ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 30
D’OCTUBRE DE 2014.- 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. FRANCISCO GONZÁLEZ CASCÓN
SRA. JUDITH BALTASAR SOLÉ

Secretari Accidental: Sr. Ramon M. Cornellana Puigarnau
A Almacelles, essent les 21 hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
presidència de l’Alcalde i l'assistència dels regidors que s’assenyalen i la de
l’interventor interí, en Lluís Bordes Capdevila; 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.
El regidor Sr. Josep Maria Doblas excusa l’absència del regidor del seu grup,
en Guifré Palau Tersa.
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 les actes de Ple de data 16 i 22 de
setembre de 2014
Els reunits no formulen cap mena de rectificació, motiu pel qual resten
aprovades per unanimitat.

2.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia

Es dóna compte dels següents decrets d’Alcaldia per assabentar als reunits:
106/14
107/14
108/14
109/14
110/14
111/14
112/14
113/14
114/14
115/14
116/14
117/14
118/14
119/14
120/14
121/14
122/14
123/14

Aprovació inicial projecte exec. nova Tribuna i grades del Camp d’Esports.
Convocant Comissió Informativa per al Ple del dia 16 de setembre de 2014.
Convocant Ple ordinari dia 16 de setembre de 2014.
Aprov. inicial modificació Pla Parcial sector 6 del POUM.
Aprov. inicial modificació Pla Parcial sector 8 del POUM.
Convocant Comissió Informativa Ple extraordinari dia 22 de setembre de 2014.
Convocant Ple extraordinari per al dia 22 de setembre de 2014.
Resolent contractes de servei presentació projectes d’enderroc casa C/ Major, 27 i Estació, 27.
Autoritzant gual permanent al garatge del C/ de la Bassa del Molí, 15.
Autoritzant gual permanent al garatge del C/ d’Anselm Clavé, 33.
Autoritzant gual permanent al garatge del C/ del Canal, 16.
Canviar gestor d’usuaris de l’EACAT i adherir-se al portal IDA-CELEC de tràmits telemàtics.
Suspenent realització pràctiques Llar d’Infants Maria Pilar Mallén per manca de documentació.
Autoritzant gual permanent al garatge del C/ de Sant Jaume, 116.
Aprovant def. separata modificació 4ª. Fase de la Residència per a la Gent Gran.
Aprovant def. projecte d’urbanització obres bàsiques sector industrial sector 11.
Iniciant exp. per a la concertació d’una pòlissa de Tresoreria de crèdit.
Concedint llicència a Formatges Artesanals de Ponent SCP línia aèria de B.T. condicionada.

3.- Aprovació provisional de les Ordenances Fiscals
per al 2015
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que estem en el temps de l’aprovació de les modificacions de les
ordenances fiscals per al 2015.
Atès que la situació econòmica actual suposa, per a bona part de la població,
greus dificultats per obtenir treball per poder fer front a les càrregues familiars i
fiscals.
Atès que es veu convenient, tal com ha fet en els darrers exercicis, no dur a
terme increments en els impostos i les taxes municipals, encara que això
suposi una minoració en els ingressos de l’Ajuntament per poder atendre als
serveis obligatoris que cada cop són més costosos.
Vist l’informe d’Intervenció, de data 27 d’octubre de 2014, és per tot això que es
proposa:

Primer: No realitzar cap variació a nivell municipal en cap de les ordenances
fiscals vigents per a l’exercici de 2015.
Segon: Fer constar la variació estatal respecte a l’IBI en el què s’actualitzaran,
per part del Ministeri d’Hisenda, els valors cadastrals, tal com es preveu en el
projecte de la Llei de Pressupostos de l’Estat per al 2015, arran de la petició
feta per l’Ajuntament de forma reiterada; cosa que suposarà una aplicació de
coeficient devaluador del 0,78% sobre els valors actuals.
Tercer: Es dóna compte que per providència d’Alcaldia, s’ha resolt l’inici de
l’expedient per a la creació d’un Fons Solidari amb el següent contingut:
“Providència de l’Alcaldia
A la vista que hi ha veïns que ens han manifestat que tenen dificultats per
abonar els rebuts de la taxa pel subministrament de l’aigua potable, i fent un
esforç per tal d’atendre en la mesura de les nostres possibilitats, a aquestes
incidències socials, procedeixi el Sr. Secretari i Interventor a elaborar una
proposta per a la creació d’un Fons Solidari que atengui aquests supòsits de
necessitat, sempre i quan s’acrediti degudament.
Que s’inclogui l’inici d’aquest expedient en l’acord de previsió de les
Ordenances Fiscals per al 2015.
Almacelles, a 30 d’octubre de 2014”
Per part del Sr. Interventor es fa una breu al·lusió al projecte de llei que es
proposa per a l’aprovació del pressupostos generals de l’Estat per al 2015, el
qual conté la determinació del coeficient per a la disminució del valor cadastral
per a Almacelles, i que si s’aprova entrarà en vigor el 2015. Fa referència, a
més, el Sr. Interventor –entre altres aspectes- a les repercussions que tindrà la
modificació esmentada en els impostos de successions, transmissions,
patrimoni o plusvàlues, entre d’altres.
Detalla, finalment, que la base liquidable per al 2015, en la major part dels
casos, serà la meteixa que per al 2014, cosa que donarà lloc al pagament de la
mateixa quota de l’IBI, aproximadament, ja que l’Ajuntament no ha variat el
tipus aplicable.
El regidor i portaveu del PPC, Sr. Francisco González, fa constar el seu acord
en la modificació a la baixa del valor cadastral i considera que, d’una banda,
caldria baixar el tipus de l’IBI, donat que molta gent té poc poder adquisitiu, i
d’altra banda, considera que pel que fa als rebuts de les escombraries
convindria que qui ho necessités pugués demanar que el seu pagament es
fraccionés en dues o tres vegades.

El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, pregunta com resten els
increments del 10% que es feien fins ara de manera anual. També demana
aquest portaveu si s’han fet els càlculs per adequar el tipus a la baixa, donat
que encara que s’ha fet l’increment del valor cadastral, ja fa cinc anys que es
va anar incrementant de manera progressiva el valor del rebut.
Per part del Sr. Interventor i del Sr. Secretari es fa constar que encara que no
tenim més detalls del càlcul que farà l’Estat respecte a les bases liquidables,
cal considerar que si no s’haguessin fet els increments anuals esmentats,
estaríem aplicant valors de fa 20 anys, és a dir, d’abans de la revisió de la
ponència de 2008.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i ERC, i els 5 vots en contra dels regidors del PSC, PPC i
IPA-EPM.

4.- Aprovació del conveni d’encàrrec de gestió de
determinats serveis d’assistència tècnica informàtica
per part de la Diputació de Lleida
Es dóna lectura a la següent proposta que és aprovada per la unanimitat dels
regidors presents a la sessió:
“Atès que arran de la comunicació rebuda es va demanar informació al
departament de Noves Tecnologies de la Diputació de Lleida en relació a la
proposta d’aprovar el model de conveni d’encàrrec de gestió de determinats
serveis d’assistència tècnica informàtica per part de la Diputació de Lleida, i a
la vista de l’informe de na Begoña Andrés Altaba, de data 13 d’octubre de 2014,
Tècnica de Promoció Econòmica, es fa constar que actualment l’ajuntament
està fent ús d’algunes aplicacions que ofereix la Diputació de Lleida com ara el
Padró d’Habitants, la Gestió Tributària, etc. Tota la informació que s’introdueix
en aquestes aplicacions s’allotja als sistemes informàtics de la Diputació de
Lleida i per donar compliment a la Llei de Protecció de Dades de caràcter
personal cal signar aquest conveni, segons el conveni la Diputació tindrà accés
a les dades personals contingudes als fitxers responsabilitat de l’Ajuntament i
serà l’ens encarregat del tractament de les dades.
Atès que d’altra banda, amb la signatura d’aquest conveni l’Ajuntament
d’Almacelles podria fer ús de les aplicacions que la Diputació de Lleida posa a
disposició dels ajuntaments ara o més endavant, com ara el registre d’acords,
registre d’entrada i sortida, gestió d’expedients i amb caràcter general qualsevol
altra actuació que requereixi assistència tècnica en matèria informàtica.

