ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 30 DE
DESEMBRE DE 2014.- NÚMERO 6:
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. JOSEP MARIA DOBLAS MANCERA
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.
S’excusa l’assistència dels següents regidors:
.- Jaume Altisent Berenguer
.- Guifré Palau Tersa
.- Francisco González Cascón
Abans de donar inici a l’Ordre del Dia, el Sr. Alcalde disposa que el Sr.
Secretari doni compte del Decret sobre una petició recent per gravar en video
els plens. En aquest sentit, s’assenyala que –en principi-, si bé per la seva part
no hi veu cap inconvenient a la gravació, cal que el tema abans de resoldre’s
definitivament sigui estudiat per Secretaria i que, en tant que no estigui aquest
informe, es prohibeixi de manera provisional.
A continuació, el Sr. Secretari dóna compte del Decret següent:
“DECRET 151/2014

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:
A la vista de la instància presentada amb data 29 de desembre de 2014 per na Laia
Marti Cacho, sobre la intenció de procedir a la gravació dels plens, s’ha procedit a
disposar que el Secretari informi l’expedient.
Atès que avui mateix es celebra el ple convocat i per tal de poder resoldre
degudament, després de que es faci el corresponent estudi i proposta.
Atès que encara que les sessions del ple són públiques, és competència de l’alcaldia
regular les actuacions que es portin a terme en la sala de plens durant la seva
celebració.
Atès que les actuacions de gravació d’imatges i posterior difusió es pot veure afectat
per la Llei de protecció de dades de caràcter personal, entre d’altres normes coactives.
Atès que per a l’adopció d’una resolució els articles 172 a 175, del ROF aprovat per
Real Decreto 2568/1986 de 28 de novembre, obliga a confeccionar el corresponent
expedient amb l’informe proposta de secretaria.
RESOLC:
PRIMER: Notificar a na Laia Marti Cacho, coordinadora d’ICV Almacelles que no
podem AUTORITZAR la gravació dels plens amb vídeo fins que sigui estudiada la
petició de forma reglamentària.
SEGON: En aplicació de l’article 72, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
i de forma cautelar no es podrà realitzar per part de na Laia Marti Cacho la gravació
dels plens, fins que se li pugui notificar una resolució prèviament estudiada i
informada.
Ho mana i signa el Sr. Alcalde
Almacelles, 30 de desembre de 2014”

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’acta de Ple de data 30 d’octubre de
2014

Els reunits no formulen cap mena de rectificació, motiu pel qual resta aprovada
per unanimitat.

2.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia
Es dóna compte dels següents decrets d’Alcaldia per assabentar als reunits:
124/14
125/14
126/14
127/14
128/14
129/14
130/14
131/14
132/14
133/14
134/14
135/14
136/14
137/14
138/14
139/14
140/14
141/14
142/14
143/14
144/14
145/14
146/14
147/14

Convocant Comissió Informativa Ple ordinari dia 30 d’octubre de 2014.
Convocant al Ple ordinari del dia 30 d’octubre de 2014.
Delegant en el regidor Sr. José A. Conte celebració d’un casament civil.
Autoritzant dies personals Sr. Ramon M. Cornellana Puigarnau.
Adjudicant proposta per sol·licitar pòlissa de crèdit a l’oferta presentada pel Banc Sabadell-At.
Anul·lant decret 61/14 i, per tant, la modificació de pressupost 03/14.
Designant a la Sra. Begoña Andrés per gestionar continguts aplicació Obra Social La Caixa.
Aprovant inicialment Projecte adequació i enjardinament d’espais verds.
Concedint llicència d’obres a na Raquel Lalana Foj per condicionament de local comercial.
Concedint tarja d’aparcament individual per a persones amb disminució Sra. Carmen Tomàs.
Concedint tarja d’aparcament transport col·lectiu vehicle 3295GLS.
Concedint tarja d’aparcament transport col·lectiu vehicle 8408BKP.
Aprovant contractació servei de neteja de diferents equipaments municipals.
Resolent caducitat i baixa per inscripció indeguda habitants comunitaris no localitzats.
Concedint tarja d’aparcament individual per a persones amb disminució Sr. Joel Monfort.
Autoritzant dies personals Sr. Ramon M. Cornellana Puigarnau.
Denegant dies personals agent 002 per motius d’organització del servei en dies de Nadal.
Autoritzant baixa del gual del garatge del C/ Major, 43, bxs.
Aprovar l’expedient de mod. de crèdit núm. 07/14, del Pressupost vigent.
Aprovant Projecte, despesa i Plec de l’Adequació i enjardinament d’espais verds.
Designant lletrat exterior per a que es faci càrrec recurs contenciós-adm. 555/14.
Adjudicant contracte de neteja diferents equipaments municipals a l’empresa Servinet, SL.
Deixant sense efecte convocatòria Junta de Govern dia 23 de desembre de 2014.
Aprovar l’expedient de mod. de crèdit núm. 08/14, del Pressupost vigent.

