a la edificació que estiguin
urbanitzades d’acord amb les normes establertes en cada cas.

2) Les superfícies de sòl urbà que per la seva reduïda extensió, forma irregular
o localització, no siguin susceptibles d’ús (malgrat la seva classificació com al
sol urbà no utilitzable).
Article 4t.
S’entén per tancament de solars l’obra exterior de nova planta, de naturalesa
no permanent, que es limita al simple tancament físic del solar.
Article 5è
La finalitat d’aquesta Ordenança és que les urbanitzacions i les edificacions es
mantinguin en les degudes condicions per sostenir la imatge urbana del
municipi i de tal forma que s’evitin riscos que puguin afectar a la seguretat, la
salubritat i l’ornat públic.

CAPITOL II. DE LA NETEJA DELS SOLARS
Article 6è
1)L’alcalde dirigirà la policia urbana, rural i sanitària, i ordenarà inspecció de les
parcel·les, les obres i les instal·lacions del terme municipal per comprovar el
compliment de les condicions exigibles.
2)Es faran dos inspeccions anuals, una al mes d’abril i l’altra al mes de
setembre, la data de les quals es farà saber mitjançant un ban d’alcaldia.
Article 7è
1) És prohibit llençar deixalles o residus sòlids (mobles, estris i objectes
inútils) als solars i espais lliures de propietat pública o privada.
2) Els propietaris de solars els hauran de mantenir en condicions de
seguretat, salubritat i ornat públic; els serà prohibit mantenir-hi deixalles,
residus urbans , runes, vehicles no aptes per a la seva utilització i caldrà
que els tinguin nets d’herbes i matolls
3) Quan el domini directe d’un solar pertanyi a una persona i el domini útil,
a una altra, l’obligació recaurà sobre aquella que tingui el domini útil,
sense perjudici de l’obligació subsidiària de la propietat.
Article 8è
1) L’alcalde, d’ofici o a instància de qualsevol interessat, previ informe dels
serveis tècnics i amb audiència del titular responsable, dictarà una
resolució que assenyali les deficiències existents en els solars, ordenarà
les mesures necessàries per solucionar-les i fixarà un termini d’execució.
2) Un cop hagi transcorregut el termini concedit sense que s’hagin dut a
terme les mesures necessàries, l’alcalde ordenarà la incoació de
l’expedient sancionador, de conformitat amb els articles 211 i següents
del Decret Legislatiu 1/2010 de la legislació vigent a Catalunya en
matèria urbanística.

3) En la resolució també es requerirà al propietari o a l’administrador que es
procedeixi a l’execució de l’ordre efectuada que, si no es compleix, serà
portada a terme per l’ajuntament a càrrec de l’obligat a un preu de 4€xm2
de superfície del solar, a traves del procediment d’execució subsidiària
previst en la Llei 30/1992 de 26 de novembre del Règim Jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú.
4) La incoació de l’expedient sancionador comportarà una taxa associada
de 40€
CAPITOL III. DEL TANCAMENT DE SOLARS
Article 9è.
Es recomana als propietaris de solars de mantenir-los tancats mentre no es
realitzin obre de nova construcció, per raons de seguretat, salubritat i ornat
públic.
Article 10è.
La tanca o tancament del terreny haurà de tenir les característiques i tipologia
senyalats a les normes subsidiàries del planejament urbanístic d’Almacelles
vigents.
Article 11è.
El tancament de solars es considera obra menor, i està subjecta a prèvia
llicència, l’ordre d’execució suposa la concessió gratuïta de la llicència per
realitzar l’activitat ordenada
Article 12è.
El tancament voluntari de solars no eximeix al propietari de mantenir-lo en les
condicions de seguretat , salubritat i neteja.
CAPITOL IV. INFRACCIONS I SANCIONS
Article 13è.
Constitueix infracció urbanística l’incompliment de l’ordre d’execució de les
actuacions necessàries, per tal de mantenir els solars, les urbanitzacions les
edificacions en condicions de neteja, seguretat, salubritat i ornat públic.
Article 14è.
Les infraccions a les quals es refereix l’article anterior serà sancionada amb
una multa equivalent al 15 per cent del valor d’execució material de les
actuacions necessàries per solucionar les deficiències comprovades, fins a un
màxim de 601,01 euros.
Article 15è

L’òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador és l’Alcalde,
segons disposa l’article 21.1 n) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local.
Article 16è.
La potestat sancionadora, s’exercirà, en qualsevol cas, mitjançant el
procediment establert per a l’exercici ,segons l’aprovat, pel Reial Decret
1398/1993, de 4 d’agost.

DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor una vegada estigui aprovada
definitivament pel Ple de l’Ajuntament i publicat el text íntegre en el Butlletí
Oficial de la Província, i transcorregut també el termini previst a l’article 65.2 de
la Llei 7/85 de 2 d’abril, i mentre no s’acordi la seva derogació.
b) Es proposa aprovar a les ordenances fiscals d’Almacelles que, per a poder
gaudir dels beneficis fiscals establerts a les ordenances fiscals municipals, és
condició indispensable no tenir cap deute pendent amb l’Ajuntament
d’Almacelles i demanar-ho abans de la finalització del període voluntari”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i ERC, 4 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA-FPM
i 2 abstencions dels regidors del PP.