Atès que el registre d’entrades i sortides, és un registre electrònic d’acord amb
la llei d’administració electrònica (Llei 11/2007), que entrarà en funcionament a
partir de l’1 de novembre, i en aquest registre quedarà integrat el registre
auxiliar de l’EACAT.
Ates que durant el mes d’octubre es farà la formació d’aquest nou programa i
ates que el termini d’inscripció, tal com deia la carta, finalitzava el 3 d’octubre,
ens demana que si l’Ajuntament té interès en aprovar el conveni i l’adhesió a
l’aplicació avui mateix es faci inscripció al curs perquè estan organitzant els
grups.
Atès que en relació a l’obligació de gestionar les factures electrònicament a
partir del 15 de gener de 2015, la Diputació no ofereix cap aplicació al respecte,
i el que fan és integrar l’e-FACT que ofereix el Consorci AOC al programa de
comptabilitat ABSIS. El que recomana és sol·licitar el servei al consorci AOC
amb la modalitat d’accés 1, en el que la recepció de les factures electròniques
és a través de la plataforma EACAT, i quan estigui el conveni formalitzat la
Diputació de Lleida, com a proveïdor del programari d’ABSIS, sol·licitarà al
consorci AOC l’adhesió del programa comptable al Servei e.FACT, a partir que
l’adhesió estigui formalitzada la recepció de les factures es faran des del mateix
programa comptable d’ABSIS.
A la vista d’aquestes consideracions i de la normativa que permet la signatura
de convenis entre les administracions i especialment atesa la competència de
les Diputacions en prestar serveis d’assitència als ajuntaments es proposa:
Primer.- Aprovar el conveni d’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE DETERMINATS
SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA INFORMÀTICA PER LA DIPUTACIÓ DE
LLEIDA.
Segon.- Delegar en el Sr. Alcalde per a la seva signatura”.

5.- Assumptes d’urgència
El Sr. Alcalde proposa incloure per urgència la modificacio del pressupost de
2014 núm. 06/14 cosa que els reunits aproven.
Es dóna compte, doncs, de la següent proposta:

U.1.- Modificació del Pressupost de la Corporació
número 06/2014, referent a la modificació de crèdit del

pressupost de despeses mitjançant suplement de
crèdit, baixa i anul·lació de partides del pressupost de
despeses i majors i nous ingressos
Atès que, per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a
les quals la consignació és insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari
actual, cal tramitar l’expedient de suplement de crèdit que s’ha de finançar
mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals, baixa i anul·lació
de partides del pressupost de despeses i majors i nous ingressos, del
pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les disposicions vigents.
Despeses a finançar
Suplements de crèdit:
Partida

Nom

Proposta
d’increment

01100-30000

Interessos de dipòsits

4.500,00 €

01100-31000

Interessos de préstecs

9.400,00 €

15100-21300

Reparació i Manteniment de Maquinària

5.213,18 €

15100-22799

Treballs realitzats per altres empreses

10.000,00 €

15500-22799

Treballs realitzats per altres empreses

15.000,00 €

32100-48900

Altres Transferències

2.500,00 €

32101-21300

Reparació Maquinària i Instal·lacions Tècniques

10.000,00 €

33700-62500

Mobiliari

1.000,00 €

33800-22601

Atencions Protocol·làries i representatives

500,00 €

34200-61906

Inversió Obra Piscines

29.786,82 €

34200-61907

Reforma Vestidors i Nucli de Serveis de Camp Futbol

9.000,00 €

43100-22799

Treballs realitzats per altres empreses

1.500,00 €

45400-22702

Valoracions i Peritatges

3.500,00 €

92000-22100

Energia Elèctrica

10.000,00 €

92000-22400

Assegurances

6.064,77 €

92000-22706

Estudis i Treballs Tècnics

10.000,00 €

92000-22799

Treballs realitzats per altres empreses

20.000,00 €

92000-62500

Mobiliari

2.000,00 €

Total altes crèdits :

149.964,77 €

Finançament que es proposa:
1) Nous Ingressos en el pressupost corrent :
Partida

Nom

Import

60100

Venda de Finques Rústiques

5.886,82 €

76104

Subv. IEI, Restauració Façana Edifici Arca II

10.000,00 €

Total Majors Ingressos:

15.886,82 €

2) Romanent Líquid de Tresoreria :
Partida
87000

Nom
Romanent Líquid de Tresoreria

Total Romanent Líquid Tresoreria:

Import
19.377,95 €

19.377,95 €

3) Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no
compromeses del pressupost vigent:
Partida

Nom

Import

13200-20401

Rènting Vehicle Policia

10.800,00 €

15100-60926

PA07

6.000,00 €

23100-41000

A Organismes Autònoms de l’Entitat Local

60.000,00 €

33600-78100

Subv. Façanes Cases Històriques

19.900,00 €

33701-20302

Lloguer Pel·lícules Cinema

18.000,00 €

Total Romanent Líquid Tresoreria:

114.700,00 €

FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i als articles 34 a 38
del Reial decret 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici
següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui
insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de
l'expedient de suplement de crèdit.
3. 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.
4. 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.
5. De conformitat amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de
12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, les entitats locals ajustaran els seus
pressupostos, en l’àmbit de les seves competències, al compliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes previstos a l’article
3.2 de la LGEP.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei estaran
obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o

liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla econòmic financer
corrector a mitjà termini.
Per tant,
ES PROPOSA al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer: Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 05/2014 per import
de 149.964,77 €, que cal finançar mitjançant nous ingressos en el pressupost
de la corporació, romanent líquid de tresoreria i anul·lacions i baixes de partides
de despesa.
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, i els 5 vots en contra dels regidors del PSC, PPC i
IPA-EPM.

6.- Precs i preguntes
Per part del regidor i portaveu del grup municipal del PPC, Sr. Francisco
González, es fan els següents precs:
1.- Que es retiri el nom de Jordi Pujol i del tracte de Molt Honorable que hi ha a
la placa situada amb motiu del perllongament de la Rambla de la Generalitat, ja
que se li ha tret oficialment aquest tracte en reconéixer públicament haver
comés un delicte d’evasió fiscal i d’ocultació de bens.
2.- En relació al mobiliari urbà i al monument de les Quatre Barres de la
Rambla que estan recobertes en part, o totalment, amb un plàstic groc des de
fa algunes setmanes. En un acte de responsabilitat, instem a l’Ajuntament, a
que netegi el més aviat possible, per no donar peu a que qualsevol persona
que es consideri amb el dret a realitzar actes incívics similars amb altre tipus
d’objectes o materials sobre qualsevol element de la via pública.
A continuació, el mateix portaveu vol fer arribar les següents preguntes:
1.- En referència al viatge a itàlia realitzat recentment pel Sr. Alcalde, voldríem
saber el cost que li ha suposat a l’Ajuntament.

2.- Un cop dictada la sentència del judici contra l’alcalde, el secretari i un policia
local d’Almacelles, voldríem saber qui ha de fer front a les despeses derivades
del judici i, en el seu cas, si l’Ajuntament també haurà d’abonar diners i el seu
import.
3.- Quin tipus d’aigua s’empra per regar les plantes del poble, de boca o de
reg? Quant ens costa el reg al cap d’un any?
4.- En relació al Decret d’Alcaldia 106/14 sobre l’aprovació del projecte de la
nova tribuna i grades del Camp d’Esports. Vol dir això que es van iniciar les
obres sense l’aprovació prèvia d’un projecte i que, en consequència, es van
haver d’aturar porteriorment? Com s’ha dut a terme l’adjudicació de les
esmentades obres? Quina/es empresa/es porten l’obra? Qui s’encarrega de la
direcció de l’obra? Quin és el cost total?
5.- En relació al carrer de Sant Jaume, quines obres s’estan duent a terme?
Quina és la durada aproximada d’aquestes obres? Quin és el cost i com està
prevista la seva financiació?
Per part del regidor i portaveu del grup municipal del PSC, Sr. Francesc Torres,
es fan els següents precs:
1.- Demanen que en la major brevetat possible, es repari un forat bastant gran
que hi ha en la cruïlla del C/ de Joaquín Costa amb l’Av. de Sucs, ja que és
molt perillós per a la circulació de vehicles.
2.- Demanem que s’iniciï una campanya per part de la Brigada Municipal de
repintat de tots els passos de vianants que hi ha al poble a fi de millorar la
seguretats dels vianants.
3.- Demanem que per part de la Policia Local es facin els controls de prevenció
adients per evitar les altes velocitats que agafen alguns vehicles pel centre
urbà, especialment pel C/ de Sant Jaume, des de la cruïlla amb el carrer
d’Antoni Gaudí fins arribar a la Rambla de la Generalitat.
Acte seguit, el portaveu del PSC vol fer paleses les següents preguntes:
1.- Ja està adjudicada l’obra de construcció de les noves grades i tribuna del
Camp d’Esports? I si és així, a quina empresa i per quin import.
2.- Ens pot explicar per què a finals d’agost una empresa va iniciar les obres
d’enderroc de les velles grades del Camp de Futbol, si el projecte de
remodelació que inclou la partida per a l’enderroc (400 euros) encara estava

