ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 10 DE JUNY
DE 2010.- NÚMERO 6:

ASSISTÈNCIA:

Alcalde:

Sr. JOSEP IBARZ GILART

Regidors:

Sr. JOSEP GÒDIA VISA
Sra. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
Sr. JOSÉ ANTONIO CONTE GIRAL
Sr. JOSEP R. MASCARILLA ARNÓ
Sra. ROSA CARME BOSCH MAYENCH
Sra. MONTSE ARNÓ MORA
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,
doncs, la sessió plenària a l’Auditori del Centre Cultural com a seu provisional,
d’acord a l’ordre de les propostes que es detallaran.
Així doncs, per disposició de l’Alcaldia, s’entra directament al punt primer de
l’Ordre del Dia que disposa el següent:

1.- Aprovació de les actes de Ple, de data 29 d’abril i 24
de maig de 2010
S’aproven pels reunits el contingut íntegre de les actes. El portaveu i regidor
d’IPA-EPM, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar el vot en contra del seu grup.

2.- Donar compte Decrets d’Alcaldia

Es dóna compte dels següents decrets d’Alcaldia:
67/10
68/10
69/10
70/10
71/10
72/10
73/10
74/10
75/10
76/10
77/10
78/10
79/10
80/10
81/10
82/10
83/10
84/10
85/10
86/10
87/10
88/10
89/10
90/10
91/10
92/10
93/10
94/10
95/10
96/10
97/10
98/10
99/10
100/10
101/10
102/10
103/10
104/10
105/10
106/10
107/10
108/10
109/10
110/10
111/10
112/10

Sol·licitant subvenció a l’IEI per a la publicació de la revista Lo Vilot.
Sol·licitant subvenció a l’IEI per a la celebració de diferents actes sobre el Centenari.
Autoritzant pagament de factura per 775 euros al Sr. Juan Ramon Martínez.
Autoritzant treballadora Sra. Eli Purroy a assistir classes de preparació al part.
Aprovant liquidació pressupost de l’Ajuntament exercici 2009.
Aprovant liquidació pressupost 2009 Patronat Municipal d’Esports.
Aprovant liquidació pressupost 2009 Patronat Municipal d’Avis.
Deixant sense efecte subvenció a l’IEI per poder-se acollir a una altra per l’elaboració llibre.
Sol·licitant subvenció al SOC per a la creació d’una Brigada de Neteja de boscos.
Aprovant modificació per incorporació de romanents de crèdit a l’estat de despeses actual.
Convocant Comissió Informativa Ple del dia 15 d’abril de 2010.
Convocant Ple del dia 15 d’abril de 2010.
Designant Mesa de Contractació obra de construcció de Residència per a la Gent Gran.
Designant Mesa d’Experts obra de construcció de la Residència per a la Gent Gran.
Sol·licitant una subvenció per tal d’acollir-nos a la convocatòria per a l’exec. de la Llei de Barris.
Sol·licitant subvenció al Patronat de Turisme per a l’elaboració d’un film sobre la història
d’Almacelles.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Autoritzant gual permanent al garatge del carrer d’Alguaire, 1, bxs.
Autoritzant gual permanent al garatge del carrer de Bertomeu Blanch, 17, bxs.
Sol·licitant subvenció al SOC per a la rehabilitació de la Casa de Cal Clara.
Sol·licitant subvenció al DPTOP per a la urbanització d’un tram del carrer de la Mercè.
Concedint tarja d’aparcament de transport col·lectiu persones disminuïdes St. Joan de Déu.
Concedint tarja d’aparcament de transport titular conductor Sra. Begoña Castelló Ortiz.
Concedint tarja d’aparcament de transport titular no conductor Sra. Maria J. Cacho Serrano.
Aprovant inicialment projecte Pla Especial Urbanístic àmbit subzona del nucli antic (clau 1).
Aprovant inicialment projecte d’urbanització obres bàsiques SUD 6 “Els Olivars”.
Aprovant definitivament projecte de construcció i enjardinament del Parc d’Europa.
Sol·licitant subvenció a la FEMP per a implantació d’accions dirigides a la joventut.
Concedint tarja d’aparcament de transport col·lectiu persones disminuïdes St. Joan de Déu.
Autoritzant examen documentació de valoració a l’empresa Rehabitec Lleida, SL.
Concedint tarja d’aparcament de transport titular conductor Sr. Fernando Juni Pina.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Sol·licitant subvenció Secretaria de Joventut projectes adreçats a joves en el Pla 2010-2011.
Resolent la caducitat d’un seguit d’habitants immigrants no localitzats.
Deixant sense efecte subvenció a l’IEI per poder-se acollir a una altra per l’elaboració llibre.
Contractant Sra. Rosa Maria Marsol per substituir baixa professora Llar Sra. Elisabeth del Moral.
Autoritzant gual permanent al garatge del carrer de Sant Jaume, s/n, bxs.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Aprovant definitivament projecte d’electrificació de la UA-8.
Aprovant pagament quota anual per estar adherits al FACIL.
Autoritzant poder tallar el carrer de Sant Jaume per enderroc d’un edifici.
Aprovant la contractació i l’adjudicació per urgència del projecte d’electrificació de la UA-8.
Iniciant l’expedient d’alienació d’una finca rústega municipal (parc. 9049 del poligon 6).
Iniciant l’expedient d’alienació d’una finca rústega municipal (parc. 1 del poligon 6).
Delegant funcions d’alcaldia en el Sr. Josep Gòdia per absència del 31 de maig al 6 de juny.
Aprovant contractació treballadors que formaran part de la Brigada Neteja de Boscos.

