ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 13 DE
MAIG DE 2009.- NÚMERO 5:
ASSISTÈNCIA:

Alcalde:

Sr. JOSEP IBARZ GILART

Regidors:

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

Secretari Accidental:

Sr. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

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

1.- Aprovació de l’acta 4 del Ple, de data 26 de març de
2009
En la fase de votació, el regidor i portaveu d’IPA-EPM, Sr. Josep Maria Doblas,
manifesta el seu vot en contra de l’aprovació d’aquestes actes atès que el seu
grup considera que no es recull el que es diu.
Finalment, les actes són aprovades amb els 11 vots a favor dels regidors de
CiU i del PSC, i els 2 vots en contra dels regidors d’IPA-EPM.

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

Es dóna compte dels següents decrets d’Alcaldia:

40/09
41/09
42/09
43/09
44/09
45/09
46/09
47/09
48/09
49/09
50/09
51/09
52/09
53/09
54/09
55/09
56/09
57/09
58/09

Aprovant pressupost Aquàlia per la instal·lació a efectuar pont d’Alfarràs.
Autoritzant gual permanent en el garatge del C/ d’Anselm Clavé, 37, 1r. 2ª.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Designant Mesa de Licitació obertura sobre 1 del Centre de Dia.
Convocant interessats subvencions nens i nenes de 0 a 3 anys.
Declarant càrrec i funcions treballador Sr. Jaume Carnicé Casanovas.
Iniciant expedient liquidació pressupost 2008.
Aprovant liquidació pressupost 2008.
Aprovant liquidació pressupost Patronat Municipal d’Esports 2008.
Aprovant liquidació pressupost Patronat Municipal d’Avis 2008.
Aprovant exp. de modificació de crèdit.
Aprovant inicialment divisió poligonal del SUD-6 « Els Olivars ».
Sol·licitant subvenció Dep. de la Vicepresidència publicació d’un llibre.
Aprovant la delegació en el Ple de l’aprov. inicial Pla Parcial SUD-14.
Designant Comitè d’Experts valoració ofertes per al Centre de Dia.
Designant Comitè d’Experts amb substitut valoració ofertes per al C. de D.
Resolent baixes per caducitat habitants no localitzats.
Desestimant sol·licituds presentades per subvenció escolars de 0 a 3 anys.
Concedint tarja d’aparcament individual persones amb disminució titular
no conductor a favor del Sr. Juan Pablo Arfelis Garcia.

3.- Delegació en la Diputació de Lleida d’una part de la
recaptació municipal en via executiva de determinats
ingressos de Dret públic
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès el que disposa 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 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:
Taxa per llicències mediambientals
Taxa per les llicències Urbanístiques
Tasa per a la connexió a la xarxa general d' aigua Potable.
Taxa per a la connexió a la xarxa general de Clavegueram.
Impost de Construccions Obres i Instal.lacions
Contribucions Especials
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 totts els deutes que siguin exigibles.
c) Concedir o denegar ajornaments i fraccionaments de pagament en
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:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Aprovació de les liquidacions tributàries, tant si són de cobrament
periòdic o d’ingrés directe.
Aprovació del calendari de cobrança.
Nootificació col.lectiva del padró en cas de cobrament periòdic o
notificació individual en cas de liquidacions d’ingrés directe.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Lliurar la relació certificada de deutors de cada període de cobrança.
Dictar la providència de constrenyiment.
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
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 a l'exercici de les funcions delegades en el present acord, la Diputació
de Lleida percebrà una compensació econòmica que consisteix en:

a) El 7,5% del principal recaptat en període executiu, fins a la iniciació del
procediment executiu.
b) El 15% del principal recaptat en procediment executiu, amb independència
de la quantia que la legislació vigent en cada moment determini pel recàrrec de
constrenyiment.
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 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.
Vuitè: La signatura d’aquest conveni deixarà sense efecte les funcions que
havia realitzat l’empresa Gestimpost, SL fins a la data”.
El portaveu d’IPA-EPM, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar que aquests són
“malos tiempos para la lírica”. Afegeix que suposa que dins la tramesa que es

faci a la Diputació hi anirà inclosa la senyora que tenia deutes pendents de
pagament de les liquidacions dels carrers propers a la del carrer d’en Bertomeu
Blanch “lo Català”.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, pregunta si hi anirà tot el
que està endarrerit en el cobrament. El Sr. Secretari contesta que només hi
anirà el corresponent a l’exercici de 2008.
Un cop sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per unanimitat.