11.- Aprovació del Compte General del Pressupost de
l’exercici 2011
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Finalitzat l’exercici pressupostari de 2011, cal elaborar el compte general de
l’entitat local, dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital
íntegrament local.
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de
documentació bàsica, complementària i annexos.
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia
15 de maig de l’actual exercici.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2011 s’han sotmès a
l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen
aprovador en data 12 de juliol de 2012. Exposat el compte general al públic en

el Butlletí Oficial de la Província núm. 103, de data 26 de juliol de 2012, pel
període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni
observacions.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb els articles 208 a 212 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, la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local i altres
disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut, la Comissió
Especial de Comptes proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Compte general de l’Ajuntament de 2011:
Primer. Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a
l’exercici 2011, integrats pels següents documents comptables:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 23.790.976,56 €, un
passiu de 23.790.976,56€ i un resultat de l’exercici amb un guany de 32.825,79
€.
- Compte de resultats: en tancar l’exercici hi ha un guany de 32.825,79 €.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de
cobrament de 864.690,34 €, unes obligacions pendents de pagament de
1.240.423,93 €, un romanent total de tresoreria per a despeses generals de
136.000,73 € i un resultat pressupostari ajustat de 495.075,91 €.
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació
continguda al Balanç, en el Compte de resultat econòmic patrimonial i en l’Estat
de liquidació del Pressupost.
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat
local i de cadascun dels seus organismes autònoms.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als
seus saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i
agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. en cas de discrepància
entre els saldos comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de
conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui
atribuïda la funció de comptabilitat.
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la
corporació.

Compte general del Patronat Municipal d’Avis de 2011:
Primer: Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a
l’exercici 2011, integrats pels següents documents comptables:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 206.244,37€, un
passiu de 206.244,37€ i un resultat de l’exercici amb una pèrdua de
29.824,53€.
- Compte de resultats: en tancar l’exercici hi ha una pèrdua de 29.824,53€.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de
cobrament de 40.737,11€, unes obligacions pendents de pagament de
36.787,64€, un romanent total de tresoreria per a despeses generals de
4.154,95€ i un resultat pressupostari ajustat de - 9.985,41€.
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació
continguda al Balanç, en el Compte de resultat econòmic patrimonial i en l’Estat
de liquidació del Pressupost.
Segon: Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat
local i de cadascun dels seus organismes autònoms.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als
seus saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i
agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. en cas de discrepància
entre els saldos comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de
conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui
atribuïda la funció de comptabilitat.
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la
corporació.

Compte general del Patronat Municipal d’Esports de 2011:
Primer: Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a
l’exercici 2011, integrats pels següents documents comptables:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 131.215,65€, un
passiu de 131.215,65€ i un resultat de l’exercici amb una pèrdua de 726,24 €.
- Compte de resultats: en tancar l’exercici hi ha una pèrdua de 726,24 €.

- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de
cobrament de 15.629,00€, unes obligacions pendents de pagament de
3.415,83€, un romanent total de tresoreria per a despeses generals de
14.829,65 € i un resultat pressupostari ajustat de 3.946,53 €.
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació
continguda al Balanç, en el Compte de resultat econòmic patrimonial i en l’Estat
de liquidació del Pressupost.
Segon: Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat
local i de cadascun dels seus organismes autònoms.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als
seus saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i
agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. en cas de discrepància
entre els saldos comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de
conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui
atribuïda la funció de comptabilitat.
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la
corporació.
Tercer: Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a
resultat de l’exercici econòmic 2011, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb
el que determinen els articles mencionats en la part expositiva”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i ERC, 2 vots en contra dels regidors d’IPA-FPM i 4
abstencions dels regidors del PSC i del PP.

12.- Proposta de modificació del pressupost 07/12 de
suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb
anul·lacions i baixes de crèdits d’altres partides
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a
les quals no n’hi ha consignació en el pressupost ordinari actual o és
insuficient, cal tramitar l’expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit
que s’ha de finançar mitjançant baixes dels crèdits de partides de despeses, del
pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les disposicions vigents.
Despeses a finançar

Suplement de Crèdits:
Partida

Nom

Proposta
d’increment

01100-31000 Interessos de Préstecs

4.000,00 €

15500-21000 Manteniment Infraestructura

8.265,44 €

15500-21300 Reparació i Manteniment de Maquinària

6.000,00 €

15500-21400 Reparació i Manteniment Elements Transports

6.000,00 €

15500-63500 Mobiliari Urbà

1.000,00 €

16400-62200 Edificis i Altres Construccions

3.000,00 €

17100-60901 Parc Europa

28.000,00 €

23100-41000 A Organismes Autònoms de l’Entitat Local

15.000,00 €

33300-48901 Transferència Corrent Fundació Privada Museu

8.652,00 €

33300-62201 Edificis i Altres Construccions

6.786,80 €

33400-48900 Entitats Culturals

2.500,00 €

34200-60927 Pista Skate

260,73 €

45400-20000 Lloguer Terrenys

1.933,40 €

45400-21000 Manteniment Infraestructura

2.500,00 €

45400-61900 Inversió Reposició Infraestructures
92000-22705 Processos Electorals

17.512,52 €
2.000,00 €

92000-62500 Mobiliari

776,79 €

Crèdits extraordinaris:
Partida

Nom

Proposta
d’increment

13200-62400 Elements de Transport

5.800,00 €

16500-60900 Altres inversions noves en infraestructures i béns
destinats a l’ús general