3.- Aprovació definitiva del Projecte d’arranjament d’un
tram del carrer de la Marinada. Aprovació de la relació
de propietaris, bens i drets afectats. Delegació en la
Junta de Govern des de la fase d’apreuament fins al
final

Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que el dia 16 de setembre de 2014 el Ple de l’Ajuntament va acordar
aprovar INICIALMENT el Projecte d’obres d’arranjament i condicionament d’un
tram del Camí de Marinada des de la connexió de la carretera LV-810 al PK 0 +
000 fins al PK 0 + 280,768 al tm municipal d’Almacelles (Lleida) redactat pel
Enginyer Agrònom Carlos Estaran Justribo amb un pressupost de 23.726,22€.
Així mateix es va aprovar INICIALMENT la relació de Béns i Drets afectats.
Atès que l’acord del Ple va ser sotmès a informació pública en el BOP de la
provincia de Lleida núm. 196 de data 14 d’octubre de 2014 i en el diari la
Mañana de data 14 d’octubre de 2014 i notificats individualment als titulars dels
béns afectats.
Atès que dins del termini s’ha formulat una al·legacion per part de la Sra.
Dolors Pàmpols Molins.
Vist l’informe de Secretaria de data 28 d’octubre de 2014, l’informe del tècnic
redactor, el Sr. Carlos Estaran de data 12 de novembre de 2014 i l’informe del
lletrat extern el Sr. Baldrich de data 17 de desembre de 2014.
Es proposa que El Ple de la Corporació acordi:
PRIMER.- Aprovar definitivament el Projecte d’obres d’arranjament i
condicionament d’un tram del Camí de Marinada des de la connexió de la
carretera LV-810 al PK 0 + 000 fins al PK 0 + 280,768 al tm municipal
d’Almacelles (Lleida) redactat pel Enginyer Agrònom Carlos Estaran Justribo
amb un pressupost de 23.726,22€.
SEGON.- Aprovar definitivament la relació de béns i drets a expropiar.
Parc.

Pol.

Sup.
0,6537 Ha

Sup.
afectada
152,71 m2

Secà /
Regadiu
Regadiu

Dolores Pàmpols Molins
C/ Sant Roc, 45
ALMACELLES

69

3

Ramon Molins Simó
C/ Lleida, 41
BENAVENT DE SEGRIÀ

70

Maria Antònia Gzlez. Vila
Camí Vell de Sucs
ALMACELLES

47

Cultiu
Olivers

3

0,8700 Ha

54,73 m2

Regadiu

Olivers

3

2,6454 Ha

59,12 m2

Regadiu

Farratges

TERCER.- Declarar d’utilitat pública les obres i la necessitat d’ocupar els béns i
drets per executar l’obra.
QUART.- Desestimar les al·legacions formulades per la Sra. Dolors Pàmpols
Molins pels motius següents:
- En primer lloc en l’al·legació no queda justificat la dimensió que considera que
té l’ocupació real, al seu entendre, a diferència de la considerada per
l’ajuntament. El tècnic redactor del projecte certifica que la cuneta descrita en el
projecte supleix les canonades de drenatge existents que van tenir que
realitzar-se per desguassar l’aigua al fer el bordó de terra. Per aquesta raó no
es necessari reposar-les, atès que la cuneta farà la mateixa funció.
- En segon lloc, fa constar que no està d’acord amb la valoració: la fase en la
que es troba l’expedient no és la de valoració sinó la de relacionar els bens i
drets afectats. Després de l’aprovació definitiva es podrà fixar per mutu acord el
justipreu.
CINQUÈ.- Publicar aquest acord al BOP, al DOG i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament; i notificar-ho personalment als afectats.
SISÈ.- Es delega en la Junta de Govern per a que es gestioni la fase
d’apreuament i per a que finalitzi l’expedient d’expropiació”.
En aquest moment del Ple, el Sr. Alcalde adverteix a un membre del públic que
si no deixa de gravar en vídeo haurà d’abandonar la sala. Mentre, el Sr. Alcalde
suspèn el Ple fins que aquesta persona deixi de gravar. Després d’esperar uns
moments, el Sr. Alcalde, adreçant-se a l’agent de la Policia Local present a la
sala, disposa que convidi al senyor que està gravant a que abandoni la sala,
ordre que aquest executa tot seguit, demanant-li a l’agent que s’identifiqui. Un
cop finalitzat l’incident, el Sr. Alcalde disposa que es reprengui la sessió
plenària.
Seguint amb el debat del punt que tocava, el regidor i portaveu del PSC, Sr.
Francesc Torres, fa constar que vol una explicació del que vol dir delegar. Fa
constar el Sr. Secretari que la part restant de l’expedient l’acordaria la Junta de
Govern, donant compte posteriorment al Ple. Per part de la portaveu i regidora
del PPC, na Judith Baltasar, pregunta si s’ha negociat prèviament amb els
afectats. El Sr. Secretari constesta que s’està en aquest tràmit.
En la fase de votació, la proposta és aprovada amb 7 vots a favor dels regidors
de CiU i d’ERC i les 3 abstencions dels regidors del PSC, PPC i IPA-FPM.

4.- Aprovació definitiva de la Modificació del Servei de
la Llar d’Infants Municipal Vensi
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que en Ple de 16 de setembre de 2014 es va prendre el següent acord:
“Atès que per providència de l’alcaldia de data 31 de juliol de 2014 es va
resoldre encomanar a Secretaria la tramitació de la modificació del servei de la
llar d’infants, atesa la disminució del nombre d’infants matriculats que ha restat
reduït a 32.
Atès que amb data 14 d’agost de 2014 es va presentar, per part de Na Begoña
Andres Altaba, el projecte de Modificació del Servei de la Llar d’Infants que
contempla el servei en els aspecte jurídic, financer i social.
Atès que, segon el mateix, la modificació dels ingressos ha de compensar-se
amb la reducció de despeses de personal docent, per tal de fer menys costosa
la continuació en la prestació del servei que proposa, sense incrementar la
taxa.
Atès que segons l’informe de Secretaria, de data 12 d’agost de 2014 cal
acreditar prèviament, per informe de l’interventor, que la modificació en el
pressupost, que suposi la modificació del servei que es presti, no pot ser causa
de desestabilització ni pot resultar insostenible, segons el que disposa la lleis
d‘estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera aprovada per Llei Orgànica
2/2012 de 27 d’abril, article 11.
Atès que amb data 10 de setembre es va fer entrega a Secretaria de l’informe
d’Intervenció en el què es diu que s’informa favorablement la modificació del
servei, doncs no cal modificar el pressupost de 2014, i es fa constar que no es
pot, per ara, parlar de sostenibilitat per anys futurs, atès que no hi ha encara
suficients dades respecte al naixement de nadons i a les matrícules.
Atesa la necessitat de tramitar el projecte esmentat urgentment.
Vistos els informes de Secretaria l’informe de la Comissió Informativa General i
la normativa continguda en el ROAS, articles 159 i 297, s’acorda per majoria el
seguent:
A.- Aprovar inicialment el Projecte de Modificació del Servei de la Llar d’Infants
de data 14 d’agost de 2014 i l’estudi de costos incorporat, redactats per na
Begoña Andrés Altaba, tècnica de Promoció Econòmica.