4.- Moció per tal de sol·licitar al Govern de la
Generalitat la inclusió d’Almacelles en el consorci que
ha de gestionar l’aeroport de Lleida
Es dóna lectura a la següent moció:
“Atès que s’està duent a terme la tramitació de la constitució d’uns ens que
s’encarregui de la gestió i explotació de l’aeroport de Lleida.
Atès que s’ha constatat la presència i participació en aquest consorci de
diferents institucions i administracions, com ara la Generalitat, la Diputació de
Lleida, el Consell Comarcal del Segrià, la Cambra de Comerç i Indústria de
Lleida, així com els ajuntaments d’Alguaire i de Torrefarrera.
Atès que -tot i que els municipis d’Alguaire i de Torrefarrera resten afectats en
alguna part del seu terme municipal per l’afectació d’aquest aeroport- el
municipi d’Almacelles té una afectació fins i tot superior a la d’aquests
municipis. En aquest sentit, cal deixar palès que el nucli poblacional més proper
a l’aeroport és el nucli agregat de la Saira, que depèn d’Almacelles, i que
estaria situat a poc menys de 800 m. en línia recta del traçat de la pista central
de l’aeroport (Alguaire està a 3 Km i Torrefarrera a 10 Km). A més, cal fer palès
que gran part del Pla d’Almacelles resta inclòs en l’àrea del perímetre de
seguretat d’aquesta instal·lació aeroportuària.
D’altra banda, l’afectació pel futur traçat del nus ferroviari que ha de connectar
la línia fèrria amb l’aeroport travessarà pràcticament tot el Pla d’Almacelles, així
com la carretera que preveu el Pla Territorial de Ponent i que ha de connectar
l’A-22 (autovia Lleida-Osca) amb l’aeroport i el Parc Industrial de Suport
Aeroportuari del Pla d’Almacelles que promou l’INCASÒL.
Atesa la importància d’estar presents en aquest consorci, per tal de formar part
activa de les decisions que es prenguin a l’ensems d’aquesta infraestructura

vital per als nostres interessos, i per tal de trobar l’equilibri necessari que els
salvaguardi.
Vistos doncs, tots aquests antecedents, i fins i tot la previsió d’un increment
poblacional i econòmic fruit de la implantació d’aquest aeroport, amb la inclusió
d’una Àrea Residencial Estratègica al municipi d’Almacelles (ARE) promoguda
per l’INCASÒL;
SOL·LICITEM:
Primer: Que es contempli per part del Govern de la Generalitat, en tant que
encara està en tràmit la redacció i aprovació del Estatuts del Consorci que ha
de regir la gestió de l’aeroport de Lleida, la inclusió del municipi d’Almacelles a
l’igual que els altres dos municipis afectats i la resta d’administracions
implicades i que ja hi figuren.
Segon: Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Política Territorial i
Obres Públiques, a fi que es doni per assabentat i faci les gestions oportunes
per atendre la nostra sol·licitud”.
El senyor Alcalde vol fer constar que s’ha convidat a la resta de formacions
polítiques per al consens de l’esmentada moció.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, manifesta que ja es va
reunir amb el portaveu de CiU i que el seu grup recolzarà la moció presentada.
Un cop sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per unanimitat.

5.- Aprovació inicial del conveni per integar-nos en la
xarxa de comunicacions d’emergències RESCAT del
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya
Es dóna lectura a la següent proposta que s’aprova per unanimitat:
“Arran de la invitació feta per comunicació, de data 6 d'abril de 2009,
del Departament d'Interior, Relacions Institucionals i Participació; el
impulsat la xarxa de comunicacions RESCAT per a tots el
d'emergències de la Generalitat de Catalunya, havent manifestat la
d'obrir aquesta xarxa als ajuntaments per als cossos de la policia local.

per part
qual ha
serveis
voluntat

És per això que a la vista de l'interès municipal de donar el millor servei als
vilatans, en totes les eventualitats que es presentin, es proposa als reunits:

Primer: Adherir-nos al projecte RESCAT que comportarà la integració de les
comunicacions de la Policia Local del municipi a la xarxa de la Generalitat.
Segon: Aprovar el model de conveni a signar per l'Alcaldia tal com consta en
l'annex a la proposta”.

6.- Nova aprovació provisional de la modificació
puntual del POUM que afecta als límits d’alçada de les
plantes baixes en les zones residencials d’illa tancada
d’Almacelles
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Es dóna compte del document de referència, que té per objecte fonamental el
fixar amb més claredat els límits d'alçada de la planta baixa en la zona
residencial del POUM, en els supòsits d'illa tancada (clau 1), segons el que
disposa l'article 146.1 del POUM.
Atès que en el Ple, de data 31 de gener de 2008, es va aprovar inicialment el
document de referència, havent-se exposat al públic per edictes inserits el en el
BOP, de data 19 de febrer de 2008; en el diari La Mañana de 12 de febrer de
2008 i en el diari Bon Dia, de data 8 de febrer de 2008 sense que hi hagi hagut
cap al·legació al respecte.
Atès que per acord del Ple, de data 30 de desembre de 2008, es va aprovar
provisionalment.
Atès que els Serveis Territorials d'Urbanisme, en data 16 d'abril de 2009, ha
reclamat la publicació telemàtica de l'aprovació inicial, cosa que s'ha realitzat
amb la inserció de l’edicte en la web municipal, en data 21 de març de 2009
sense que s'hagin presentat al·legacions al respecte, si bé cal passar-ho
novament pel Ple.
Atès el que disposa l'article 94 del DL 1/2005, de 26 de juliol, sobre
modificacions de planejament, es proposa als reunits el següent:
Primer: S’aprova provisionalment, amb posterioritat a la publicació telemàtica,
la modificació puntual del POUM d’Almacelles per tal de millorar la interpretació
dels límits d'alçada de la planta baixa en la zona residencial del POUM, en els
supòsits d'illa tancada (clau 1) segons el que disposa l'article 146.1 del POUM.