sense aprovar i no ho va fer fins al dia 9 de setembre, mitjançant un Decret
d’Alcaldia?
3.- I si fins el dia 17 d’octubre l’esmentat projecte encara estava en exposició
pública, com és possible que pels volts de la Festa Major sortís una notícia en
la premsa, en la què s’explicava que ja s’havien iniciat les obres de
remodelació de les grades del Camp de Futbol?
4.- Per quin motiu el Sr. Secretari de l’Ajuntament ha iniciat un expedient per
concertar una pòlissa de Tresoreria per un import de 300.000 euros?
Acte seguit, pren la paraula el Sr. Alcalde, que contesta a les darreres
intervencions del regidor socialista dient que, pel que fa la intervenció d’aquest
portaveu sobre l’obra de les noves grades i tribuna del Camp d’Esports es fa
constar que l’enderroc i la construcció són dos projectes diferents, tot incidint
en què s’han trobat aigües soterrades en la zona del frontó.
Pel que fa als controls de velocitat dels què en feia esment, el Sr. Alcalde fa
constar que s’estan duent a terme totes les actuacions necessàries per evitar
possibles infraccions en aquest sentit.
Pel que fa als passos de vianants, aclareix el Sr. Alcalde que n’hi ha 170 per tot
el centre urbà i que la durada del repintat és considerable, si bé s’ha d’anar
millorant constantment. Al seu entendre cal destacar que s’ha de tenir en
compte que la congelació de l’increment de l’IMVTM fa que hi hagi menys
ingressos per finançar aquestes partides de manteniment.
Adreçant-se al regidor i portaveu del PPC, el Sr. Alcalde li fa avinent que, en les
Juntes de Govern i en el Ple hi ha tota la informació de les obres del C/ de Sant
Jaume, si bé igualment, el pot informar que l’obra puja a 405.000 euros; que
està finançada en part pel FEDER i en part amb fons municipals; que la baixa
va situar l’import d’adjudicació en 300.000 euros; que la durada de les obres és
d’uns cinc mesos i que l’empresa adjudicatària és Construcciones Grudeco, SL.
Respecte a l’ús de l’aigua per regar espais verds fa constar el Sr. Alcalde que
es fa amb aigua de reg, excepte la rotonda d’accés a Almacelles, que es fa
amb una escomesa d’aigua facilitada per l’INCASÒL.
En relació a les despeses del seu viatge a Itàlia, el Sr. Alcalde li fa constar que
va ser un viatge totalment privat, tot i que va aprofitar l’avinentesa per anar a
saludar l’alcalde de Santa Ninfa.
Respecte a la motivació de la pòlissa de Tresoreria, el Sr. Interventor, per
disposició de l’Alcaldia, fa constar que és una operació a curt termini, d’un any,

per substituir a l’existent i que no té més objecte que corregir la manca de
sincronització ordinària entre els ingressos respecte a les despeses anuals.
En acabar la sessió, el Secretari fa tramesa als portaveus del PSC i del PPC de
les contestes realitzades per l’Alcaldia a les preguntes formulades per aquests
en la darrera sessió plenària.
I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les
21,50 hores, de tot el qual extenc la present acta, donant fe del seu
contingut.

Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari Accidental