B.- Procedir a l’exposició pública de l’expedient per un termini de 30 dies
hàbils. Amb tal finalitat cal fer edictes en el BOP i taulers, restant aprovat
definitivament per Decret de l’alcaldia si no hi ha al·legacions, i quedant
aprovades les modificacions contingudes en el projecte”.
Atès que una vegada exposat al públic l’expedient, segons anunci publicat en el
BOP número 196, de data 14 d’octubre de 2014, i en els taulers no hi ha hagut
al·legacions, és per això que es proposa:
Primer: Aprovar definitivament la Modificació del Servei de la Llar d’Infants,
segons el projecte de referència”.
La portaveu i regidora del PPC, Sra. Judith Baltasar i Solé, pregunta si respecte
a la reducció del personal ja s’ha pres l’acord i si no és així, en quina data es
faran efectives les baixes. Per disposició del Sr. Alcalde, el secretari exposa
que estem en l’expedient de modificació del servei, en el què es proposa la
reducció de dos llocs de treball. Posteriorment, en aprovar-se el Pressupost,
s’aprovarà inicialment la plantilla de personal i la relació de llocs de treball on
es proposarà la reducció dels llocs per amortització. Després, en un tercer
expedient, es procedirà per Decret d’Alcaldia a la tramitació d’un expedient per
a l’extinció de llocs de treball o acomiadament.
En la fase de votació, la proposta és aprovada amb 7 vots a favor dels regidors
de CiU i d’ERC i les 3 abstencions dels regidors del PSC, PPC i IPA-FPM.

5.- Aprovació del Text Refós de la Modificació del
POUM en els sectors 25 i 26 del sòl residencial
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que en el Ple, de data 11 de març de 2014 es va aprovar el text refós de
la modificació puntual del POUM en els sector 25 i 26, la qual es va trametre
als serveis territorials d’Urbanisme.
Atès que per part d’aquesta ultima entitat es va requerir a l’ajuntament per a fer
noves esmenes consistents fonamentalment en la determinació dels còmputs
per als equipaments.
Atès que s’ha rebut document del text refós que inclou les darreres esmenes
conjuntament amb les aprovades en el Ple de data 11 de març de 2014
redactat per l’arquitecte en Xavier Guerra, de data novembre de 2014.

És per tot això que es proposa al ple:
Primer: Aprovar el document del text refosa que inclou les darreres esmenes
darrerament sol·licitades conjuntament amb les aprovades en el Ple, de data 11
de març de 2014, segons document redactat per l’arquitecte en Xavier Guerra,
de data novembre de 2014, amb referencia 12/149.
Segon: Trametre l’expedient als Serveis Territorials d’Urbanisme”.
En la fase de votació, la proposta és aprovada amb 7 vots a favor dels regidors
de CiU i d’ERC, 2 abstencions dels regidors del PSC, PPC i un vot en contra
del regidor d’IPA-FPM.
Acte seguit, el Sr. Alcalde proposa als reunits i aquests ho aproven, deliberar i
votar conjuntament les propostes per modificar els pressupostos des del punt 6
fins al 9.

6.- Modificació del Pressupost de la Corporació núm
9/2014 de crèdit extraordinari finançat amb baixes de
partides de despesa i amb majors i nous ingressos
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 o no n’hi ha en el pressupost ordinari
actual, cal tramitar l’expedient de suplement de crèdit que s’ha de finançar
mitjançant baixes de crèdits de despeses d’altres partides no compromeses al
pressupost vigent i majors i nous ingressos efectivament recaptats, amb
subjecció a les disposicions vigents.
Despeses a finançar
Crèdits Extraordinaris:
Partida

Nom

Proposta
d’increment

15500-61901

Inversions Reposició Infraestructures i Béns destinats a
l’ús general

56.277,91 €

15500-61903

Obres Urb. Vials C/Major

41.534,02 €

17100-60903

Adeqüació i Enjardinament d’espais verds

2.000,00 €

99.811,93 €

Total altes crèdits :

Finançament que es proposa:
1) Baixa Crèdits de despeses d’altres partides no compromeses del
pressupost vigent :
Partida

Nom

Import
40.607,59 €

15100-61904 Urb. C/ Ànselm Clavé i Sant Jaume
Total Baixa Crèdits Despeses:

40.607,59 €

2) Nous i Majors Ingressos efectivament recaptats :
Partida

Nom

Import

39900 Altres Ingressos diversos

46.204,34 €

76103 Diputació Lleida, Obres Urb. Vials C/Major

13.000,00 €

Total Nous i Majors Ingressos :

59.204,34 €

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. El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria,
amb nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el
pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses
d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les
quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.