El document tècnic que serveix de suport a la proposta és el de data febrer de
2008, signat per l'arquitecte, en Xavier Guerra i López.
Segon: Trametre l'expedient als Serveis Territorials d'Urbanisme per a la seva
aprovació definitiva i la publicació íntegra en el DOGC, si s’escau”.
El portaveu d’IPA-EPM, Sr. Josep Maria Doblas, considera que el POUM és un
document molt deficient i que més que una modificació puntual el que es
necessita és una revisió total.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que el seu grup
s’abstindrà de votar a l’igual que ja ho van fer en el proppassat mes de
desembre. Caldria que els tècnics estiguessin més informats per tal de no
repetir aquest tipus d’aprovacions.
El Sr. Alcalde comenta que, tal com ha dit el Sr. Secretari, ha coincidit la nostra
aprovació amb una modificació de la Llei d’Urbanisme. Com a membre de la
Comissió d’Urbanisme afegeix, que no és un cas únic, ja que les lleis es
canvien tot sovint i provoquen canvis en els acords presos pels ajuntaments.
Finalment, destaca que en aquests dos anys de legisltura només s’han aprovat
set modificacions del POUM i no és cert, com es diu per part de l’oposició, que
es realitza una modificació en cada Ple.
El Sr. Alcalde vol fer constar igualment que no cal confondre el fet que una
modificació passi tres o quatre vegades per un Ple per raons estrictament
legals, amb una modificació nova cada vegada.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU, 4 abstencions dels regidors del PSC i 2 vots en contra
dels regidors d’IPA-EPM.

7.1.- Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora del
Servei de l’Escola Municipal de Música
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que el finançament de les despeses dels serveis municipals es porta a
terme fonamentalment aplicant els impostos i taxes autoritzats per la Llei
d’Hisendes Locals.

Atès que convé adequar els tributs, taxes i preus públics a l’IPC de Catalunya
de desembre de 2008, que correspon a un 1,6; i per tant cal modificar les
tarifes de les ordenances vigents.
Atès que l’increment del cost dels serveis municipals així com el major preu
dels béns consumits per a la prestació dels esmentats serveis justifiquen la
necessitat de majors ingressos per l’erari municipal.
Vist el dictamen de l’Interventora i per tal de donar compliment al que disposa
l’article 17 de la Llei 39/88 de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, es proposa el següent:
De cara a fixar la taxa per al servei de l’Escola de Música municipal
d’Almacelles per al proper curs 2009-2010, s’ha procedit a revisar els costos
del servei, adequant-los a l’increment de Preus al Consum.
És per això que es proposa als reunits:
Primer: Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 33 que
regula els ensenyaments de l’Escola de Música, quedant fixades les noves
tarifes tal com segueix:
Article 3. Quota Tributària
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s’assenyalarà
d’acord amb la tarifa que conté l’article següent.
Article 4. Tarifa.
La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura de la següent manera:
ESCOLA DE MÚSICA
Matrícula curs : 12,70 €
HORES SETMANALS

15 minuts
30 minuts
45 minuts
1 hora
1h 15 min
1h 30 min
1h 45 min

LLENG.
MUSICAL
GRUP

12,00€
14,20€
16,45€
17,50€
20,80€
21,85€

LLENG.
MUSICAL
INDIVID.

28,45€
35,05€
41,40€
48,05€
53,55€
59,00€

INSTR. MCAL
INDIV. AMB
LLENG.
MCAL.

28,45€
35,05€
41,40€
48,05€
53,55€
59,00€

INSTR. MCAL.
INDIVIDUAL
SENSE
LLENG. MCAL.

30,80€
38,20€
44,70€

CONJUNT
INSTRUM.

8,75€
13,10€

CANT
CORAL

5,50€
6,55€
7,60€

CAMBRA

3,20€
8,75€
13,10€

2 hores
3 hores

22,95€
30,70€

PP0
LLENG. MSC. 45 min
PP1
LLENG. MSC. 1,3h
PP2
LLENG. MSC. +
CORAL 1,3h+30’
P.1
LLENG. MCAL. 1,30h
CORAL 30m
P.2
LLENG. MCAL. 1,30h
CORAL 30m
C.I. 30m
1r GRAU
ELEMENTAL
LLENG. MCAL. 2h
CORAL 30m
C.I. 30m
2n, 3r, 4t GRAU
ELEMENTAL
LLENG. MCAL. 2h
CORAL 45m
C.I. 30m
2n, 3r, 4t GRAU
ELEMENTAL
LLENG. MCAL. 2h
CORAL 45m
GRAU MITJÀ
LLENG. MCAL. 2h

65,60€

65,60€

12,60€
25,15€
29,45€

26,30€

35,05€

37,20€

38,25€

29,50€

22,95€

Aquesta ordenança s’aplicarà en l’inici del proper curs escolar 2009-2010.
Segon: Sotmetre el present acord a informació pública i audiència dels
interessats pel termini de 30 dies, mitjançant exposició pública en el tauler
d'anuncis i inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província.
Tercer: Finalitzat el termini d'exposició pública sense haver-se presentat cap
reclamació o suggeriment, s'entendrà definitivament aprovat”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i les 6 abstencions dels regidors del PSC i d’IPA-EPM.