3.- Aprovació del conveni a signar amb l’entitat
“Fundació privada Museu d’Arquitectura i Urbanisme
Josep Mas Dordal” en el què es concreten les
aportacions anuals
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Ratificant l’acord de la Junta de Govern, de data 25 de maig de 2010, es
proposa als reunits el següent:
Pel tal de seguir fent les aportacions que fins ara es produïren, fixant de forma
més estable el finançament, s’acorda aprovar el model del conveni a signar
amb l’entitat “Fundació privada Museu d’Arquitectura i Urbanisme Josep Mas
Dordal”, en el què es concreten les aportacions anuals de 18.000,00 € pels
exercicis de 2010 a 2013.
Atès que la Llei d’Hisendes Locals, aprovada per RDL 2/2004, de data 5 de
març, en el seu article 174, permet que el ple fixi les aportacions dels exercicis
futurs, en el cas de signatura de convenis amb aportacions de caràcter
plurianual, s’acorda que les quantitats d’aportació els anys 2011, 2012 i 2013
seran les mateixes que en el 2010.
Aquest acord no tindrà validesa fins a la ratificació del Ple”.
El portaveu d’IPA-EPM, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar que el vot del seu
grup serà en contra atès que considera que aquest conveni no és més que
passar els diners d’una butxaca a una altra i que, d’altra banda, es una
aportació sumptuària donada la crisi existent per la que estem passant i més, si
es té en compte el crèdit que s’ha hagut de demanar fa poc.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, manifesta que el vot del seu
grup serà en contra i demana poder examinar la memòria a la què al·ludeix el
conveni i les factures de la Fundació des de la data de la seva constitució.
Altrament pregunta el mateix regidor quins són els membres que la conformen i
manifesta que no està d’acord en donar diners a la Fundació per a l’exercici de
2011 i successius, ja que això suposa hipotecar l’ajuntament per a anys futurs.
El Sr. Alcalde contesta que són membres de la Fundació els diferents regidors
de la Corporació i que s’està gestionant la incorporació de la Universitat de
Lleida i del Col·legi d’Arquitectes. Igualment, formen part de la Fundació –diu el
Sr. Alcalde- el Consell Comarcal del Segrià i la Diputació de Lleida, tot i que
alguna d’aquestes administracions hagin tallat les aportacions per qüestions
purament de caire polític, en segueixen formant part.

D’altra banda, el Sr. Alcalde argumenta que l’aportació dels 18.000 euros ja es
venia fent cada any, des de la seva aprovació en la legislatura passada i que
fou aprovada per la unanimitat dels regidors d’aquesta Corporació. Contestant
al portaveu d’IPA-EPM, el Sr. Alcalde considera que el crèdit que s’ha demanat
s’ha hagut de fer, principalment, per finançar les aportacions per via de
subvenció, de la Generalitat i d’altres administracions que es retrassen en el
pagament d’aquestes.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que convida al
Sr. Alcalde a que vingui al Consell Comarcal a examinar tots els papers que
vulgui i podrà comprovar com el retard en els pagaments han estat fruit de
raons tècniques i no polítiques.
El Sr. Alcalde vol fer constar que el Consell Comarcal del Segrià va signar el
conveni fundacional i ha deixat de fer les aportacions compromeses de 3.000
euros anuals amb l’arribada del Sr. Torres al Consell Comarcal l’any 2007 i que
finalment van acabar amb la rescissió del conveni l’any 2009, amb els vots a
favor del Sr. Torres, com a portaveu del PSC, i del Sr. Doblas, per part d’IPAEPM. En total, es van deixar a deure 9.000 euros al poble. Aquest ha estat el
motiu pel qual l’Ajuntament s’ha vist obligat a iniciar un contenciós contra el
Consell Comarcal per aquest imcompliment. El Sr. Alcalde afegeix, a més, que
si el pacte inicial s’hagués complert el Museu ja funcionaria. Considera,
finalment, que no hi ha cap necessitat d’anar al Consell Comarcal si aquest no
vol complir amb el que disposa el conveni signat en el seu dia.
El Sr. Alcalde també vol deixar clar que la Diputació col·labora amb el Museu
en la mesura que pot, ja que el grup socialista que forma part del Govern de la
Diputació, més aviat s’oposa cada vegada que arriba la petició d’una subvenció
per part de l’Ajuntament d’Almacelles. Destaca, al mateix temps, que li sorprèn
com grups d’esquerra de la població s’oposen ara a que tinguem equipaments
culturals que parlin de la nostra història i, per tant, que fomentin valors
educatius. El Sr. Alcalde assenyala, en definitiva, que el museu obrirà les
portes quan tot estigui a punt, deixant clar que si el Consell Comarcal i la
Diputació haguessin complert amb els convenis, aquest equipament ja estaria
en funcionament, donat que les aportacions de 3.000 euros l’any del Consell
Comarcal i els 18.000 euros l’any de la Diputació haguessin permés acabar el
museu. Cal reconéixer, segons el Sr. Alcalde, que els canvis de govern en les
institucions de vegades comporten aquestes situacions, on no es valoren els
projectes sinó el color de l’Ajuntament.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, insisteix en que si el Sr.
Alcalde vol anar al Consell Comarcal del Segrià se li ensenyaran tots els
documents relatius al pagament de les diferents aportacions efectuades al

Museu. Pel que fa als retards en realitzar els pagaments del PUOSC considera,
el mateix regidor i portaveu, que va ser degut a que la Intervenció del Consell
considerava que el document aportat donava la sensació d’estar duplicat.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU, i els 6 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA-EPM.