3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es
competència del Ple de l’Ajuntament amb majoria simple.
4. De conformitat amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12
de desembre, general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, les entitats locals ajustaran els seus pressupostos, en
l’àmbit de les seves competències, al compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària en els termes previstos a l’article 3.2 de la LGEP. L’article 22
de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu
d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei estaran obligades a
elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o liquidació del
pressupost en situació de desequilibri, un pla econòmic financer corrector a
mitjà termini.
Atès que, segon informe de intervenció de data 18 de desembre, es va fer
constar que el pressupost, incloent la modificació, no s’ajusta al compliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostaria i per tant s’haurà d’aprovar un pla de
sanejament financer en un termini de tres mesos.
Vist l’informe de intervenció de data 18 de desembre i el de Secretaria de data
22 de desembre es proposa al ple:
Primer: Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 09/2014 per import
de 99.811,93 €, que cal finançar mitjançant baixa de crèdits de partides de
despeses no compromeses al pressupost vigent i majors i nous ingressos.
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”.
Per part de la regidora i portaveu del PPC, Sra. Judith Baltasar Solé, demana
una explicació sobre l’alta per transferència a la fundació privada del Museu de
6.000 euros. Contesta el Sr. Interventor que reflexa el resultat d’una
compensació, amb el Consell Comarcal del Segrià, que devia aquesta quantitat
a l’Ajuntament en concepte d’aportació al Museu. D’altra banda, l’Ajuntament li
devia aquesta mateixa quantitat al Consell en concepte de quotes per
l’assistenta social.
La mateixa regidora i portaveu del PPC fa constar que en el punt 8è hi ha 4.564
euros de subvencions a entitats esportives i pregunta a quines entitats han anat
a parar aquestes subvencions. Contesta el Sr. Interventor que ara solament es

fa la consignació i després es faran les distribucions a les entitats, en la forma
que es consideri oportuna, segons les activitats que cada entitat justifiqui.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, demana explicació per tal
que s’aclari a què es deu la baixa del crèdit del carrer de Sant Jaume. Contesta
el Sr. Interventor que es degut a la baixa en l’adjudicació sobre la previsió en el
projecte.
El mateix regidor i portaveu del PSC demana poder veure el document entre
l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Segrià sobre la compensació de la què
s’ha parlat abans entre la portaveu del PPC i l’Interventor. En aquest sentit, el
Sr. Interventor diu que hi ha un decret del president del Consell Comarcal que
així ho estipula.
Pregunta novament el portaveu del PSC si s’està fent el pla financer al què es
fa referència en les propostes que ara aprovem. El Sr. Interventor contesta que
segons la normativa es farà després de la liquidació per tal de poder verificar si
encara hi ha equilibri.
En la fase de votació, la proposta és aprovada amb 7 vots a favor dels regidors
de CiU i d’ERC, 2 abstencions dels regidors del PSC i PPC i un vot en contra
del regidor d’IPA-FPM.

7.- Modificació del pressupost de la Corporació núm
10/2014 de Modificació de Crèdits del pressupost
vigent per transferència de crèdits entre aplicacions de
despeses de diferent àrea de despesa
Es dóna lectura a la següent proposta:
“En relació amb l’expedient relatiu a la transferència de crèdits entre aplicacions
de despeses de diferents àrees de despeses que no afecten a baixes i altes de
crèdits de personal, emeto el següent informe-proposta de resolució, de
conformitat amb el que estableix 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, emeto el següent informe-proposta, en
base als següents,
ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. Davant l’existència de les despeses que no es poden demorar fins a
l’exercici següent per a les quals el crèdit consignat en el vigent Pressupost de
la Corporació és insuficient i no ampliable, i davant la necessitat d’efectuar
transferències de crèdits d’altres aplicacions del Pressupost vigent no
compromeses pertanyents a diferent àrea de despesa que no afecten a baixes i
altes de crèdits de personal.
LEGISLACIÓ APLICABLE
— Els 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.
— Els articles 40 a 42 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el
Capítol I, del Títol VI, 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 matèria de Pressupostos.
— L’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
— L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de
pressupostos de les entitats locals.
— Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de Coordinació Financera
amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per la qual es Dicten Mesures per al
Desplegament de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’Estructura
dels Pressupostos de les Entitats Locals.

Atès que, segon informe de intervenció de data 18 de desembre, es va fer
constar que el pressupost, incloent la modificació, no s’ajusta al compliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostaria i per tant s’haurà d’aprovar un pla de
sanejament financer en un termini de tres mesos.
Vist l’informe de intervenció de data 18 de desembre i el de Secretaria de data
22 de desembre es proposa al ple:
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 10/2014, en la modalitat
de transferència de crèdits entre aplicacions de diferent àrea de despeses,
d’acord amb el detall següent:
Altes en Aplicacions de Despeses
Aplicació Pressupostària
01100
31000
33300
48901
92000
20301
92000
21300

Descripció
Interessos de Préstecs
Transferència Corrent Fundació Privada Museu
Renting Màquina Fotocopiadora
Reparació i Manteniment Maquinaria
TOTAL DESPESES

Euros
5.000,00
6.000,00
100,00
1.000,00
12.100,00

Baixes en Aplicacions de despeses
Aplicació Pressupostària
Descripció
15100
22601 Atencions Protocolàries i Representació
23100
22601 Atencions Protocolàries i Representació

Euros
1.000,00
1.500,00

23100
33400
45400
92000

46500
20301
21000
46600

Consell Comarcal Assistent Social
Renting Màquina Fotocopiadora
Manteniment i infraestructura
Transf a altres entitats que agrupin municipis
TOTAL DESPESES

6.000,00
1.100,00
1.600,00
900,00
12.100,00

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci 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 l’esmentat termini no es presenten
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a
resoldre-les”.
Si el Dictamen que la Comissió eleva al Ple coincideix amb la proposta anterior,
qui subscriu informa, en compliment de l’article 54 del Reial Decret Legislatiu
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les disposicions
legals vigents en matèria de Règim Local, que aquest Dictamen s’adequarà a la
Legislació aplicable”.
En la fase de votació, la proposta és aprovada amb 7 vots a favor dels regidors
de CiU i d’ERC, 2 abstencions dels regidors del PSC i PPC i un vot en contra
del regidor d’IPA-FPM.