Acte seguit, com a assumpte d’urgència, s’acorda incloure el següent punt:

7.2.- Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora del
Servei de l’Escola Bressol

Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que el finançament de les despeses dels serveis municipals es porta a
terme fonamentalment aplicant els impostos i taxes autoritzats per la Llei
d’Hisendes Locals.
Atès que convé adequar els tributs, taxes i preus públics a l’IPC de Catalunya
de desembre de 2008, que correspon a un 1,6 de cara al proper curs, i per
tant cal modificar les tarifes de les ordenances vigents.
Atès que l’increment del cost dels serveis municipals així com el major preu
dels béns consumits per a la prestació dels esmentats serveis justifiquen la
necessitat de majors ingressos per l’erari municipal.
Vist el dictamen de l’Interventora i per tal de donar compliment al que disposa
l’article 17 de la Llei 39/88 de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals.
De cara a fixar la taxa per al servei de l’Escola Bressol per al proper curs 20092010 s’ha procedit a revisar els costos del servei, adequant-los a l’increment de
Preus al Consum (IPC de Catalunya desembre de 2008)..
És per això que es proposa als reunits:
Primer: Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 34 que
regula els ensenyaments d’Escola Bressol, quedant fixades les noves tarifes tal
com segueix:
Article 3. Quota Tributària.
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s’assenyalarà
d’acord amb la tarifa que conté l’article següent.
Article 4. Tarifa
La tarifa a què es refereix l’article anterior s’estructura de la següent manera:

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL D’ALMACELLES
DESPESES INSCRIPCIO
ESCOLARITZACIÓ:

EUR
120,00
Euros/mes

DESPESES OPCIO A ( Horari: 9h a 12h i 15h a 18h)
DESPESES OPCIO B ( Horari: 8h a 12h)
DESPESES OPCIO C ( Horari:15h a 18h)
HORARI EXTRAESCOLAR (FIXE) :
De 8h a 9h
De 12h a 13h
1/2 hora

120,00
95,50
95,50
Euros/mes
25,40
25,40
15,25

HORARI EXTRAESCOLAR ( DIES ESPORADICS) :
1 hora
1/2 hora

Euros/dia
6,10
3,05

MENJADOR: ( Horari: 12h a 15h)
Preus:
Menjador Fixes
Menjador no Fixes
Nadons Fixes amb menjar de casa
Nadons No Fixes amb menjar de casa

Euros/dia
7,20
7,40
5,40
5,60

ESCOLA ESTIU JULIOL
Horari: 8 a 12h
Menjador ( Horari: 12-13h)

95,5€/ mes
7,20€/ dia

DISPOCICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal entra en vigor, prèvia publicació, el dia 1 de setembre
de 2009 i continuarà vigent mentre no se n’acordi la modificació o derogació.
Aquesta ordenança s’aplicarà en l’inici del proper curs escolar 2009-2010.
Segon: Sotmetre el present acord a informació pública i audiència dels
interessats pel termini de 30 dies, mitjançant exposició pública en el tauler
d'anuncis i inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província.
Tercer: Finalitzat el termini d'exposició pública sense haver-se presentat cap
reclamació o suggeriment, s'entendrà definitivament aprovat”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i les 6 abstencions dels regidors del PSC i d’IPA-EPM.

8.- Sol·licitud d’una subvenció per tal d’acollir-nos a la
convocatòria per a l’execució de la Llei de Barris

Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atesa la línia de subvencions per prendre part en la convocatòria continguda
en l'ordre 832/2009, de 27 de març, de la Generalitat en aplicació de la Llei
2/2004, de 4 de juny, per a l'obtenció d'ajuts per a la de millora de barris, àrees
urbanes i viles que requereixen una atenció especial.
Atesa l'ordre PTO/832/2009, de 27 de març, de la Generalitat per la qual
s’aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria d’ajuts als
ajuntaments per a les actuacions dels projectes d’intervenció integral a
l’empara de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i
viles que requereixen una atenció especial.
Atès que el nostre municipi pateix mancances socials i urbanístiques en
diferents indrets d’aquest, els quals fan que sigui subsumible dins de les
actuacions de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixin d’una
atenció especial.
Atès que s'ha procedit a elaborar els projectes i estudis adients d'acord amb la
convocatòria esmentada, és per això que es proposa, ratificant el Decret de
l'Alcaldia de data 8 de maig de 2009 l'adopció del següent acord:
Primer: Aprovar la proposta d'actuació continguda en el projecte d’intervenció
integral al Municipi d'Almacelles en el seu centre històric, que es recull en el
document de data 8 de maig de 2009.
Segon: Considerar que l'àmbit escollit pot ser d'atenció especial d'acord amb
allò que estableix la Llei 2/2004, de data 4 de juny i el Decret que la
desenvolupa.
Tercer: Sol·licitar els ajuts per dur a terme el projecte d'Intervenció Integral al
Municipi d'Almacelles en el seu centre històric per l’import de 3.136.934,19 €.
Quart: Declarar que no s’han sol·licitat ni s’han rebut altres ajuts per al
finançament del projecte, excepte els de les obres detallades en l'annex 1
d'aquesta proposta.
Cinquè: Declarar que existeix la possibilitat de disposar de fons per part de
l’Ajuntament per tal d’assumir el co-finançament del projecte.
Sisè: Declaració conforme l'Ajuntament està al corrent en el compliment de les
seves obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb
l’Administració de l’Estat i de les seves obligacions amb la Seguretat Social i de

no estar comprès en cap altra de les prohibicions que preveu l’article 13 de la
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions”.