4.- Aprovació provisional de la modificació puntual del
Pla Parcial Industrial de la Cooperativa del Camp
“L’Almacellense”
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vist el document tècnic redactat per l’arquitecte Sr. Miquel Torruella Molet, de
data febrer de 2010, a instància de la Cooperativa del Camp “L’Almacellense”,
SCCL.
Atès que la Comissió d’Urbanisme de Lleida, amb data 6 d’abril de 2006, va
aprovar definitivament el Text Refòs del Pla Parcial Industrial de la Cooperativa
del Camp “L’Almacellense”, SCCL; publicada en el DOGC, de data 9 de
novembre de 2006.
Vist l’informe tècnic municipal favorable, de data 5 de març de 2010, sobre
l’esmentada modificació del Pla Parcial, que fa constar el següent:
- Que es proposa que els terrenys qualificats de vial tinguin la qualificació de
zona de serveis, formant una única parcel·la amb els terrenys de la Cooperativa
del Camp “L’Almacellense”, SCCL. S’afegeix l’article 4 a les normes
urbanístiques del Pla Parcial.
- Que es varien els límits on es pot situar l’edificació dins de l’àmbit de
l’aprofitament privat, d’acord amb la topografia existent. Es grafia al plànol
d’ordenació una nova zona edificable.
- Que es varien les distàncies de l’edificació a llindars, permetent l’aliniació al
vial i mantenint les distàncies amb la resta de llindars.
Atès que per Decret de l’Alcaldia, de data 16 de març de 2010, núm. 56/2010
es va resoldre aprovar inicialment el Pla Parcial de la Cooperativa del Camp
“L’Almacellense”, SCCL.

Atès que, a més a més de la notificació al peticionari, s’ha realitazat la publicitat
inserint edictes en el BOP núm. 45, de data 1 d’abril de 2010, en el diari La
Mañana, de data 26 de març de 2010 i en el Diari Bon Dia, de data 23 de març
de 2010, conjuntament amb els taulers d’edictes de l’Ajuntament, sense que
s’hagi fet cap al·legació al respecte.
Vistos els articles 83.4 i concordants, del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, Text Refòs de la Llei d’Urbanisme Catalana; és per tot això que es
proposa:
Primer: Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla Parcial
Industrial, redactat per l’arquitecte en Miquel Torruella Molet, de data febrer de
2010, a instància de Cooperativa del Camp “L’Almacellense”, SCCL; amb
registre d’entrada número 864/10, de 4 de març de 2010.
Segon: Trametre l’expedient als Serveis Territorials d’Urbanisme per a la seva
aprovació definitiva si s’escau”.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, pregunta per què es fa
l’aprovació per via decret i quin és el contingut de la modificació. Contesta el Sr.
Secretari que, procedimentalment és competència de l’Alcaldia l’aprovació
inicial i dóna lectura a la part central de la proposta que ara se sotmet a debat.
En ella s’inclou l’informe tècnic, de data 5 de març de 2010, on es detalla el
contingut de la modificació.
El portaveu i regidor d’IPA-EPM, Sr. Josep Maria Doblas, pregunta com es fa la
cessió obligatòria, contestant-li el Sr. Secretari que es preveu fer-ho fora de
l’àmbit, en sòl urbà i més concretament, al carrer de Joan Maragall.
El Sr. Alcalde contesta dient que s’ha de modificar per fer que la benzinera
quedi en una zona de serveis i assenyala que al proposar un àmbit discontinu
per reparcel·lar es podrà obtenir una zona en el sòl urbà que permetrà
gestionar la construcció de l’estació d’autobusos.
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.

5.- Modificació del Pressupost de la Corporació 02/10,
de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, referent a
la modificació de crèdit del pressupost de despeses

mitjançant suplement de crèdit per a finançar despeses
d’inversió amb càrrec a operacions de crèdit
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Per poder atendre les despeses d’inversió, per a les quals la consignació és
insuficient i no ampliable, cal tramitar l’expedient de suplement de crèdit que
s’ha de finançar mitjançant la concertació d’una operació de crèdit amb el
Banco Santander Central Hispano, SA per import de 850.000€ a retornar en 14
anys (2 anys de carència), amb subjecció a les disposicions vigents.
Finançament que es proposa:
Concertació d’una operació de crèdit:
Partida
913.00

Nom
Préstec Banc Santander Central Hispano

Total altes crèdits :

Proposta
d’increment
850.000,00 €

850.000,00 €

Suplements de crèdit:
Despeses a finançar:
Partida

Nom

Proposta
d’increment

15100-619.00

Urb. i millora C/ Major, Mercè i plaça de la Vila

350.000,00 €

23100-622.05

Construcció Residència gent gran amb adequació Centre
de Dia

425.843,41 €

45400-619.00

Inversió Reposició Infraestructures

Total finançament :

18.327,24 €

794.170,65 €

Crèdit Extraordinari:
Despeses a finançar:
Partida
15500-609.02

Nom
Obres obertura i perllongació de la Rambla

Proposta
d’increment
35.188,35 €

15100-619.02

Millora entorn i accessos del tossal de les Stes. Creus

Total finançament :

20.641,00 €

55.829,35 €

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
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i
el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o
ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de suplement
crèdit o de crèdit extraordinari.