8.- Modificació del pressupost del Patronat d’Esports
núm. 02/2014 de suplement de crèdit finançat amb nous
ingressos recaptats
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals
la consignació és insuficient i no ampliable en el pressupost vigent del Patronat
Municipal d’Esports, i atès que es disposa de nous ingressos efectivament
recaptats, es proposa tramitar l’expedient de suplement de crèdit finançat amb
majors ingressos efectivament recaptats i no previstos al pressupost vigent,
amb subjecció a les disposicions vigents.
Despeses a finançar
Suplements de crèdit:
Partida

Nom

34100-48900 Subvencions Entitats Esportives

Proposta
d’increment
4.564,22 €

4.564,22 €

Total altes crèdits :
Finançament que es proposa:
Nous ingressos efectivament recaptats i no previstos al pressupost vigent :
Partida

Nom

39800 Indemnitzacions d’assegurances
Total Nous Ingressos efectivament
recaptats :

Proposta
d’increment
4.564,22 €

4.564,22 €

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 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.
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.
Atès que, segon informe de intervenció de data 18 de desembre, es va fer
constar que el pressupost, incloent la modificació, no s’ajusta al compliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostaria i per tant s’haurà d’aprovar un pla de
sanejament financer.
Vist l’informe de intervenció de data 18 de desembre i el de Secretaria de data
22 de desembre es proposa al ple:
Primer: Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 02/2014 per import
de 4.564,22 €, que cal finançar mitjançant nous ingressos efectivament
recaptats i no previstos al pressupost vigent.
Segon: Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial
de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En
cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les”.
En la fase de votació, la proposta és aprovada amb 7 vots a favor dels regidors
de CiU i d’ERC, 2 abstencions dels regidors del PSC i PPC i un vot en contra
del regidor d’IPA-FPM.

9.- Modificació del pressupost del Patronat d’Avis núm
02/2014 de suplement de crèdit finançat amb romanent
líquid de tresoreria per a despeses generals
Es dóna lectura a la següent proposta:
“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, es proposa tramitar l’expedient de suplement de crèdit amb
subjecció a les disposicions vigents.
Despeses a finançar
Suplements de crèdit:
Partida

Nom

Proposta
d’increment

23100-13000

RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL

20.000,00

23100-22103

COMBUSTIBLES I CARBURANTS

5.000,00

23100-22106

PRODUCTES FARMACEUTICS I MATERIAL SANITARI

5.000,00
30.000,00 €

Total altes crèdits :

Finançament que es proposa:
Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses generals:
Econòmica
87000

Nom
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS

Total

Majors Ingressos
30.000,00
30.000,00 €

FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment als articles 169,170 i 172
a 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i als articles 34 a 38 del Reial
decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el Capítol I, del Títol VI, de
la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, en
matèria de pressupostos.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi 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.
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.
Atès que, segon informe de intervenció de data 18 de desembre, es va fer
constar que el pressupost, incloent la modificació, no s’ajusta al compliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostaria i per tant s’haurà d’aprovar un pla de
sanejament financer.
Vist l’informe de intervenció de data 18 de desembre i el de Secretaria de data
22 de desembre es proposa al ple:
Primer: Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 02/2014 per import
de 30.000,00 €, que cal finançar amb Romanent Líquid de Tresoreria per a
despeses generals.
Segon: Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial
de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En
cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les”.
En la fase de votació, la proposta és aprovada amb 7 vots a favor dels regidors
de CiU i d’ERC, 2 abstencions dels regidors del PSC i PPC i un vot en contra
del regidor d’IPA-FPM.

10.- Aprovació inicial del Pressupost de la Corporació
per 2015 i dels Organismes Autònoms Locals integrats
per la Residència d’Avis Mossèn Alexandre Pedra i pel
Patronat Local d’Esports. Aprovació de la plantilla de
personal i de la relació de llocs de treball.
Determinació dels complements específics
Es dóna lectura a la següent proposta:
“L’Alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2015.
L’interventor de l’Ajuntament ha emès informe favorable que figura a
l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la
legislació vigent i els òrgans competents han proposat prèviament els
pressupostos dels organismes i empreses que l’integren, conformement als
seus estatuts o al document fundacional.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els
articles 162 a 171 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 2
a 23 del RD 500/90, i els articles 3, 19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, general d’estabilitat pressupostària.
Per tant, es proposa als reunits:
Primer: Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2015 el
qual, resumit per capítols i per a cadascun dels corresponents organismes i
empreses que l’integren, és el següent:
INGRESSOS

Pressupost
de l’entitat

Pressupost de
Patronat Municipal
Esports

Pressupost de
Patronat Residència
Avis

A) OPERACIONS CORRENTS
1. Impostos directes
2.Impostos indirectes
3.Taxes i altres ingressos
4.Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials

2.316.884,60€
20.000,00€
846.055,02€
1.312.942,62€
39.589,98€

0,00€
0,00€
0,00€
130.000,00€
0,00€

0,00€
0,00€
212.400,00€
511.717,78€
4,00€

0,00€
0,00€
0,00€
0,00€

0,00€
0,00€
0,00€
0,00€

0,00€
0,00€
0,00€
0,00€

4.535.472,22€

130.000,00€

724.121,78€

Pressupost de
Patronat
Municipal Esports

Pressupost de
Patronat Municipal
Avis

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6. Alienació d’inversions Reals
7. Transferències de capital
8. Passius financers
9. Actius financers
TOTALS INGRESSOS

Pressupost de
l’entitat

DESPESES

A) OPERACIONS CORRENTS
1. Despeses de personal
2. Despeses en béns corrents i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6. Inversions reals
7.Transferències de capital
8. Actius financers
9. Passius financers