ANNEX 1
Pel projecte integral d’intervenció no s’ha sol·licitat cap altra subvenció, però hi
ha actuacions incloses en el mateix per les que si s’han sol·licitat subvenció:
ACTUACIÓ: Urbanització del C. Major i del C. de la Mercè i urbanització plaça
de la Vila
•

Hi ha signat un conveni entre el Ministeri de Foment i l’Ajuntament
d’Almacelles per al finançament d’obres de millora dels trams urbans de
la Xarxa de Carreteres de l’Estat al terme municipal d’Almacelles, i la
seva transferència de titularitat dels mateixos. El tram finançat és del p.k.
112,95 al p.k. 115,765 en total compren 3,549 km. L’import finançat és
de 774.833,24 €.

•

Al gener del 2009 es presenta sol·licitud al departament de Governació i
Administracions Públiques, de la convocatòria del FEDER, per al període
2007-2013. Import de la subvenció sol·licitada és de 499.051,97 € i és
per la urbanització i reforma del C. Major, Pça. De la Vila i C. De la
Mercè, trams compresos entre la plaça del Casal i el C. Balmes.

ACTUACIÓ: Rehabilitació i ampliació de l’ajuntament
• Hi ha concedida una subvenció per import de 40.169,89 € del PUOSC
2008-2013
ACTUACIÓ
Urbanització carrer Major i Mercè
Urbanització plaça de la Vila
Urbanització carrer Major i Mercè
Urbanització plaça de la Vila
Rehabilitació i ampliació de l'ajuntament

IMPORT
SOL·LICITAT

499.051,97 €

IMPORT
ATORGAT ORGANISME
774.833,24 € Ministeri de Foment
Governació i
administracions públiques
Governació i
40.169,89 € administracions públiques

El portaveu i regidor d’IPA-EPM, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar que li
sembla que ara ja és massa tard per presentar la sol·licitud. D’altra banda, vol
manifestar que donat que no se’ls ha convidat a consensuar aquesta proposta
el seu grup votarà en contra.
El Sr. Secretari assenyala que únicament es ratifica un decret d’Alcaldia a
través del Ple, tal i com diu la proposta.

El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que el
proppassat dia 11 de maig va finalitzar el termini de presentació i que no ha
existit la possibilitat de consensuar. D’altra banda, afegeix que no està d’acord
en què se sotmeti al Ple la ratificació d’un decret d’Alcaldia ja aprovat, fet que
considera que és una manca de respecte. Al mateix temps, vol fer constar que
tampoc és admissible que en veure la documentació previ al Ple, varen
examinar un document o projecte i, tot just abans d’acabar, el Sr. Secretari els
en va presentar un altre. Per tots aquests motius i amb aquests antecedents,
manifesta que el seu grup decideix abandonar el Ple. Acte seguit, els regidors
del PSC abandonen la sala i s’absenten del Ple.
El Sr. Alcalde manifesta que aquest fet, al seu parer, sí que és una manca de
respecte per als assistents ja que considera que la ratificació d’un decret és
una figura del tot legal i que la proposta tècnica és força ambiciosa, cosa que
no concorda amb els objectius per al poble d’Almacelles del PSC.
El Sr. Alcalde fa constar que el document es va acabar de redactar a darrera
hora de la tarda del dilluns, per la qual cosa no es va poder fer cap reunió amb
la resta de grups i molt menys celebrar un Ple, donat que el termini per aprovar
el Ple de Barris s’acabava a les 15 hores del mateix dilluns. Assenyala també
que, a diferència d’altres pobles, aquest document l’ha redactat gent de la casa
i és per aquest motiu que vol fer constar la seva felicitació i la de l’Equip de
Govern als nostres professionals que han estat treballant-hi, fins i tot durant el
cap de setmana.
En relació amb el contingut de la proposta assenyala que, pel que fa a la
convocatòria, som dels municipis que sobrepassen els vint punts fixats com a
puntuació mínima exigida per poder presentar-se i poder, així, estar present en
la convocatòria d’enguany. En aquest cas Almacelles compta amb una
puntuació de 35 punts i el Sr. Alcalde detalla a continuació totes les actuacions
que comporta aquest projecte de rehabilitació integral del centre històric,
destacant que l’aportació municipal només comportaria el 15% de la inversió
total.
El Sr. Alcalde continua dient que el nostre municipi té capacitat per dur a terme
l’obra de referència, en no haver incrementat el deute i que es tracta d’una de
les viles que gaudeixen de millor salut financera a l’estar al voltant dels 400
euros per habitant.
El mateix alcalde, adreçant-se al portaveu d’IPA-EPM, pel que fa a la
possibilitat que el seu grup pugués enriquir aquesta iniciativa li contesta que
aquest projecte és un treball de tècnics i que aquesta no és la condició de cap
dels regidors d’IPA-EPM. D’altra banda, assenyala que el grup d’IPA-EPM
tampoc acudeix quan se’ls convida a consensuar propostes.