de
en
no
de

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb
nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres
partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals
s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
D’acord amb l’article 49 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 l’article
36.2 del RD 500/90, de desenvolupament de la Llei, en cas de modificació del
pressupost per crèdit extraordinari i suplement de crèdit), les despeses
d’inversió es poden finançar amb operacions de crèdit.
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.
Per tant, PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer: Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 02/2010 per import
de 850.000,00 €, que cal finançar mitjançant la concertació d’una operació de
crèdit amb el Banco Santander Central Hispano, SA.
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”.
El portaveu d’IPA-EPM, Sr. Josep Maria Doblas, votarà en contra atès que es
tracten de despeses sumptuàries.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que aquest crèdit pot
produir desestabilització ja que incrementa l’endeutament al màxim. El Sr.
Secretari contesta que estem dins del límit del 110% dels recursos ordinaris i
que, per tant, és legal, tal com s’ha fet.
El Sr. Alcalde manifesta que es pràcticament un crèdit-pont a l’espera de poder
rebre el pagament de les subvencions acordades. És a dir, s’han d’avançar els
diners de la Generalitat. De no fer-ho, aquesta Residència d’Avis tardaria deu
anys en fer-se. Per tant, segons considera el Sr. Alcalde, és necessària
aquesta aprovació per tirar endavant amb aquesta obra tan necessària.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU, i els 6 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA-EPM.

6.- Modificació del Pressupost de la Corporació 03/10,
referent a la modificació de crèdits en el pressupost de
despesa mitjançant generació de crèdits per ingressos
no tributaris
Es dóna lectura a la següent proposta:

“Per atendre les despeses necessàries que no poden demorar-se fins a
l’exercici següent, cal tramitar l’expedient de generació de crèdit a finançar per
mitjà de:
a) Per compromisos ferms d’aportació.

Nous ingressos no tributaris afectats a una finalitat, que requereixen el
reconeixement del dret o existència formal del compromís ferm d’aportació.
Partida

Nom

750.50

SOC, Servei d’Ocupació de Catalunya

750.83

Subv. PUOSC Residència per a Gent gran i adequació del centre de
dia existent 2a Fase

750.84

Subv. PUOSC Annex al Projecte de Reforma de l’Ajuntament

28.843,06 €

761.07

Transf. Capital Diputacio Projecte museogràfic del Museu Josep Mas
Dordal, 2a Fase

30.000,00 €

767.00

Conveni Comerç COPCA

75.000,00 €

Totals majors ingressos:

Previsió
13.333,33 €
279.195,73 €

426.372,12 €

Despeses a finançar amb nous ingressos:
Partida

Nom

Proposta
d’increment

15100-619.00

Urb. i Millora C/ Major, Mercè i plaça de la Vila

75.000,00€

15500-130.02

Altres Remuneracions

9.717,13€

15500-160.00

Seguridad Social

3.616,20€

23100-622.05

Construcció Residència Gent Gran amb adequació del
Centre de Dia

279.195,73€

33300-770.00

Transferència Capital Fundació Privada Museu Mas
Dordal, 2a Fase

30.000,00€

92000-682.00

Inversió Edificis –Obra Ajuntament-

28.843,06€

Total despeses a finançar: ...........................................................................426.372,12 €

b) Alienació de béns

Partida

Nom

Previsió

601.00

Venda finques rústegues

Totals majors ingressos:

97.828,20 €

97.828,20 €

Despeses a finançar amb nous ingressos:
Partida

Nom

Proposta
d’increment

15100-609.00

Inversió Nova Infraestructures i bens destinats us gral

3.400,00€

15100-627.01

Projectes Varis

15500-609.02

Obres obertura i perllongació de la Rambla

2.282,70€

15500-635.00

Mobiliari Urbà

2.500,00€

16400-622.00

Edificis i altres construccions

1.796,00€

45400-619.00

Inversió Reposició Infraestructura

4.260,50€

92000-625.00

Mobiliari

2.000,00€

92000-682.00

Inversió Edificis –Obra Ajuntament-

49.532,00€

32.057,00€

Total despeses a finançar: .............................................................................97.828,20 €
FONAMENTS DE DRET
1. D'acord amb l'article 181 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 l’article
43 del RD 500/90, poden generar crèdit en els estats de despeses dels
pressupostos, en la forma que reglamentàriament s'estableixi, els ingressos de
naturalesa no tributària derivats de les operacions següents:
a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o
jurídiques per finançar, juntament amb l'entitat local o amb algun dels seus
organismes autònoms, despeses
que per la seva naturalesa estiguin
compreses en els seus objectius
b) Alienacions de béns de l'entitat local o dels seus organismes autònoms

c) Prestació de serveis
d) Reemborsaments de préstecs
e) Reintegraments de pagaments indeguts a càrrec del pressupost actual, pel
que fa a la reposició del crèdit en la quantia corresponent
2. 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.
L’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat
pressupostària, determina que les entitats locals, en l’àmbit de les seves
competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària en els termes previstos a l’article 3.2 d’aquesta Llei.
Per tant, PROPOSO l’adopció de l’acord següent :
Primer: Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 03/10 mitjançant
la generació de crèdit finançat amb nous ingressos no tributaris, per un import
de 524.200,32 €, segons es determina a l’apartat d’antecedents, i que es tramiti
d'acord amb les bases d'execució del pressupost.
Segon: Exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la
Província.
Tercer: En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es
generaran els crèdits de les partides que s’han indicat”.
El portaveu d’IPA-EPM, Sr. Josep Maria Doblas, manifesta que –tal com ha fet
en la proposta anterior- votarà en contra d’aquest punt.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, en relació a la partida de despeses
de projectes varis i pel que fa al SUD-6, pregunta si s’han passat rebuts als
propietaris. El Sr. Alcalde li respon que la voluntat és d’acabar amb tota la
tramitació de caire urbanístic: pla parcial, projecte d’urbanització i, que es troba
en tràmit el projecte de reparcel·lació, on es detallaran els ingressos i
despeses. Afegeix, a més, que vol deixar clar que tal com està el sector
immobiliari en aquests moments, no es vol dur a terme l’execució de la
urbanització.