TOTALS DESPESES

1.689.234,45€
1.833.786,48€
72.400,00€
377.823,79€

39.700,00€
51.730,95€
50,00€
37.519,05€

556.200,00€
162.421,78€
200,00€
0,00€

206.501,00€
52.000,00€
0,00€
303.726,50€

1.000,00€
0,00€
0,00€
0,00€

5.300,00€
0,00€
0,00€
0,00€

4.535.472,22€

130.000,00€

724.121,78€

ESTAT DE LA CONSOLIDACIÓ DELS PRESSUPOSTOS QUE INTEGREN
EL PRESSUPOST GENERAL
Normativa reguladora: article 166.1.c 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
article 12.b del RD 500/90
ESTAT DE CONSOLIDACIÓ:
Ingressos:
C

Denominació

Pressupost
de l’entitat

Pressupost
De Patronat
Municipal
Esports

Pressupost
De Patronat
Residència
Municipal
Avis

Ajustos

Estat
consolidació

1
2

Impostos directes
Impostos indirectes

3

Taxes
i
altres
ingressos
Transferències
corrents
Ingressos patrimonials

4
5

2.316.884,20€
20.000,00€

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

2.316.884,20€
20.000,00€

846.055,02€

0,00€

212.400,00€

0,00 €

1.058.455,02€

1.312.942,62€

130.000,00€

511.717,78€

-281.717,78 €

1.672.942,62€

39.589,98€

0,00€

4,00€

0,00 €

39.593,98€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

7

Alienació
d’invers.
reals
Transferències de capital

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

8
9

Actius financers
Passius financers

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00€

4.535.472,22€

130.000,00€

724.121,78€

-281.717,78€

5.107.876,22€

6

TOTAL INGRESSOS

Despeses:
C

Denominació

Pressupost
de l’entitat

1
2
3
4

Despesa personal
Despesa béns i serveis corrents
Despesa financera
Transferències corrents

1.689.234,45€
1.833.786,48€
72.400,00€
377.823,79€

39.700,00€
51.730,95€
50,00€
37.519,05€

556.200,00€
162.421,78€
200,00€
0,00€

0,00€
0,00€
0,00€
-281.717,78€

2.285.134,45€
2.047.939,21€
72.650,00€
133.625,06€

6
7

Inversions reals
Transferències de capital

206.501,00€
52.000,00€

1.000,00€
0,00€

5.300,00€
0,00€

0,00€
0,00€

212.801,00€
52.000,00€

8
9

Actius financers
Passius financers

0,00€
303.726,50€

0,00€
0,00€

0,00€
0,00€

0,00€
0,00€

0,00€
303.726,50€

4.535.472,22€

130.000,00€

724.121,78€

-281.717,78€

5.107.876,22€

TOTAL DESPESES

Pres.
Patronat
Municipal
Esports

Pres.
Patronat
Residència
Municipal
Avis

Ajustos

Estat
consolidació

Segon: Aprovar les plantilles de personal i relació de llocs de treball que es
detallen en l’esmentat pressupost, amb les retribucions, els complements de
destí i específic atribuït a cadascun dels llocs de treball relacionats.
Tercer: Aprovar les bases d’execució del pressupost general, així com l’estat
de consolidació.
Quart: Exposar-lo al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial
de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de

quinze dies hàbils durant el qual els interessats podran presentar-hi
reclamacions.
Cinquè: Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor
en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article
112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 169 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”.
Per disposició de l’Alcaldia, el Sr. Interventor informa sobre la situació general
existent a l’hora de consignar ingressos i despeses, i detalla que els ingressos
per al 2015 són els mateixos que per al 2014, atès que no hi ha increments
dels tipus impositius.
Pel que fa a les despeses detalla que, després de consignar les partides
obligatòries, ha resultat la quantitat total que es pot destinar a inversions, que
és reduïda.
Per part de la portaveu i regidora del PPC, Sra. Judith Baltasar Solé, es
manifesta en el sentit que el seu vot serà contrari ja que considera que caldria
atendre altres prioritats. Afegeix que no veu clara la transferència de capital cap
a Arqueologia per un import de 25.000 euros. Finalment, considera que no veu
correctes les despeses a inversions.
El regidor i portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, manifesta que votarà
en contra, ja que no està d’acord amb la despesa urbanística sumptuària que
no guarda cap proporció amb el que la gent necessita per viure. Afegeix que
s’havia parlat de que es faria un poligon industrial i al final tot ha quedat en
promeses.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que votarà en
contra atès que té una altra manera de veure les coses. Destaca que el
pressupost és pràcticament un talla i pega del de l’exercici anterior i que hi ha
uns ingressos per multes, mentre que –per contra- el que s’ha aconseguit és
crear un caos circulatori molt gran. D’altra banda, també afegeix que atès que
es fan aportacions a la fundació del Museu, considera que caldria que
l’Ajuntament aprovés el seu pressupost. Respecte als llocs de treball de la Llar
d’Infants que s’amortitzen, troba que el personal afectat no podrà començar
durant el mes de gener ja que els seus llocs ja no surten a la relació.
Pregunta el mateix regidor i portaveu del PSC, si està previst en el pressupost
el pagament de 6.000 euros al personal de la Policia Local a la vista de la
sentència que ha recaigut contra el propi Ajuntament. També pregunta que el

