ACTA
CORRESPONENT
A
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 30 D’AGOST DE 2011.- 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. JAUME ALTISENT BERENGUER
SR. JOSEP MARIA DOBLAS MANCERA
SR. GUIFRÉ PALAU TERSA
SR. FRANCISCO GONZÁLEZ CASCÓN
SR. SERGIO MUIXÍ TOMÀS

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 l’esborrany de l’acta de Ple, de data 6
de juliol de 2011
S’aprova per unanimitat.

2.- Aprovació del text refós de la Modificació Puntual
del POUM, en l’àmbit del PA.02
Es dóna lectura a la següent proposta:

“Ates que en data 10 de juny de 2011, l’Ajuntament d’Almacelles va aprovar
inicialment la modificació del POUM en l’àmbit del PA.02.
Ates que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, amb data 19 de maig
de 2011, va informar desfavorablemente la modificació de referència, fins a la
presentació d’un text refós on s’incorporessin les següents prescripcions:
- Eliminar l’increment de sostre de 289,66 m2, o bé que es justifiqui la
necessitat d’una actuació de donació.
- Mantenir la funcionalitat dels espais lliures.
Atès que consta en l’expedient l’informe, de data 13 de juliol de 2011, de
l’arquitecte Xavier Guerra, que acredita que el nou document que ha presentat
com a text refós, compleix les determinacions exigides per la Comissió
d’Urbanisme.
Atès que, segons l’informe esmentat, les modificacions introduïdes tenen
caràcter substancial i per tant, en aplicació de l’article 112 del Decret Legislatiu
305/2006, és precís fer una nova exposició pública del document.
És per tot això que es proposa:
Primer: Aprovar incialment el text refós de la Modificació Puntual del POUM en
l’àmbit del PA.02 d’Almacelles segons document de data juliol de 2011, de
l’arquitecte en Xavier Guerra, enregistrat d’entrada amb número 2265/2011.
Segon: Exposar al públic l’esmentat expedient pel termini d’un mes, amb
publicació en el BOP, Tauler d’Anuncis, 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.
Caldrà previament notificar-ho personament als propietaris de les finques
afectades».
En la fase de votació, la proposta és aprovada amb els 9 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC i el PP; dues abstencions dels regidors del PSC i 2 vots
en contra dels regidors d’IPA-Entesa.

3.- Segona aprovació inicial per variacions substancials
del text refós de la Modificació puntual del POUM, en
l’àmbit del PA.05

Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que en data 12 d’agost de 2010 l’Ajuntament d’Almacelles va aprovar
inicialment la modificació del POUM en l’àmbit del PA.05
Atès que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, en data 19 de maig de
2011, va suspendre l’aprovació definitiva d’aquesta modificació de referència,
fins a la presentació d’un text refós on s’incorporessin les següents
prescripcions:
- Cal justificar que s’ha efectuat la cessió de tota la zona verda prevista pel
POUM o bé incloure els terrenys pendents de cessió dins dels polígons que es
delimitin.
- Cal acreditar la conformitat de gestió de les persones propietàries a les qual
se’ls imputa la càrrega del PA.05.
Atès que consta en l’expedient l’informe, de data18 de juliol de 2011, de
l’arquitecte Xavier Guerra, que acredita que el nou document, que ha presentat
com a text refós, compleix les determinacions exigides per la Comissió
d’Urbanisme.
Atès que, segons l’informe esmentat, les modificacions introduïdes tenen
caràcter substancial i, per tant, en aplicació de l’article 112 del Decret Legislatiu
305/2006, és precís fer una nova exposició pública del document.
És per tot això que es proposa:
Primer: Aprovar inicialment el text refós de la Modificació Puntual del POUM en
l’àmbit del PA.05 d’Almacelles segons document de data juliol de 2011, de
l’arquitecte en Xavier Guerra, enregistrat d’entrada amb número 2263/2011.
Segon: Exposar al públic l’esmentat expedient pel termini d’un mes, amb
publicació en el BOP, Tauler d’Anuncis, 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.
Caldrà previament notificar-ho personament als propietaris de les finques
afectades».
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que el seu vot
serà contrari atès que, tot i que en l’expedient es troba el document tècnic, no

hi ha el document de conformitat de tots els propietaris tal com demanen els
Serveis Territorials d’Urbanisme.
El Sr. Alcalde fa constar que la documentació la troba correcta jurídicament i
que, per tant, es procedirà a la seva votació.
En la fase de votació, la proposta és aprovada amb els 7 vots a favor dels
regidors de CiU i ERC; i 6 vots en contra dels regidors del PSC, del PPC i
d’IPA-Entesa.