A continuació, afegeix el Sr. Alcalde que hi ha ingressos procedents d’un segon
conveni amb la Direcció General de Comerç, pel que fa a la urbanització del
carrer Major, plaça de la Vila i carrer de la Mercè. Per finalitzar, el Sr. Alcalde
també vol aprofitar l’ocasió per felicitar als tècnics de l’Ajuntament per la tasca
feta, ja que l’Ajuntament ha aconseguit la creació de quatre nous llocs de
treball, que es destinaran a la neteja de boscos durant dos mesos i
subvencionats al 100%.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU, i els 6 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA-EPM.

7.- Baixa de Drets reconeguts d’exercicis tancats
Es dóna lectura de la segünet proposta:
“Atès que:
1. Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i
pressupostària, cal determinar si la relació de drets reconeguts procedents
d’exercicis anteriors que resten pendents de cobrament respon a drets
efectivament exigibles actualment.
2. S’inicia l’expedient per a l’aprovació i comptabilització, si escau, de baixes de
drets reconeguts en exercicis anteriors, pendents de cobrament.
3. S’ ha formulat la proposta raonada de les baixes de drets reconeguts en
exercicis anteriors, pendents de cobrament.
4. La interventora accidental ha emès informe favorable.
5. La Comissió Informativa d’Hisenda hi ha dictaminat ...
FONAMENTS DE DRET
1. Cal tenir en compte els articles 64 a 67 de la Llei general tributària, 59 a 62
del Reglament general de recaptació, 40 a 41 de la Llei general pressupostària
i 24 de la Llei de garanties dels contribuents, en relació amb la prescripció
d’ofici de drets reconeguts i liquidats.
2. Cal considerar l’article 70 de la Llei general tributària i l’article 163 a 167 del
Reglament general de recaptació, en relació amb la declaració d’insolvència del
deutor.

3. Cal considerar les regles 188 de la Instrucció de comptabilitat per a
l’Administració Local i 124 de la Instrucció de comptabilitat simplificada per a
ens locals de menys de 5.000 habitants.
4. Cal tenir en compte l’article 212.4 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 relació a l’òrgan competent.
Per tant,
S’ACORDA:
Primer: Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament,
integrats en l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 350.349,92 €, el
detall individualitzat de la qual figura a l’annex.
Segon: Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa
dels drets esmentats.

ANNEX:
a) Prescripció de drets reconeguts en exercicis anteriors i modificació del saldo
de drets reconeguts per error material en les anotacions comptables:
Baixa dels Rebuts dels anys 2002 al 2007 de l’empresa “Transformaciones
Agrícolas del Cinca, SA” amb CIF A22012157 del vehicle matrícula L-64621,
marca Renault modelo R-6 per estar donat de baixa definitiva des del
30/05/1994,s’ha justificat a l’Ajuntament aquesta baixa del vehicle amb data 26
de maig de 2010:
Exercici 2002
Partida
113.00

Explicació
Impost Vehicles Tracció Mecànica

Import
53,48€

Exercici 2003
Partida
113.00

Exercici 2004

Explicació
Impost Vehicles Tracció Mecànica

Import
55,00€

Partida

Explicació

113.00

Import

Impost Vehicles Tracció Mecànica

56,84€

Exercici 2005
Partida

Explicació

113.00

Import

Impost Vehicles Tracció Mecànica

59,06€

Exercici 2006
Partida

Explicació

113.00

Impost Vehicles Tracció Mecànica

Import
61,54€

Exercici 2007
Partida

Explicació

113.00

Impost Vehicles Tracció Mecànica

Import
64,00€

b) Baixes de drets reconeguts en exercicis anteriors: l’any 2009 d’acord amb la
Resolució GAP/2529/2009, de 17 de setembre, sobre la selecció d’operacions
dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER per al període 20072010, eix 2 i eix 4 es va atorgar a l’Ajuntament d’Almacelles una subvenció de
350.000€ per a la “Urbanització i reforma del C/ Major, plaça de la Vila i C/ de la
Mercè d’Almacelles”, es va reconèixer el dret donat que es va contractar l’obra.
Vist que la subvenció està condicionada a la realització de l’obra i que aquesta
no es farà efectiva fins que no es comprovi que es compleixen tots els requisits,
per prudència i per tal de poder fer efectiu el pagament al contractista es fa un
canvi de finançament de l’obra, es dona de baixa la subvenció reconeguda
atorgada pel FEDER i es finança amb la concertació d’un préstec.
Exercici 2009
Assentament

Partida

Explicació

9038

790.00

Generalitat, Subv. FEDER Urb Plaça Vila / Major/
Mercè

Import
350.000€

Total baixes de drets d’exercicis tancats

350.349,92 €

El portaveu i regidor d’IPA-EPM, Sr. Josep Maria Doblas, considera que el seu
vot ha de ser en contra atès que es tracta d’un defecte tècnic, en tant que al
2009 ja se sabia que aquest ingrès del FEDER no arribaria i, per tant, el
tancament es faria en fals.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que li ha sorprès
el canvi de la subvenció del FEDER com a ingrés pel crèdit, ja que se sabia
que triguen quatre anys a abonar la subvenció i, per tant, ha estat fals aquest
ingrés consignat per al 2009. Per aquest motiu demana que informi la Sra.
Interventora.
El Sr. Alcalde manifesta que té tota la confiança en el servei del tècnic sobre la
matèria. El Sr. Secretari, per la seva part, fa constar que les actuacions són
legalment correctes i que es podia consignar com a ingrés el de la subvenció
procedent del FEDER, atès que ja hi havia una resolució concedint la
subvenció. El que es fa, en tot cas, és substituir momentàniament aquest
finançament pel del préstec com a crèdit-pont.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, diu que tot i que sigui
correcte legalment és inmoral. El Sr. Secretari l’adverteix que el que acaba de
dir no és cert.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU, i els 6 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA-EPM.