6.308,87 €

Total despeses a finançar: ................................................... 126.296,55 €

Finançament que es proposa:
1) Anul·lacions o Baixes de Crèdits d’Altres Partides:
Partida

Nom

Baixa o Anul·lació

01100-91200 Amortització Préstecs Mig i Llarg Termini

97.000,00 €

13200-20401 Renting Vehicle Policia

2.197,04 €

15500-20401 Renting Vehicle Brigada

15.600,00 €

33600-78100 Subv. Façanes Cases Històriques

11.499,51 €

Total baixes de crèdits d’altres partides:

126.296,55 €

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 16.2 del Reial Decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
de Desplegament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d’Estabilitat Pressupostària, en la
seva Aplicació a les Entitats Locals.
— 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 que es Dicten Mesures per al
Desenvolupament de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s’Aprova
l’Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals.
— L’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta
en la legislació aplicable, procedint la seva aprovació inicial pel Ple, de

conformitat amb l’establert 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.e) 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 sotasignat eleva la següent
proposta de resolució:
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit núm. 07/12,
del pressupost en vigor en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit
extraordinari, finançat amb anul·lacions o baixes de crèdits d’altres partides per
import total de 126.296,55 €.
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el
Butlletí Oficial de la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats
podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es
considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s’hagués
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes
per a resoldre-les”.
En la fase de deliberació, el regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, fa
constar que ha vist una transferència al museu de 8.000 euros. Pregunta,
doncs, quin import s’ha transferit en totat a aquesta entitat durant l’any.
El Sr. Alcalde constesta que es va fer un préstec-pont per a l’obra del carrer
Major i de la nova Residència d’Avis; i atès que s’han rebut les subvencions
que havien motivat la sol·licitud d’aquest préstec, el que ara procedeix és
amortitzar de cop 550.000 euros, tal com es va dir; fent que el total del deute
estigui per sota del que hi havia quan varen entrar a governar l’Ajuntament el
2003.
Fa constar expressament, el Sr. Alcalde, que el pressupost és una previsió i,
per tant, susceptible de modificacions. D’altra banda, hi ha partides que no
s’han gastat, com per exemple una d’11.000 euros destinada a subvencions
per arranjar façanes del nucli històric que, un cop finalitzada la convocatòria i
no haver estat utilitzada, es reparteix entre altres partides més exhaurides de
fons.
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, PP i
IPA-FPM.

13.- Proposta de modificació de pressupost 01/12 de
suplement de crèdit Patronat Municipal d’Avis
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a
les quals la consignació és insuficient i no ampliable en el pressupost vigent del
Patronat Municipal d’Avis, i atès que es disposa de romanent líquid de
tresoreria per a despeses generals segons els estats financers i comptables
resultants de la liquidació de l’exercici anterior i de majors ingressos, es
proposa tramitar l’expedient de suplement de crèdit finançat amb càrrec al
Romanent líquid de Tresoreria i majors ingressos efectivament recaptats sobre
els totals previstos en el pressupost corrent, amb subjecció a les disposicions
vigents.
Despeses a finançar
Suplements de crèdit:
Partida
23100-21300
23100-22100
23100-22104
23100-22799
23100-35900
23100-62500

Nom
Reparació i Manteniment Maquinària, Instal. I Utillatge
Energia Elèctrica
Vestuari
Treballs realitzats per altres empreses i professionals
Altres Despeses Financeres
Inversió Nova Mobiliari i Estris

Total altes crèdits :

Proposta
d’increment
5.000,00
4.500,00
500,00
5.604,95
50,00
3.500,00
19.154,95 €

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

4.154,95 €

Majors Ingressos efectivament recaptats :
Econòmica

Nom

40000 De l’administració general de l’entitat local

Majors
Ingressos
15.000,00

Total altes crèdits :

19.154,95 €

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 01/2012 per import
de 19.154,95 €, que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria per a
despeses generals i majors ingressos efectivament recaptats sobre els totals
previstos al pressupost.
Segon: Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial
de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En
cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i ERC; 4 vots en contra dels regidors del PP i d’IPA-FPM i
2 abstencions dels regidors del PSC.