El regidor i portaveu d’IPA-EPM, Sr. Josep Maria Doblas, considera que cal
consens i que així es podria haver fet amb el seu grup, donant el seu suport
molt gustosament. Assenyala, així mateix, que estan fora de lloc les
afirmacions sobre consens quan, per exemple en aquest mateix Ple, ho han fet
amb l’assumpte del consorci. Demana també, el mateix regidor, una mica més
de cavallerositat i no criticar als regidors del PSC quan abandonen el Ple.
El Sr. Alcalde manifesta que el que no és democràtic és abandonar la sala i
matisa que quan ha parlat dels regidors del PSC aquests encara hi eren
presents.
Sotmesa la proposta a votació aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor dels
regidors de CiU i les 2 abstencions dels regidor d’IPA-EPM.

9.- Moció del grup de CiU sobre el projecte de central
tèrmica a Mequinensa
Es dóna lectura a la següent moció:
“A la vista de la moció del grup de CiU, representat pel portaveu en Josep
Gòdia i Visa i atès que la Comunitat Autònoma d’Aragó ha sotmès a informació
pública el projecte d’una central tèrmica de 37 MW de potència, per a la
producció d’energia elèctrica, ubicada al terme municipal de Mequinensa.
Atès que l’esmentada central, arribat el cas, emprarà com a combustible carbó
(lignits) d’escombrera, i per al qual ha sol·licitat autorització administrativa i
d’aprovació del projecte d’execució.
Atès que l’activitat de la central, tal com reconeix el propi Govern d'Aragó en
els condicionants que ha imposat per a la concessió de la AAI, pot suposar, cas
que entri en funcionament, afectació en la qualitat ambiental d’àmplies zones
de les comarques Lleidatanes, en un radi estimat de l’ordre de 30 km des de la
localització de la Central al Terme de Mequinensa, almenys.
Atès que a les Terres de Lleida fa temps que particulars, empreses i
administracions estan fent esforços per tal d’excel·lir en els àmbits de la
producció agroalimentària, la conservació i la gestió del patrimoni natural i
l’aprofitament de les energies renovables
Atès que els impulsors del projecte no han fet, ni es coneix que tinguin previst
realitzar, cap mena d’estudi d’impacte ambiental sobre els efectes que l’activitat
de la central pot suposar per les comarques de les terres de Lleida, en el nostre
municipi i en el seu entorn.

És per això que es proposa al Ple el següent:
Primer: El Ple d’aquesta corporació lamenta que, en tota la tramitació del
projecte, la Generalitat de Catalunya hagi assumit un paper merament consultiu
i hagi obviat, tot i coneixent-les, les afectacions que el projecte pot tenir sobre el
desenvolupament econòmic, social i mediambiental de les Terres de Lleida.
Segon: El Ple d'aquesta corporació sol·licita del Departament de Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya que es realitzin les gestions oportunes perquè
es faci l’estudi d’impacte ambiental de la central, complet i rigorós, en el territori
de Lleida, per garantir que la seva activitat no suposa risc de cap mena per a
les persones que hi habiten, per al medi ambient i per a l’activitat econòmica
que s’hi desenvolupa, i que insti que tal estudi sigui elaborat per l'autoritat
administrativa que correspongui i, si escau, pel Ministerio de Medio Ambiente,
autoritat supraautonòmica competent.
Tercer: El Ple d'aquesta corporació sol·licita del Departament de Medi Ambient
de la Generalitat de Catalunya que es realitzin les gestions oportunes per tal de
poder assolir capacitat executiva sobre el règim de funcionament de la Central
Tèrmica de Carbó de Mequinensa, així com de parada en cas de superació
dels límits recollits en la normativa legal de qualitat ambiental de l’atmosfera.
Quart: L’Ajuntament d’Almacelles s’afegeix a la petició que, en data 22 d’abril,
van fer els diversos municipis afectats per la construcció de la central tèrmica,
per tal que la Diputació de Lleida encarregui un informe a un organisme
independent acreditat sobre l’afectació de la construcció de la mateixa.
Cinquè: Comunicar aquests acords al Consell Comarcal del Segrià, a la
Diputació de Lleida i al Parlament de Catalunya, així com al Govern de la
Generalitat de Catalunya i el Gobierno de Aragón”.
El portaveu i regidor d’IPA-EPM, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar que
donaran suport a la proposta per solidaritat amb l’Ajuntament d’Almatret, que es
troba a l’altra banda del riu Ebre.
El Sr. Alcalde disposa que s’hi afegeixi al seu comentari en el punt vuitè el
següent:
“El Sr. Alcalde fa constar que el document es va acabar de redactar a darrera
hora de la tarda del dilluns, per la qual cosa no es va poder fer cap reunió amb
la resta de grups i molt menys celebrar un Ple, donat que el termini per aprovar
el Ple de Barris s’acabava a les 15 hores del mateix dilluns. Assenyala també
que, a diferència d’altres pobles, aquest document l’ha redactat gent de la casa

i és per aquest motiu que vol fer constar la seva felicitació i la de l’Equip de
Govern als nostres professionals que han estat treballant-hi, fins i tot durant el
cap de setmana”.
Sotmesa la moció a votació, aquesta és aprovada per unanimitat.