8.- Aprovació inicial del Reglament de Funcionament i
Règim Intern de la Llar d’Infants Municipal “Vensi”
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès el servei que presta l’Ajuntament per la gestió directa de la Llar d’Infants
muncipal, des del mes de setembre de 2007, per a l’escolarització dels infants
que així ho vulguin, des dels 4 mesos fins als 3 anys d’edat.
Atès que tot servei ha de disposar del correponent reglament on es regulin els
drets i les obligacions dels usuaris i el seu règim intern, per tal que el servei
sigui norma integradora i fonamenti les taxes corresponents.

Atès que la normativa reguladora dels Serveis Municipals continguda en el Text
Refòs de la Llei Municipal Catalana, de data 28 d’abril de 2003, en el seu article
247 i en el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny, en el seu article 159 i 16, tot el qual exigeix la
corresponent aprovació i publicacio del reglament corresponent de
funcionament del seveis municipals.
És per tot això que es proposa:
Primer: Aprovar incialment el Reglament de Funcionament i de Règim Intern
de la Llar d’Infants Municipal Vensi d’Almacelles.
Segon: Exposar al públic l’expedient a fi que es puguin presentar les
al·legacions adients en un termini de 30 dies a partir de la seva exposició
pública en el BOP i en els taulers de l’Ajuntament.
Tercer: Aquest acord esdevindrà definitiu si no es presenten al·legacions i
caldrà publicar-lo íntegrament en el BOP”.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, pregunta si hi ha col·laborat
l’AMPA i el claustre en l’elaboració del reglament. El Sr. Alcalde contesta que sí
ho han fet.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i les 6 abstencions dels regidors dels grups del PSC i
d’IPA-EPM.

9.- Assumptes d’urgència
Acte seguit, el Sr. Alcalde proposa incloure els següents assumptes que es
diran a continuació i que els reunits aproven per unanimitat incloure’ls com a
assumptes d’urgència.

U.1.- Reconeixement extrajudicial de deutes
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que el Regidor d’Hisenda, l’any 2008, va fiscalitzar les següents factures
de l’empresa AQUALIA, SA com a inversió i per això no van ser
comptabilitzades:

FACTURA

CONCEPTE

IMPORT

10903

Inst. compt. C/ Pitagores

217,93€

10951

Muntatge toma de reg arbres i modific. canonada C/ Major

376,87€

10952

Muntatge comptador reg arbres C/ d’Antoni Gaudí

375.53€

10954

Muntatge comptador reg C/ d’Antoni Gaudí

150,90€

10976

Muntatge escomesa reg C/ de Miguel de Cervantes

198,97€

10997

Muntatge comptador reg

232,13€

TOTAL

1.552,33€

Donat que actualment dita empresa està reclamant a l’Ajuntament el pagament
d’aquestes factures, ja que segons la seva comptabilitat són per administració, i
vist que la Junta de Govern de data 20 de gener de 2010 va aprovar les
inversions efectuades en les instal.lacions d’abastament d’aigua potable i
aquestes factures no s’inclouen
FONAMENTS DE DRET
1. Cal tenir en compte els articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 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.
2. Cal considerar els articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20
d’abril, que desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer: Aprovar el reconeixement d’aquestes factures que corresponen a l’any
2008 de l’Ajuntament d’Almacelles, per import de 1.552,33 € amb càrrec al
pressupost vigent.
Segon: Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiu el
reconeixement de crèdits”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i les 6 abstencions dels regidors dels grups del PSC i
d’IPA-EPM.

U.2.- Moció a favor de la unitat de la col·lecció del
Museu de Lleida: diocesà i comarcal i donar suport al
bisbe de la diòcesi de Lleida, Mons. Joan Piris
Es dóna lectura a la següent moció:
“L’Ajuntament d’Almacelles, davant dels darrers aconteixements al voltant de
l’art en litigi entre les diòcesis de Lleida i la de Barbastre-Montsó, i amb
l’objectiu de donar el seu suport a les associacions que conformen la
Plataforma Cívica per la Unitat del Museu de Lleida, formada pels Amics del
Museu de Lleida, l’Ateneu Popular de Ponent, el Casal Jaume I de Fraga, el
Centre Excursionista de Lleida, el Grup Garrigues, el Patronat del Corpus de
Lleida, l’Òmnium Cultural - Delegació Segrià-, l’Orfeó Lleidatà, Res Non Verba,
Tradicions i Costums, Unesco Lleida, Esglèsia Plural, Canta i Estima, Cercle de
Belles Arts, Arts de Ponent i l’Associació d’Amics del Museu de Girona; les
quals han redactat i han donat suport a un manifest a favor de la unitat i dels
defensors d’aquesta, molt especialment al Bisbe Joan Piris.
Atès, a més, que es vol donar suport i fer evident davant l’opinió pública la
nostra solidaritat amb el bisbe de la diòcesi de Lleida, Mons. Joan Piris, en un
moment en què, de manera inadequada i injusta, des d’Aragó el fan
personalment i voluntària responsable de no dur a terme les resolucions de la
Cúria Romana, pel que fa a les peces d’art que, des de fa més d’un segle,
formen part del Museu Diocesà de Lleida, creat pel bisbe Josep Messeguer
(1890-1905).
Atès la força moral de saber que quan la catedral de Lleida fou tancada
definitivament l’any 1707 i buidada sistemàticament al llarg del segle XVIII,
molts dels objectes es lliuraren a les diverses parròquies de la diòcesi,
independentment de si eren a un costat o a l’altre de la Clamor d’Almacelles.
Atès, com ja hem mencionat abans, que el bisbe Messeguer va crear a partir
del 1893 el segon Museu Diocesà de Catalunya, comprant o permutant els vells
objectes artístics que geien oblidats a les esglésies de la mil·lenària Diòcesi de
Lleida.
Atès que amb aquesta actuació es formava una col·lecció didàctica que serviria
per il·lustrar els seminaristes sobre la importància del patrimoni artístic i a la
vegada salvava de la destrucció o de la venda a particulars aquells valuosos
objectes que eren a la seva diòcesi des de sempre. Cal dir que l’existència
d’aquest museu va salvar, a més, aquelles peces del foc que calà en la majoria
dels temples de la diòcesi l’any 1936.