Sr. Alcalde va dir que es crearien dues noves places d’agent de la Policia Local
i que no es veuen per cap lloc.
Acte seguit, el Sr. Secretari, per disposició de l’Alcaldia, contesta que respecte
als llocs de treball a amortitzar de la Llar d’Infants cal tramitar l’expedient
d’acomiadament segons el que disposa l’Estatut dels Treballadors.
El Sr. Alcalde contesta al portaveu del PSC dient que sobre els llocs de treball
de la Policia Local s’ha rebut recentment un informe de la Diputació que caldrà
que estudiï el Sr. Secretari per tal de poder-ho portar en el proper.
Adreçant-se a la regidora i portaveu del PPC, el Sr. Alcalde li assabenta que no
hi ha una altra opció que la de destinar a inversions la quantitat sobrant
després de cobrir les despeses obligatòries.
Respecte a l’al·lusió del poligon industrial que ha fet el portaveu d’IPA-FPM, el
Sr. Alcalde considera que ja en disposaríem si l’INCASÒL hagués urbanitzat
els terrenys adquirits. D’altra banda, fa constar que es començarà a urbanitzar
el sector 11 de sòl industrial en les properes setmanes, cosa que s’ha
endarrerit a causa de les dificultats presentades pel tema dels enllaços. Afegeix
que seria ideal poder tenir alguna empresa que vulgués instal·lar-s’hi.
A continuació, detalla el Sr. Alcalde, que aquest ajuntament ha optat clarament
per realitzar despeses per atendre les polítiques socials, entre les quals
destaca 700.000 euros que anirien a parar als següents serveis: la Llar
d’Infants, l’Escola Municipal de Música, el Casal, l’assistenta social, la
Residència Municipal d’Avis, les actuacions esportives, etc. Pel que fa a les
inversions es financien bàsicament cercant subvencions, tenint en compte que
els veïns no paguen res per la urbanització d’aquests vials.
La portaveu i regidora del PPC, fa constar que ha dit que la seva política seria
diferent, que no vol dir que estigui en contra de tot el que es fa.
En la fase de votació, la proposta és aprovada amb 7 vots a favor dels regidors
de CiU i d’ERC, i 3 vots en contra dels regidors del PSC i PPC i d’IPA-FPM.

11.- Suport al posicionament contrari del sector
ramader a l’aplicació del cànon de l’aigua a les
explotacions ramaderes
Es dóna lectura a la següent proposta:

“El projecte de llei de mesures fiscals administratives, financeres, i del sector
públic, que actualment es troba en tràmit parlamentari, contempla una
modificació en l’aplicació del cànon de l’aigua als usos ramaders, passant el
gravamen general d’un coeficient de 0 a 0,5, que s’assolirà de manera gradual
en tres anys, i aplicable a les explotacions incloses dins l’Annex I Llei 20/2009,
de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats. En
resposta a la nova aplicació d’aquest cànon, les associacions agràries i
ramaderes han fet públic el seu posicionament firmant conjuntament un
manifest amb el següent redactat:
POSICIONAMENT
CONTRARI
DEL
SECTOR
RAMADER
A
L’APLICACIÓ DEL CÀNON DE L’AIGUA A LES EXPLOTACIONS
RAMADERES
Les organitzacions que signem aquest document volem posar de manifest el
nostre posicionament contrari en relació amb la modificació dels elements del
cànon de l’aigua destinada a gravar els usos ramaders.
 El projecte de llei de mesures fiscals administratives, financeres i del sector
públic per al 2015, en tràmit al Parlament de Catalunya, preveu una
modificació en l’aplicació del cànon de l’aigua als usos ramaders, passant el
gravamen general d’un coeficient de 0 a 0,5, que s’assolirà de manera
gradual en tres anys, i aplicable a les explotacions incloses dins l’Annex I
Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les
activitats.
 El Govern ha introduït aquesta modificació tot just abans de l’entrada del
projecte de Llei al Parlament, atès que la versió sobre la qual va dictaminar
el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya el 24 de novembre de
2014 no la preveia.
 Mantenim la consideració que l’aplicació del cànon de l’aigua a la ramaderia
no és planteja d’acord amb la legislació tributària. Malgrat l’article 62 del
Decret legislatiu 3/2003 diu que la naturalesa jurídica del cànon de l’aigua
és la d’un impost amb finalitat ecològica, d’acord amb l’article 2.2 de la Llei
58/2003E de 17 de desembre, general tributària, no és pot considerar un
impost ja que el tribut el cobra l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per
quadrar els seus pressupostos (el 96,4% del total dels seus ingressos el
2014) i poder prestar els serveis recollits al Decret legislatiu 3/2003.
 El Govern tampoc no ha tingut en compte que, per establir el cobrament
d’un nou tribut, s’ha de tenir present la capacitat tributària del sector,
malauradament, aquesta no ha deixat de reduir-se els darrers anys, ni
l’obligatòria progressivitat. Tot i una lleugera recuperació el 2013, i segons

dades del Departament d’Agricultura, l’evolució en termes constants, en
base al deflactor del PIB, de la magnitud macroeconòmica del Valor afegit
net al cost dels factors (l’anomenada renda agrària), des del seu màxim del
2001, malgrat la recent recuperació dels anys 2011 i 2012 continua
acumulant una disminució del 29,42% i l’impacte del veto rus ha estat molt
important en el sector.
 Considerem que la limitació d’aplicar-lo a les explotacions incloses dins
l’Annex I de la Llei 20/2009E de 4 de desembre, que el Govern introdueix en
el Projecte de Llei per al 2015, no converteix en legal la proposta, i tots els
signants, estiguin enguany directament afectats o no, mantenen la seva
oposició a aquest cànon.
Les organitzacions i entitats que signem aquest document, exhortem al
Departament de Territori i Sostenibilitat, al Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, al Departament d’Economia i
Coneixement, al grup polític responsable del Govern de la Generalitat, CIU, i a
la resta de grups polítics del Parlament, a retirar la proposta d’aplicació del
gravamen per a les explotacions ramaderes prevista en capítol I, articles 5.2 i
13, del Projecte de Llei de Mesures Fiscals, Administratives, Financeres i del
Sector Públic.
Pels motius anteriorment exposats, es proposa al Ple d’aquesta Corporació
l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- L’Ajuntament d’Almacelles manifesta el seu suport al document firmat
per les associacions agràries i ramaderes contrari a l’aplicació del cànon de
l’aigua a les explotacions ramaderes.
Segon.- L’Ajuntament d’Almacelles insta al Govern de la Generalitat i als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a retirar, durant el tràmit
parlamentari, la proposta d’aplicació del gravamen per a les explotacions
ramaderes prevista en capítol I, articles 5.2 i 13, del Projecte de Llei de
Mesures Fiscals, Administratives, Financeres i del Sector Públic.
Tercer.- Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat, a la Mesa i
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a les associacions i entitats
signants d’aquest manifest”.
La proposta és aprovada per unanimitat.