14.- Moció de suport a la resolució del Parlament de
Catalunya (CiU, ERC, ICV-EV, SI i DC) per l’exercici del
dret a decidir
L’Equip de Govern de l’Ajuntament d’Almacelles presenta la següent moció:
“Des de la seva represa al segle XIX, el catalanisme ha formulat diferents
propostes polítiques amb l’objectiu de garantir la pervivència de la llengua i la
nació catalanes, afavorir el progrés econòmic i el benestar dels seus ciutadans.
Bona part d’aquest catalanisme ha volgut trobar durant molts anys un encaix de
la nostra realitat nacional al si de l’Estat espanyol mitjançant l’aportació
d’estabilitat econòmica i regeneració en les formes de Govern, a canvi del
reconeixement de la nostra llengua, la nostra cultura i un cert nivell
d’autogovern, diferent en funció del període històric. Hi ha hagut, també des del
catalanisme, una proposta que ha plantejat una redefinició complerta de l’Estat
espanyol per a basar la seva font de legitimitat en la unió voluntària de diferents
nacions que s’haurien de reconèixer entre elles en un pla d’igualtat. Igualment,
ja des dels seus inicis, el catalanisme polític ha comptat amb partidaris de
l’Estat propi, entenent que era en el concert de les nacions on Catalunya
trobaria un marc de relació estable i de bon veïnatge amb la resta de pobles de
la Península Ibèrica i d’Europa.
En els darrers trena anys, una part majoritària del catalanisme ha intentat
vehicular el seu progrés nacional, desenvolupament econòmic, cohesió social i
aprofundiment democràtic a través de la participació a l’Estat espanyol. Malgrat

els avenços assolits respecte a la situació viscuda sota el franquisme, el balanç
d’aquest període és clarament insuficient de cara als reptes de futur que tenim
com a societat. Les propostes d’acord que han significat els estatuts
d’autonomia de 1979 i 2006, la col·laboració amb l’entrada a la Unió Europea i
a l’euro, la contribució a la modernització econòmica i al progrés democràtic,
han topat amb una clara voluntat de recentralització i de laminació de
l’autogovern –expressada amb les continuades invasions competencials i, de
forma molt significativa, amb la Sentència del tribunal Constitucional sobre
l’Estatut d’Autonomia de 2006-, l’incompliment dels compromisos continguts en
els diferents acords entre Catalunya i l’Estat espanyol, una inversió en
infraestructures molt menor al pes econòmic sobre el conjunt de l’Estat, el
menyspreu i l’assetjament contra la llengua i la cultura catalanes i un dèficit
fiscal continuat durant aquest període equivalent anualment al 8% de la creació
de riquesa que avui posa en perill la cohesió social i el progrés econòmic.
El camí recorregut en aquests darrers anys, ple de dificultats i obstacles, ha
portat a una part important de la ciutadania i a diferents actors socials,
econòmics i polítics a proposar nous escenaris de futur. Disposar d’un Estat
propi, tant dependent o independent com la resta d’Estats europeus, que tingui
per objectiu servir al benestar, el progrés econòmic i cultural dels ciutadans de
Catalunya, sigui quin sigui el seu origen o condició, és vist avui com una
necessitat inajornable per una part creixent de la ciutadania de Catalunya. El
passat 11 de setembre, més d’un milió i mig de catalans i catalanes va
protagonitzar una jornada històrica, donant un exemple de civisme i de
compromís amb el present i el futur de la nostra nació. De forma molt massiva
els manifestants van expressar, de manera clara i inequívoca, el desig que
Catalunya esdevingui <<un nou Estat d’Europa>> i van recollir un anhel que, en
aquests moments, és compartit per una part molt important de la societat
catalana, que reclama que el nostre país assoleixi de l’instrument d’un Estat;
eina imprescindible per fer front als reptes de la nostra societat.
La voluntat que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir amb
plena llibertat el seu futur ha estat assumida per una majoria de les forces
polítiques parlamentàries i pel President de la Generalitat. En aquest sentit, el
12 de desembre de 1989, el Parlament de Catalunya va remarcar que el poble
català no renunciava al dret a l’autodeterminació; i, igualment, va expressar la
possibilitat <<d’incrementar les cotes d’autogovern fins allà on cregui
convenient i, en general, adequar la regulació dels drets nacionals a les
circumstàncies de cada moment històric>>.
Després d’aquest 11 de setembre, escoltant l’anhel expressat d’una forma tant
significativa, s’esdevé el moment històric en el qual resulta necessari consultar
la ciutadania sobre la possibilitat que Catalunya esdevingui un nou Estat
d’Europa.
Per aquestes raons, els grups parlamentaris sotasignants presenten la següent:

Resolució
1.- El Parlament de Catalunya expressa el seu reconeixement i es felicita per
l’enorme èxit aconseguit a la massiva manifestació del passat 11 de setembre
pels carrers de Barcelona, sota el lema “Catalunya nou Estat d’Europa”.
2.- El Parlament de Catalunya constata que al llarg d’aquests darrers trenta
anys, una part molt important del catalanisme s’ha compromès a fons amb la
transformació de l’Estat espanyol per poder-hi encaixar sense haver de
renunciar a les nostres aspiracions nacionals, a la nostra voluntat d’autogovern,
ni a la nostra continuïtat com a nació. Però els intents d’encaix de Catalunya a
l’Estat espanyol i les seves reiterades respostes són avui una via sense
recorregut, Catalunya ha d’iniciar una nova etapa basada en el dret a decidir.
3.- És per tot això que el Parlament expressa la necessitat que Catalunya faci
el seu propi camí, constatant la necessitat que el poble català pugui decidir
lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu, per tal de garantir el progrés
social, el desenvolupament econòmic, l’enfortiment democràtic i el foment de la
cultura i la llengua pròpies.
4.- El Parlament insta el Govern de la Generalitat i a les forces polítiques i els
agents socials i econòmics a impulsar el màxim consens possible per tal de
portar a terme aquest procés democràtic i el full de ruta consegüent, amb diàleg
amb la comunitat internacional, la Unió Europea i el Govern espanyol, per tal
que la ciutadania de Catalunya pugui determinar en un marc de plena llibertat,
respecte al pluralisme, foment del debat i la convivència democràtica i sense
coaccions de cap mena.
5.- El Parlament de Catalunya constata la necessitat que el poble de Catalunya
pugui determinar lliurement i democràtica el seu futur col·lectiu i insta el govern
a fer una consulta prioritàriament dins la propera legislatura.
Per tot això, els grups municipals de la Corporació municipal d’Almacelles,
proposen al Ple municipal l'adopció dels acords següents:
Primer.- Donar ple suport a la Resolució del Parlament de Catalunya, aprovada
el 27 de setembre de 2012, sobre el dret a decidir lliurement i democràtica el
futur de Catalunya i la necessitat d’una consulta al poble català.
Segon.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol”.
El Sr. Alcalde proposa esmenar el títol de la proposta a fi que hi posi “del dret a
decidir” en lloc de “del dret a l’autodeterminació”.
Sotmesa la moció a votació aquesta és aprovada amb els 11 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC, PSC i IPA-FPM i els 2 vots en contra dels regidors del

PP. El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que el sí del
seu grup a la moció va lligada a que el títol de la moció sigui el de tenir dret a
decidir.

15.- Assumptes d’urgència
A proposta de l’Alcaldia, se sotmet a deliberació la inclussió, com a assumpte
d’urgència, el que es dirà; la qual cosa és aprovada pels reunits. A més, a més,
s’hi afegirà un darrer incís sobre la delegació de la recaptació d’obligacions
derivades de contractes de concessió.

U.1.- Acord per a la delegació a la Diputació de Lleida
de les facultats que aquest Ajuntament té atribuïdes en
matèria de recaptació en via executiva de determinats
ingressos de dret públic
Es dóna lectura a la següent proposta:
“El vigent Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, atribueix als municipis
les facultats de recaptació voluntària i executiva dels seus Tributs i altres
Ingressos de Dret Públic.
La complexitat que la realització d'aquestes tasques suposa i així mateix la
seva importància dins el més ampli àmbit de la Hisenda Local, aconsella la
utilització de fórmules que permetin un eficaç o adequat exercici de les facultats
esmentades, dins els sistemes que per a aquesta finalitat preveu la normativa
local aplicable.
Considerant convenient la delegació d'aquestes funcions a la Diputació de
Lleida, a través de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs
Locals, o forma de gestió de servei que s’acordi, i essent conforme a Dret dita
delegació, en virtut de l'establert en l'article 7 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en l’article 106.3 de la Llei 7/85 de Bases del Règim Local i
en l'article 9.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s'ACORDA:
Primer: Delegar a la Diputació de Lleida, a través de l'Organisme Autònom de
Gestió i Recaptació de Tributs Locals, o forma de gestió de servei que s’acordi,
les facultats que aquest Ajuntament, a l'empara de l'establert en l'article 106.3
de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local i l'art. 7 Reial Decret Legislatiu 2/2004,
té atribuïdes en matèria de recaptació dels ingressos de Dret Públic que