4.- Compte de la delegació realitzada per la Junta de
Govern per a la pròrroga de la pòlissa de Tresoreria de
430.000 euros amb el BSCH
El secretari dóna compte per disposició de l’Alcaldia de la següent proposta per
tal d’assabentar als reunits:
“Es dóna compte per assabentar als reunits de l’acord de la Junta de Govern,
de data 21 de juliol de 2011, que transcrit literalment diu:
“6.1.- Adjudicació en el Banc de Santander, SA; d’una operació de tresoreria a
curt termini (pròrroga de l’existent), a retornar fins el dia 24 de setembre de
2011.
Vista la necessitat de coordinar la desperiodificació existent entre els ingressos
encara no realitzats del pressupost actual respecte a les despeses que cal
abonar d’aquest, es veu del tot necessari acudir a la concertació d’una pòlissa
de Tresoreria, d’acord amb les possibilitats que estableix l’article 49 i preceptes
concordants de la Llei d’Hisendes Locals.
Atès que el Ple, de data 6 de juliol de 2011 va acordar:
Primer: Iniciar expedient per tal de poder concertar amb el BSCH una pròrroga
del contracte, en la què se’ns concedeixi no cancel·lar en data 24 de juliol, la
pòlissa existent; sinó fins el termini legal permès; és a dir, fins el 12 de
desembre.
Segon: Delegar en la Junta de Govern per a l’acabament de l’expedient fins a
a la seva adjudicació, d’acord amb el que disposen els articles 52.2.m i 52.4 del
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril.
Atès que ha quedat desert el concurs de renovació/ampliació de la pòlissa de
Tresoreria de 2011 convocat per acord del ple de data 26 d’abril de 2011.

Atès que el proper 24 de juliol de 2011 finalitzava la pòlissa de Tresoreria
existent.
Atès que el banc esmentat ha presentat oferta de data 20 de juliol de 2011 i
registrat amb número d’entrada 2256/11.
Atès que les esmentades condicions de la pòlissa de Tresoreria que caldrà
retornar a 24 de setembre de 2011 estan recollides en el model de contracte
tramès per l’email, de data 20 de juliol de 2011.
Vist el que disposen els articles 51 i 52 del text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
es proposa:
Primer: Adjudicar al Banco de Santander la concertació d’una operació de
tresoreria a curt termini, acceptant la seva oferta de data 20 de juliol de 2011,
que es concreta en les següents condicions:
“Atenent el vostre interès relatiu a la contractació d’una operació de tresoreria
a curt termini, a continuació els oferim les següents condicions econòmiques:
Import: 430.000.- EUROS
Modalitat: Pòlissa de crèdit
Termini: 2 mesos
Interès: El tipus inicial es fixarà d’acord amb el valor de l’EURIBOR a dotze
mesos del dia anterior a la data de formalització més un diferencial del 2,75
sense arrodoniment.
El tipus d’interès nominal aplicable serà revisat trimestralment,
l’equivalent d’addicionar un diferencial del 2,75 sense arrodoniment,
d’interès de l’EURIBOR a dotze mesos del sisè dia hàbil anterior a la
revisió.
Liquidació d’interessos: Trimestral per vençut
Comissió d’obertura: 0,25%
Comissió de cancel·lació anticipada: Exempt
Formalització: Davant secretari de l’Ajuntament que actuarà com
públic”

i serà
al tipus
data de

fedatari

Segon: Notificar aquest acord al Banc de Santander, SA.
Per unanimitat s’aprova la proposta.
Tercer: Facultar el Sr. Alcalde per a que, en nom i representació de
l’Ajuntament, formalitzi els documents precisos”.