12.- Assumptes d’urgència
No se’n fa ús.

13.- Precs i preguntes
Per part de la regidora i portaveu del grup municipal del PPC, Sra. Judith
Baltasar Solé, que fa les següents preguntes:
Pel que fa a la nova Residència d’Avis:
1.- S’està complint amb el pressupost inicial?
2.- Si les reparacions dels desperfectes i/o materials de les obres es
contemplen a l’últim pressupost d’inversions? On estan reflectits? Quin és el
cost d’aquests desperfectes?
3.- En general, quina és la situació a dia d’avui de la Residència i per quant
estarà previst el seu funcionament?
Pel que fa al Museu Josep Mas Dordal i la Casa Clara:
1.- Ja s’han pagat totes les factures als proveïdors i instal·ladors? Ens han
arribat queixes d’alguns proveïdors que encara no han cobrat.
Sector UA-2:
1.- Com estan les actuacions en aquest sector?
2.- Falta alguna cosa?
Compte General:
1.- Si alguna vegada s’ha fet algun estudi de costos, despeses i manteniment
dels edificis del Consistori i dels equipaments que té l’Ajuntament?
2.- Si tenen comptabilitzat el que costa per separat cada edifici?
3.- I també cada parc? (Despeses d’aigua, llum, etc.)
4.- S’han plantejat verdaderament reduir costos? Perquè el deute d’avui són els
impostos de demà.
Tenim queixes d’alguns veïns d’alguns carrers i sectors del poble sobre la
neteja dels carrers. Aleshores, voldríem saber:
1.- Quin és el plànning de la neteja dels carrers? Nosaltres entenem que els
treballadors de la Brigada no tenen cap culpa i les queixes tampoc són per la
seva feina, ja que ells només van on se’ls hi mana anar a fer la seva feina i són
bons professionals. Això ho volem deixar clar per evitar malentesos.
2.- Són tres persones per tot un poble. Cosa que trobem insuficient.
Judici amb els Policies Municipals:

1.- Tenim constància que s’ha dictat sentència que no es pot apel·lar.
2.- Com tenen contemplat fer el pagament dels diners?
3.- Quant ha costat aquest judici?
El Sr. Alcalde contesta que sobre la neteja dels carrers hi ha unes despeses
limitades i considera que el personal es reparteix correctament les feines per
cobrir el temps de què es disposa.
Respecte als estudis de costos fa constar que estan realitzant-se estudis i
projectes d’estalvi energètic, obtenint-se rebaixes en el consum de la llum.
Per part del Sr. Interventor s’assenyala que hi ha a la comptabilitat estudis de
cost per a cada servei. Sobre el pressupost del Museu fa constar que es tracta
d’una fundació privada. En relació al cost de les obres de la Residència d’Avis
considera que ha costat uns 4.200.000 d’euros i l’Ajuntament només ha aportat
150.000 euros, essent finançada amb subvencions la resta de l’obra.
Per part del regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, manifesta:
1.- Sobre el decret 144/14 demana que se li subministri el nom del lletrat i la
indicació del contenciós de què es tracta.
2.- Recorda que en el ple de setembre es va demanar un llistat dels
assessoraments detallant feines i imports, cosa que reitera novament.
3.- Recorda que en el ple de setembre es va demanar còpia del conveni per a
la recollida de gossos abandonats, petició que reitera novament.
4.- Reitera les preguntes fetes en el Ple d’octubre sobre l’obra de les noves
grades i tribuna del Camp d’Esports.
5.- Pregunta per quina raó es van tornar a desfer les obres de pavimentació del
carrer del Raval Alt.
En aquest punt, el Sr. Alcalde li recorda al portaveu socialista que els precs no
són per contestar, sinó que són peticions que es poden atendre o no. Pel que
fa a les preguntes, el Sr. Alcalde respon que totes han estat respostes, siguin
per escrit o de paraula.
Respecte al tema de la canera, el Sr. Alcalde manifesta que se li va contestar
dient-li que miri les Juntes de Govern on s’acorden les despeses. El portaveu
del PSC fa constar que no recorda haver-les vist i el Sr. Alcalde li contesta que
es van fer al voltant del mes de maig.

Sobre el tema de les obres del carrer del Raval Alt, el Sr. Alcalde fa constar que
no li pot contestar amb la urgència que ho demana, esmentant que cal atendre
a tots els serveis municipals. Acte seguit, el portaveu del PSC fa diferents
interrupcions a la intervenció de l’Alcaldia, per la qual cosa el Sr. Alcalde li fa un
primer advertiment. Assenyala el Sr. Alcalde que es va fer una reunió amb els
veïns, cosa que no es feia en legislatures passades. Interromp novament el
portaveu del PSC dient al Sr. Alcalde que vagi al gra. A la vista que no cessen
les interrupcions, el Sr. Alcalde manifesta que ja li contestarà el proper dia i que
dóna per finalitzada la sessió.
Un cop finalitzada la sessió, el Secretari procedeix a l’entrega al portaveus del
PPC i dels PSC les contestes per escrit de l’Alcaldia a les preguntes realitzades
en la darrera sessió plenària.
I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a
les 22,25 hores, de tot el qual extenc la present acta, donant fe del seu
contingut.

Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari Accidental