s'especifiquen a continuació, amb l'abast, el contingut, les condicions i la
vigència que s'estableixen en el present acord:
- Recaptació en via executiva de les quotes d’urbanització ordinàries o
derivades de conveni.
- Recaptació en via executiva de les sancions que imposi la Policia Local.
- Recaptació en via executiva de les obligacions derivades de contractes de
concessió per a la prestació de serveis públics.
Segon: CONTINGUT I ABAST DE LA DELEGACIÓ:
1) Les facultats de recaptació, en període executiu, tant de deutes per rebut o
per liquidació d'ingrés directe i, si de cas, autoliquidacions, corresponents als
Tributs i/o Preus Públics que s'esmenten en l’apartat primer del present acord,
que comprèn quantes actuacions conté la gestió recaptatòria d'acord a la
legislació aplicable i, si de cas, les següents:
a) Practicar les notificacions col.lectives en deutes per rebut o cobrament
col.lectiu i les notificacions individuals en liquidacions per ingrés directe.
b) Liquidar interessos de demora en tots els deutes que siguin exigibles.
c) Concedir o denegar ajornaments i fraccionaments de pagament en voluntària
i executiva.
d) Rebre i custodiar les garantíes dels deutes o dispensar-les.
e) Ordenar la constitució d’hipoteques especials.
f) Dictar acords de derivació de responsabilitat en el procediment de recaptació.
g) Declarar l’embargament de béns i el seu aixecament, si s’escau, així com
totes les actuacions conduents a aquest fet.
h) La declaració de deutor fallit, de crèdits incobrables, de prescripció de
deutes, de valor defectuós i de qualsevol altre motiu de data de valors.
i) Efectuar peritatges i valoracions de béns embargats.
j) Autoritzar i presidir les subhastes.
k) Acordar la suspensió del procediment.
l) Entaular terceries de domini i de millor dret.
m) Proposar l'adjudicació de finques a l'Ajuntament, lliurant les certificacions
necessàries per a la seva inscripció en els Registres Públics.
n) La resolució de recursos contra les actuacions del procediment de recaptació
dictades per un òrgan de la Diputació de Lleida.
Tercer: OBLIGACIONS DEL MUNICIPI
Atès que l’ens local solament delega la recaptació en període executiu, resta
obligat a guardar la tramitació legalment establerta de gestió tributària i de
recaptació en voluntària, entre les quals es poden detallar les següents:
1. Aprovació de les liquidacions tributàries, tant si són de cobrament periòdic o
d’ingrés directe.
2. Aprovació del calendari de cobrança.

3. Notificació col.lectiva del padró en cas de cobrament periòdic o notificació
individual en cas de liquidacions d’ingrés directe.
4. Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
5. Lliurar la relació certificada de deutors de cada període de cobrança.
6. Dictar la providència de constrenyiment.
7. Confeccionar el plec de càrrecs.
Quart: CONDICIONS DE LA DELEGACIÓ
1) L'Ajuntament delegant s'obliga a utilitzar com a únic òrgan de recaptació en
voluntària i en executiva, a partir d'aquesta data, la Diputació de Lleida pels
conceptes a recaptar objecte d'aquest acord de delegació.
2) Per a l'exercici de les facultats delegades, la Diputació de Lleida s’atendrà a
l'Ordenament Local i a la legislació aplicable conforme a l'establert en la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, així com a la normativa que en matèria de
gestió i recaptació tributàries pugui dictar la Diputació Provincial en ús de la
seva potestat reglamentària prevista en l'article 106.2 de la Llei de Bases de
Règim Local.
3) Per l’exercici de les funcions encomanades en el present acord, la Diputació
de Lleida percebrà la vigent taxa pel servei de recaptació en via executiva,
prevista a l’ article 6è Epígraf 4 de la vigent Ordenança Fiscal nº 4 de la
Diputació de Lleida (BOP núm. 169, de 4 de desembre de 2010) en els termes
següents:
•
•
•
•

7’5 % de la quota sobre el principal, si el recàrrec és del 5 o del 10%.
15 % de la quota sobre el principal, si el recàrrec de constrenyiment és del
20 %.
100 % dels interessos a favor de l’ ajuntament.
100 % del recàrrec de qualsevol tipus (5, 10 o 20%) a favor de l’ ajuntament.

Les quantitats a què donin lloc aquestes compensacions econòmiques seran
retingudes per la Diputació de Lleida de les liquidacions corresponents que es
realitzin a l'Ajuntament.
4) La devolució per ingressos indeguts la realitzarà el propi Ajuntament.
5) En el mes de febrer es liquidarà la recaptació executiva obtinguda en
l'exercici anterior, deduint la compensació econòmica de l’apartat 3).
En els mesos d’abril, juliol i octubre es realitzarà una entrega a compte
corresponent al 85% de la recaptació en procediment executiu del trimestre
anterior.

6) La Diputació de Lleida durant el mes de març de cada exercici facilitarà a
l’Ajuntament el compte de recaptació, integrat per la següent documentació:
- Resum de la gestió de cobrament en voluntària i en executiva per rebuts i
liquidacions d’ingrés directe.
- Resum per exercicis i conceptes dels motius de càrrec, ingrés, dates i
pendent de cobrament.
- Prèvia petició de l’Ajuntament, relació individualitzada de qualsevol motiu de
càrrec, de data o de pendent.
Així mateix, trimestralment, es facilitarà a l’entitat la llista individualitzada de
totes les dates que s’hagin produït en el darrer trimestre, especificada, per
motiu de data, per tal que l’entitat en tingui coneixement i pugui sol.licitar els
aclariments o objeccions que cregui oportuns.
7) D'acord amb el punt 2 de l'article 173 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, la Diputació de Lleida resta rellevada de la prestació de fiances per a
respondre a la gestió recaptatòria sens perjudici de les garanties que l'esmentat
Ens Provincial pugui exigir als recaptadors o a altres agents que intervinguin en
la gestió del servei.
8) Per cada concepte que tingui la consideració d'ingrés de Dret Públic i que
sigui objecte del present acord de Delegació, l'Ajuntament haurà de remetre a
la Diputació de Lleida la següent documentació:
a) Providència de constrenyiment.
b) Plec de càrrecs amb expressió del període, conceptes i quantitats parcials i
totals.
c) Cinta magnètica o disquet, comprensiu de la cobrança a realitzar, d'acord
amb el disseny del Departament d'Informàtica de la Diputaciò de Lleida.
d) Certificat de l'aprovació del padró fiscal i del resultat de l'exposició al públic
del padró, així com fotocòpia de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
e) Certificat dels tràmits de la imposició i ordenació dels tributs d'acord a la
legislació vigent, així com fotocòpia de la publicació de l’Ordenança en el
Butlletí Oficial de la Província.
f) Fotocòpia del BOP on surti publicat el calendari de cobrança, en cas de rebut
de cobrament periòdic, o fotocòpia de la notificació de la liquidació, en cas de
liquidacions d’ingrés directe.
g) Fotocòpia íntegra de l’expedient en deutes derivats de contribucions
especials, execucions subsidiàries i altres supòsits.
Cinquè: ENTRADA EN VIGOR I TERMINI DE VIGÈNCIA
Una vegada acceptada per la Diputació de Lleida, la present delegació entrarà
en vigor a partir del dia següent a la publicació de l’acord d’acceptació de la
delegació al Butlletí Oficial corresponent, restant tàcitament prorrogada, per
períodes de cinc anys, en cas que cap de les parts manifesti expressament la