10.- Assumptes d’urgència
Acte seguit, i a proposta de l’Alcaldia, s’aprova la inclusió per urgència del
següent acord en forma de proposta:

U.1.- Moció per denominar plaça de Marcus Vitruvius
Pollio a la nova zona verda sorgida en el que serà nou
accés al Museu d’Arquitectura i Urbanisme Josep Mas
Dordal
Es dóna lectura a la següent moció:
“Atesa la petició de la Fundació Privada del Museu d’Arquitectura i Urbanisme
Josep Mas Dordal, en el sentit de donar nom a la zona verda sorgida en el que
serà nou accés al Museu d’Arquitectura i Urbanisme Josep Mas Dordal.
Atès que s’estan realitzant les obres de condicionament i remodelació del que
havia estat un dels patis de l’antic col·legi Pitàgores de la vila i que ara passarà
a ser una zona verda, oberta tothom, i que farà alhora d’entrada principal al
Museu d’Arquitectura i Urbanisme Josep Mas Dordal d’Almacelles.
Atès que des de fa més de setanta anys aquest col·legi porta el nom de
Pitàgores en honor i homenatge del conegut filòsof i matemàtic grec, així com
el carrer on està ubicat, i que –en aquesta mateixa línia- aquest nou espai
d’esbarjo vol continuar amb el reconeixement del pensament clàssic i els
creadors de les bases de la nostra civilització.
Atès que en un mateix àmbit es reconeix el pensament grec, amb el nom del
carrer dedicat a Pitàgores, i el Museu d’Arquitectura i Urbanisme Josep Mas
Dordal, que durà el nom d’un arquitecte il·lustrat, amb clares influències del
barroc tardà i del neoclassicisme que no és una altra cosa que fixar-se en els
canons clàssics de l’antiguitat com a prototipus de la bellesa i de l’armonia.

Atès que calia reconéixer alguna figura clau del món llatí per contrapesar les
dues grans figures ja reconegudes amb el nom del carrer i del museu, es
proposa als reunits el següent:
Primer: Posar el nom de l’arquitecte i enginyer romà del segle I aC Marcus
Vitruvius Pollio a la plaça sorgida en l’espai que abans ocupava un dels patis
del col·legi Pitàgores i que ara formarà part de l’entrada principal del Museu.
Segon: Reconéixer amb aquesta denominació el món clàssic romà i deixar
palès el gran llegat en arquitectura i enginyeria que va fer aquest personatge,
essent clau en el disseny i planificació de les noves ciutats i colònies durant el
mandat de Juli Cèsar. Més tard, es dedicà a l’arquitectura civil i a altres petits
encàrrecs i deixà el gran i únic tractat sobre arquitectura clàssica que es
coneix: De Architectura Libri X. Aquest tractat fou molt emprat pels autors del
Renaixement italià i pels principals arquitectes del neoclassicisme que van
voler tornar a recuperar la bellesa i les proporcions de l’antiguitat grecollatina.
Tercer: Col·locar les plaques identificatives d’aquesta nova denominació i
donar públic coneixement d’aquest als veïns i a l’Institut Nacional d’Estadística”.
El regidor i portaveu d’IPA-EPM, Sr. Josep Maria Doblas, manifesta que els hi
agradat aquest nom i pregunta si és parent del Sr. Betriu, que havia estat
regidor. El Sr. Alcalde li contesta que no.
Acte seguit, se sotmet la proposta a votació que s’aprova amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i les 2 abstencions dels regidors d’IPA-EPM.

11.- Precs i preguntes
El regidor i portaveu d’IPA-EPM, Sr. Josep Maria Doblas, manifesta que tal i
com ja va dir en altres plens anteriors, voldria saber com està el tema de la
llicència del bloc de pisos situat entre els carrers de Bertomeu Blanch, Sant
Jordi i Rambla de Catalunya. El Sr. Alcalde ordena que el Sr. Secretari li recordi
l’esmentada petició, si bé vol manifestar-li a aquest regidor que la llicència se li
va donar quan era, ell mateix, el regidor d’Urbanisme.
Acte seguit, se suspèn la sessió recordant el Sr. Secretari que s’ha de
continuar en la Sala de Secretaria per tal de realitzar el sorteig dels membres
que han de conformar les diferents meses electorals.

...