Atès que la col·lecció actual del Museu Diocesà és per tant conseqüència d’una
llarga història col·lectiva de 857 anys, durant la qual totes les poblacions de la
diòcesi lleidatana han tingut com a referent simbòlic l’emblemàtica presència
del singular monument que és la Seu Vella.
Atès que la malaurada segregació de les parròquies aragoneses va trencar una
llarga convivència entre tots els cristians de la diòcesi de Lleida i que l’únic
testimoni que ens resta actualment d’aquell difícil passat comú és la col·lecció
del Museu Diocesà, la qual hi ha de romandre sense cap dubte de legítima i
indivisible propietat.
És doncs, per tots aquests antecedents que es proposa als reunits l’aprovació
de la següent moció:
Primer: Manifestar el nostre suport a la unitat de la col·lecció del Museu de
Lleida: diocesà i comarcal, i en contra del canvi d’ubicació de les obres
implicades en el litigi que enfronta als Bisbats de Lleida i Barbastre-Montsó.
Segon: Donar suport i fer evident davant l’opinió pública la nostra solidaritat
amb el bisbe de la diòcesi de Lleida, Mons. Joan Piris, en un moment en què,
de manera inadequada i injusta, des d’Aragó el fan personalment i voluntària
responsable de no dur a terme les resolucions de la Cúria Romana.
Tercer: Donar trasllat del contingut d’aquesta moció a la Plataforma Cívica per
la Unitat del Museu de Lleida, al Dep. de Cultura i al bisbe de la diòcesi de
Lleida, Mons. Joan Piris”.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que és llastimós
que pobles tan agermanats acabin acudint als jutjats per aquest tipus
d’assumptes.
Sotmesa la moció a votació, aquesta és aprovada per unanimitat.

U.3.- Aprovació inicial de la Modificació Puntual del
POUM, en l’àmbit del Polígon d’Actuació 02
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que el POUM va entrar en vigència en data 14 d’agost de 2007 estant
integrat en el seu àmbit el polígon que ara es modificarà, procedent de l’antiga
UA-3 prevista en les Normes Subsidiàries de Planejament de 1982.

Atès que en l’esmentat àmbit s’hi va portar a terme parcialment una
reparcel·lació voluntària l’any 1990, i a part l’Ajuntament va executar la
urbanització parcial existint diferents solars on s’hi ha edificat.
Atès que els propietaris que pretenen actualment edificar en aquest àmbit, es
troben en la dificultat que els sucessius planejaments i execucions irregulars en
el transcurs dels anys, han provocat disfuncionalitats importants que cal millorar
per tal de fer viable l’execució total del polígon.
Vistes les diferent errades materials que el POUM ha realitzat en preveure el
polígon actual.
Atès el document tècnic, de data juny de 2010, redactat per GGAU Equip, SL,
que inclou les determinacions necessàries per tal de donar una solució
urbanística definitiva.
Vist el que disposen els articles 83.4, 94 del Decret Legislatiu 1/2005 de 26 de
juliol, i els articles 102 i 118 del Reglament de la Llei d’Urbanisme aprovat per
Decret 305/2006 de 18 de juliol, es proposa:
Primer: Aprovar inicialment la Modificació Puntual del POUM, en l’àmbit del
PA-02, recollida en el document tècnic redactat per GGAU EQUIP, SL; de data
juny de 2010.
Segon: Exposar al públic els esmentats expedients pel termini d’un mes, amb
publicació en el BOP, Tauler d’Anuncis i en els diaris de més difusió de la
província i telemàticament, a fi que es puguin examinar els documents i
presentar les al·legacions que s’estimin adients.
Tercer: Suspendre l’atorgament de llicències, de conformitat amb l’article 71.2,
en el àmbits en què les noves determinacions comportin una modificació del
règim urbanístic. Els àmbits afectats quedaran determinats en el plànol 01
d’aquesta modificació.
Quart: Trametre l’expedient als Serveis Territorials d’Urbanisme i als
organismes oficials competents a fi de que emetin informe i notificar-ho
personament als propietaris de les finques afectades“.
El portaveu i regidor d’IPA-EPM, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar que el seu
grup votarà en contra de la proposta atès que aquest assumpte ja s’havia
d’haver solucionat a l’hora de redactar el POUM i no ara.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, manifesta que el seu grup
s’abstindrà en la votació de la proposta i demana que els tècnics els hi