seva voluntat en contra, comunicant-ho a l' altre amb una antelació no inferior
als sis mesos de la seva finalització o a la de qualsevol dels períodes de
pròrroga.
Sisè: El present acord s' haurà de notificar a la Diputació de Lleida als efectes
que per la seva part es procedeixi a l' acceptació de la delegació aquí
conferida.
Setè: Una vegada acceptada la delegació per la Diputació de Lleida, el present
acord es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, per a coneixement general, d'acord amb el que es
preveu en l'article 7.2 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”.
En la fase de votació, la proposta és aprovada amb els 7 vots a favor dels
regidors de CiU i ERC, i les 6 abstencions dels regidors del PSC, PP i IPAFPM.

16.- Precs i preguntes
El portaveu i regidor del PP, Sr. Francisco González, fa constar que tal com va
dir en el Ple anterior, l’interessa saber quin ha estat el seu criteri i el resultat
obtingut del nou sistema d’accés al recinte de les Piscines Municipals.
El Sr. Alcalde contesta que el resultat ha estat força bo, i que el sistema emprat
fou l’escollit com el millor per regular l’accés al recinte.
El regidor i portaveu del PP, demana poder saber el preu de la inversió
realitzada en aquests torns de les Piscines. El Sr. Alcalde li contesta que
aquesta dada se li facilitarà en el proper Ple.
Finalment, el regidor i portaveu del PP, fa constar que caldria que se’ls donés
una informació més elaborada d’ordinari. El Sr. Alcalde li fa avinent que sempre
que ha vingut a demanar informació se li ha donat. Afegeix el Sr. Alcalde, que
si vol alguna altra mena de relació, hauria d’haver una mica més de reciprocitat
per la seva banda, assenyalant que –per exemple- se’l va convidar a un acte el
proppassat dia 25 d’octubre, i hauria d’haver fet l’esforç de venir.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, vol fer les següents
preguntes:
1.- Quin problema hi ha amb Aqualia perquè aquesta empresa es negui a pagar
les factures que li presenta l’Ajuntament.

2.- ¿Cal que el despatx d’advocats Roca-Junyent elabori una carta
d’acomiadament a les treballadores de la Llar d’Infants i si no hi ha serveis
jurídics a l’Ajuntament o a Almacelles que la puguin redactar?
3.- Quin ha estat el cost dels treballs de redacció d’aquest escrit per part
d’aquest bufet d’advocats?
4.- Atès que ha sortit publicada la notícia al diari La Mañana sobre l’inici de les
excavacions al jaciment del Vilot, pregunta quants diners s’hi destinaran a
aquests treballs i quin personal ho durà a terme.
El Sr. Alcalde fa constar que, reglamentàriament, contestarà a aquestes
preguntes en el proper Ple que se celebri. Pel que fa a les preguntes del Ple
anterior, disposa al Sr. Secretari per a que li faci entrega per escrit de les
contestacions a les preguntes formulades pel portaveu del PSC, cosa que
s’executa acte seguit.
Finalment, el Sr. Alcalde, fa constar als regidors que cal que es desplacin a la
planta baixa de la Casa-Ajuntament per donar compliment al darrer punt del
Ple, que serà el sorteig dels membres de les diferents meses electorals.