Reunits, 5 minuts més tard, a la sala de la Secretaria General i sota la
presidència del primer Tinent d’Alcalde, Sr. Josep Gòdia i Visa; estant presents
els regidors Sr. Josep Maria Mascarilla i Arnó, Sra. Rosa Carme Bosch i
Mayench i la Sra. Montse Noró Montraveta, es procedeix per part del Secretari
Acctal. a realitzar públicament el sorteig de membres de les diferents meses
electorals a través del programa telemàtic CONOCE.
El resultat del sorteig dels membres de les diferents meses electorals per a les
eleccions al Parlament europeu del proper dia 7 de juny, ah donat el següent
resultat:

12.- Celebració del sorteig dels membres de les meses
electorals per a les eleccions del Parlament Europeu
del dia 7 de juny
El resultat del sorteig de membres de les meses electorals per a les eleccions a
les eleccions al Parlament Europeu del dia 7 de juny, ha donat el següent
resultat:

SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 01/002/B
President: Sra. Núria Montalbán Villacampa
1r. Suplent de President: Sr. Alejandro Roig Ariche
2n. Suplent de President: Sr. Alberto Purroy Sisó
1r. Vocal: Sra. Visitación Núñez Simancas
1r. Suplent 1r. Vocal: Sra. Maria Jesús Pascual Rodríguez
2n. Suplent 1r. Vocal: Sra. Rosa Mari Torrente Reales
2n. Vocal: Sra. Isabel Urquiza Jiménez
1r. Suplent 2n. Vocal: Sra. Sonia Simón Jordà
2n. Suplent 2n. Vocal: Sr. Fernando Mayos Sabaté

SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 01/001/U
President: Sr. Francisco Javier Moliné Torrente
1r. Suplent de President: Sra. íngrid Pérez Jarana
2n. Suplent de President: Sra. Carolina Manchó Lagunas
1r. Vocal: Sra. Maria Isabel Marco Serrano
1r. Suplent 1r. Vocal: Sr. Javier Fortón Campistany
2n. Suplent 1r. Vocal: Sra. Emilia Moix Cosi
2n. Vocal: Sr. Antonio Farré Arnó
1r. Suplent 2n. Vocal: Sr. Joaquín Manuel Roda Oriach

2n. Suplent 2n. Vocal: Sra. Úrsula Lahoz Madrigal

SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 02/002/B
President: Sra. Quiònia Pujol Sabaté
1r. Suplent de President: Sr. Santiago Llanas Moliner
2n. Suplent de President: Sr. Enrique Martí Melià
1r. Vocal: Sra. Olga Sanmartín Novell
1r. Suplent 1r. Vocal: Sra. Dolores Matos González
2n. Suplent 1r. Vocal: Sr. Luís Lapaz Torralba
2n. Vocal: Sra. Maria Josefa Sánchez Estepa
1r. Suplent 2n. Vocal: Sr. Jordi Pons Casañé
2n. Suplent 2n. Vocal: Sra. Maria Antonia Serrano Arfelis

SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 02/002/A
President: Sr. José Luis Aspa Cortinat
1r. Suplent de President: Sr. Dídac Alarcón Padilla
2n. Suplent de President: Sra. Míriam Abadías Jiménez
1r. Vocal: Sr. Jorge Giribet Arnó
1r. Suplent 1r. Vocal: Sr. Joel Alonso Fortón
2n. Suplent 1r. Vocal: Sra. Carolina García Murillo
2n. Vocal: Sra. Maria del Carmen Agudo Gómez
1r. Suplent 2n. Vocal: Sra. María Luísa Espinosa Martínez
2n. Suplent 2n. Vocal: Sr. Jonathan García Villalba

SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 02/001/B
President: Sra. Lara Vaquero Susagna
1r. Suplent de President: Sr. Enric Jaume Purroy Gilart
2n. Suplent de President: Sr. Josep Torres Massot
1r. Vocal: Sr. Oriol Lumbierres Moliné
1r. Suplent 1r. Vocal: Sr. Francisco Javier Maza Puertas
2n. Suplent 1r. Vocal: Sra. Rosa Maria Reñé Molins
2n. Vocal: Sr. Mohamed Lakrih Ben Messaoud
1r. Suplent 2n. Vocal: Sra. Ángela Zapater Arqué
2n. Suplent 2n. Vocal: Sr. Joel Antonio Uriach Daniel

SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 02/001/A
President: Sra. Maria Casañé Rodríguez
1r. Suplent de President: Sra. Francisca Guiral Fernández

2n. Suplent de President: Sr. José Maria Baró Monturiol
1r. Vocal: Sra. Encarnació González Giménez
1r. Suplent 1r. Vocal: Sra. Júlia Arreza Rodríguez
2n. Suplent 1r. Vocal: Sra. Maria Arántzazu Castells Serra
2n. Vocal: Sra. Rosa Maria Justribó Cornadó
1r. Suplent 2n. Vocal: Sr. Pere Gràcia Quirce
2n. Suplent 2n. Vocal: Sr. Jordi Casanovas Casanovas

SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 01/002/A
President: Sr. Manuel Cruz Pérez
1r. Suplent de President: Sra. Maria Luisa Daurell Oliva
2n. Suplent de President: Sr.Josep Lluís Justribó López
1r. Vocal: Sr. Carlos Boix Galindo
1r. Suplent 1r. Vocal: Sra. Belén Barroso Lamela
2n. Suplent 1r. Vocal: Sra. Maria Dolores Castón Amaya
2n. Vocal: Sra. Lourdes Alcaide Cruz
1r. Suplent 2n. Vocal: Sr. Gabriel Arnó Alonso
2n. Suplent 2n. Vocal: Sra. María Isabel Casas Juste
I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 21,45
hores, de tot el qual extenc la present acta, donant fe del seu contingut.

Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari Accidental