expliquin la modificació ja que en passar-se com a assumpte d’urgència no els
ha estat possible assabentar-se’n.
El Sr. Alcalde manifesta que en les Normes Subsidiàries del 1982 era ja una
Unitat d’Actuació i no ha variat des d’aleshores. Considera, al mateix temps,
que les diferents corporacions han anat donant llicència en aquest àmbit sense
haver urbanitzat prèviament i aquest fet ha estat la gran errada fonamental i la
que ha provocat que s’hagi de dur a terme la modificació de la què es parla.
Assenyala, a més, que en la Unitat d’Actuació núm. 8 s’ha condicionat la
llicència d’edificació al de la urbanització de la zona, cosa que en l’antiga UA-3
no es va fer.
D’altra banda, el Sr. Alcalde vol fer constar que la Generalitat ha volgut incloure
darrerament els habitatges de VPO que hi ha en aquest sector dins aquesta
unitat, fet que ha dificultat la seva execució.
Acte seguit, el portaveu del PSC pregunta al Sr. Alcalde quins són els
propietaris de les finques afectades i aquest passa a detallar-li el nom i
descripció de cadascuna d’elles, informant-li que ja s’han reunit amb tots ells
per parlar d’aquest assumpte.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors del grup de CiU, 4 abstencions dels regidors del grup del PSC i 2
vots en contra dels regidors d’IPA-EPM.

9.- Precs i preguntes
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar els següents
precs i preguntes:
1r.- Que no entèn com, arran de la publicació de l’edicte en el BOP de data 10
de juny, es pot fer la venda de la finca rústega del polígon 6, parcel·la 9049, ja
que considera que –segons el Cadastre- correspon a un camí públic. Contesta
el Sr. Secretari dient-li que, si bé l’expedient el gestiona l’advocat Sr. Joan
Baldrich i la finca es troba inscrita a nom de l’Ajuntament com a bé patrimonial
per acord de Ple, no hi ha cap inconvenient legal en vendre-la. A més,
l’esmentada finca es troba conreada.
2n.- El mateix portaveu demana saber si es fa pagar l’ús de les sales del
Centre Cultural per als cursos de formació que fan els diferents sindicats
agraris.

3r.- Pregunta sobre quin assumpte tracta el contenciós sobre responsabilitat
patrimonial, amb registre d’entrada 276/10.
4t.- Pregunta sobre quin assumpte tracta el contenciós amb entrada la registre
278/10, sobre inactivitat de l’Administració en relació a una denúncia sobre el
funcionament de la Sala Arca.
5è.- Demana si es compleix amb la normativa de videovigilància en relació a
les càmeres que s’han instal·lat en diferents punts de la població.
6è.- Pregunta quina era la funció de l’estand de l’Ajuntament d’Almacelles a la
Fira Expo-Tren de Lleida.
7è.- Demana que se senyalitzi degudament el pas de vianants existent en la
cruïlla del carrer de Sant Roc amb la Rambla de la Generalitat, donat el trànsit
existent en aquell punt.
8è.- Demana que es reforci la seguretat en els nous esglaons de la plaça de la
Vila, davant de l’església, atès els accidents que ja s’han produit en aquest
punt.
9è.- Recorda la petició que va fer en el seu dia el regidor Sr. Jaume Altisent, en
el sentit de rebaixar les retribucions dels regidors, afegint que hi ha uns barems
orientatius que s’han publicat des de la FEMP i que podrien servir per a la seva
aplicació.
Acte seguit, el Sr. Alcalde contesta algunes d’aquestes preguntes:
Respecte a l’ús d’algunes sales del Centre Cultural no es cobra a les
associacions del món agrari, però sí als particulars o grups d’àmbit privat.
Pel que fa al primer contenciós sobre el què demana informació el portaveu del
PSC, manifesta el Sr. Alcalde que no sap del què es tracta. Pel que fa al segon
contenciós mencionat, el Sr. Alcalde comenta que és el Sr. Francesc Ñaco qui
l’ha interposat per una informació que es va demanar als gestors de la Sala
Arca respecte als horaris de tancament d’aquesta sala. En aquest darrer cas, ja
s’ha assignat un advocat per a la seva defensa.
Sobre les càmeres de videovigilància fa constar que estan instal·lades al carrer
Major i en algunes rotondes, amb la única intenció d’evitar possibles
imprudències de trànsit.
Sobre la presència de l’estand de l’Ajuntament d’Almacelles a la fira Expo-tren
de Lleida, el Sr. Alcalde manifesta que serví per exposar el desenvolupament

de la nostra vila i les seves perspectives de futur, així com col·laborar en
exposar la història i progrés dels darrers 150 anys a Almacelles amb motiu,
entre altres factors, de la posada en funcionament de la línia fèrria que passa
per aquí. D’altra banda, també es volia correspondre amb la Direcció General
de Comerç, promotora de la Fira, pel fet que la mateixa Direcció General ens
concedí una subvenció de 150.000 euros per a la promoció del nostre comerç,
subvenció que s’emprà en la urbanització del centre històric i comercial.
Pel que fa a les senyalitzacions sol·licitades es revisaran els punts indicats, si
bé vol fer constar que ja no passen camions pel carrer de Joan Maragall.
Sobre les mesures de senyalització dels esglaons de la plaça de la Vila, s’estan
fent les gestions oportunes per fixar material que alerti sobre la presència
d’aquests als usuaris.
Pel que fa al tema de la rebaixa dels sous, esmenta el Sr. Alcalde, que s’està a
l’espera de la notificació de la normativa a aplicar. En relació a les
recomanacions de la FEMP, considera que si es té en compte el sou pel
nombre d’habitants que té el municipi d’Almacelles, el de l’Alcaldia està molt
per sota del què en el seu dia va fixar la mateixa FEMP com a orientatiu.
I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a
les 22,20 hores, de tot el qual extenc la present acta, donant fe del seu
contingut.

Vist-i-plau,
L’Alcalde

El Secretari Accidental