17.- Designació per sorteig públic dels membres de les
Meses electorals per a les eleccions al Parlament de
Catalunya
Com a continuació del Ple i traslladats a la planta baixa de la Casa-Ajuntament,
presideix el sorteig el Sr. Alcalde. Per part del Sr. Secretari, públicament es
procedeix a fer-ho per mitjans telemàtics i dóna el resultat que s’anunciarà,
fent-se constar pels reunits que se seleccionaran 5 suplents per no haver de
repetir el sorteig un cop més a causa de l’acceptació d’al·legacions. No es troba
present en aquest acte el regidor del grup IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas i
Mancera.
El resultat del sorteig de membres de les meses electorals per a les eleccions
al Parlament de Catalunya, del dia 25 de novembre, ha donat el següent
resultat:

SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 01/002/B
President: Sra. Mari Carmen Ribelles Cañas
1r. Suplent de President: Sra. Montserrat Morales Arnó
2n. Suplent de President: Sr. Xabier Puente Prieto
1r. Vocal: Sr. Santiago Suelves Pociello

1r. Suplent 1r. Vocal: Sr. Javier Jaime Purroy Altisent
2n. Suplent 1r. Vocal: Sr. Jaume Ojer Pueyo
2n. Vocal: Sr. Miguel José Sala Sabaté
1r. Suplent 2n. Vocal: Sr. José Luís Martínez Borrell
2n. Suplent 2n. Vocal: Sra. Montserrat Miret Ribes

SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 01/001/U
President: Sra. Carolina Manchó Lagunas
1r. Suplent de President: Sr. Ramon Mazana Novellón
2n. Suplent de President: Sra. Anna Giribet Rius
1r. Vocal: Sra. Maria Teresa Gracia Regué
1r. Suplent 1r. Vocal: Sra. Nuria Gasto Rodríguez
2n. Suplent 1r. Vocal: Sra. Isabel Garrancho Zamora
2n. Vocal: Sra. Mercè Cavero Ribelles
1r. Suplent 2n. Vocal: Sra. Maria José Roda Campistó
2n. Suplent 2n. Vocal: Sra. Ana Maria Argelich Pozo
SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 02/002/B
President: Sra. Anna Quintana Montornés
1r. Suplent de President: Sra. Núria Sabaté Olivart
2n. Suplent de President: Sra. Maria Pilar Tena Casabón
1r. Vocal: Sr. Raúl Samaniego Villar
1r. Suplent 1r. Vocal: Sr. Jorge José Pujol Molins
2n. Suplent 1r. Vocal: Sr. Francisco Simó Ayuda
2n. Vocal: Sra. Júlia Sánchez Hinojosa
1r. Suplent 2n. Vocal: Sr. Ramon Millera Codó
2n. Suplent 2n. Vocal: Sr. Roberto Llopis Castelló

SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 02/002/A
President: Sr. Alberto Gota Otín
1r. Suplent de President: Sra. Júlia Arnó Ariño
2n. Suplent de President: Sr. José Angel Buil Vidaller
1r. Vocal: Sra. Alba Camats Gallo
1r. Suplent 1r. Vocal: Sra. Sara Buil Pellisé
2n. Suplent 1r. Vocal: Sra. Dominica García Matías

2n. Vocal: Sra. Alba Basullas Arteaga
1r. Suplent 2n. Vocal: Sr. Edgar Ichart Falero
2n. Suplent 2n. Vocal: Sra. Natalia Bou Coscollà

SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 02/001/B
President: Sr. Mario Lumbiarres Cambray
1r. Suplent de President: Sra. Dolores Malagón Díaz
2n. Suplent de President: Sra. Enric Jaume Purroy Gilart
1r. Vocal: Sra. Carmen Montse Torres Arnó
1r. Suplent 1r. Vocal: Sra. Julia Rita Laforga Casanovas
2n. Suplent 1r. Vocal: Sr. Francisco José Segalàs Coral
2n. Vocal: Sra. Noèlia Inmaculada Purroy Zuriguel
1r. Suplent 2n. Vocal: Sra. Montserrat Larré Sanmartín
2n. Suplent 2n. Vocal: Sra. Rosa María Vicente Sánchez

SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 02/001/A
President: Sra. Marta Fuertes Cortés
1r. Suplent de President: Sra. Lourdes Brescó Font
2n. Suplent de President: Sra. Laura Camats Marsol
1r. Vocal: Sr. Miguel Angel Adalid Merino
1r. Suplent 1r. Vocal: Sr. Tomás Albin Monge
2n. Suplent 1r. Vocal: Sr. Juan Ramon González Malmierca
2n. Vocal: Sr. Jordi Justribó Escanilla
1r. Suplent 2n. Vocal: Sr. Alberto Díaz Pozo
2n. Suplent 2n. Vocal: Sr. Luis Bardají Baradad

SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 01/002/A
President: Sra. Sara Dolors Durano Arnó
1r. Suplent de President: Sra. Maria Guerrero Barroso
2n. Suplent de President: Sr. Carlos González Lorente
1r. Vocal: Sr. Antonio Expósito Marín
1r. Suplent 1r. Vocal: Sra. Divina Rosa Castelló Dolset
2n. Suplent 1r. Vocal: Sr. Melchor Gracia Quirce
2n. Vocal: Sr. Gabriel Arnó Alonso

1r. Suplent 2n. Vocal: Sr. Ramon José Altisent Porte
2n. Suplent 2n. Vocal: Sr. Francesc Xavier Arjó Pont
I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a
les 22,20 hores, de tot el qual extenc la present acta, donant fe del seu
contingut.

Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari Accidental