5.- Compte de la delegació en la Junta de Govern per a
la concertació d’un crèdit a curt termini (pòlissa de
Tresoreria) per un import de 825.390 euros. Es declara
deserta la convocatòria
El secretari dóna compte per disposició de l’Alcaldia de la següent proposta per
tal d’assabentar als reunits:
“Es dóna compte per assabentar als reunits de l’acord de la Junta de Govern
de data 11 d’agost de 2011 que transcrit literalment diu:
“Declarar deserta la convocatòria d’una pòlissa de Tresoreria convocada
pel Ple, de data 6 de juliol de 2011
Atès que per acord del Ple, de data 6 juliol de 2011, es van convocar a les
entitats bancàries a fi que presentessin ofertes, per tal de poder contractar un
crèdit a curt termini per suplir les mancances de Tresoreria per un import de
fins a 850.390 euros, amb les bases annexes a la proposta, delegant en la
Junta de Govern per a l’adjudicació.
Atès que, a la finalització del termini per a la presentació d’ofertes, hi ha hagut
una oferta presentada per la Caixa del Penedès que, segons informe de
Secretaria, de data 8 d’agost de 2011, és invàlida per no complir les bases, el
principi contractual de concurrència d’ofertes i la llei de pressupostos de 2011.
És per tot això que s’acorda per unanimitat el següent:
Primer: Declarar invàlida la oferta de la Caixa del Penedès, de data 2 d’agost
de 2011, número d’entrada 2359/2011, per les raons expressades en
l’esmentat informe de Secretaria.
Segon: A la vista de la manca d’ofertes vàlides, es declara deserta la licitació”.

6.- Adjudicació a la Caixa del Penedès d’una pòlissa de
Tresoreria per un import de 400.000 euros
Per disposició de l’Alcaldia es retira de l’Ordre del Dia aquest punt.

7.- Rectificació respecte a les retribucions de l’Alcaldia
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Atès que el ple de data 6 de juliol de 2011 va resoldre fixar una dedicación
parcial de l’Alcaldia tal com segueix:
“Primer: Fixar una retribució per dedicació parcial de l'Alcaldia d'un mínim de
16,12 hores mensuals en la quantitat de 2.200 euros mensuals bruts, que es
percebran en 14 pagues a partir del dia 11 de juny de 2011.
El titular de l’Alcaldia no podrà percebre assistències per les sessions a les què
acudeixi”.
Atès que arran de la pressa de possessió com a Diputat Provincial la Diputació
ha considerat que, al ser nomenat Vicepresident quart, encarregat de les
carteres de Contractació o Patrimoni, era necessari fixar una dedicació
exclussiva per l’alcalde d’Almacelles, havent acordat donar-lo d’alta en la
Seguretat Social a partir del dia 14 de juliol com la resta de diputats.
Atès que per aquest motiu no és possible seguir en el règim de la dedicació
parcial fixada en el ple de data 6 de juliol de 2011.
És per tot això que es proposa:
Primer: Deixar sense efecte el règim de dedicació parcial fixat per l’Alcaldia en
el ple esmentat, donant -lo de baixa a partir del dia 14 de juliol de 2011.
Segon: Establir la percepció de les assistències a les Juntes de Govern de
l’Alcaldia en la quantitat de 400 € per sessió, que s’aplicaran a partir del dia 11
de juny de 2011, data d’inici de les funcions de l’Alcaldia”.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que no és cert el
que es diu en relació que és necessari fixar una dedicació exclussiva a la
Diputació, ja que podria ser igualment de manera parcial. D’altra banda, creu
aquest regidor, que tampoc és correcte el que s’ha dit sobre la renuncia al sou
d’alcalde, ja que el que es fa és posar-se un sou “a la carta”, que en alguns
mesos rondarà els 1.600 euros i en altres els 2.000 euros nets, en comptes
dels 2.200 euros bruts que hauria de percebre. En definitiva, el regidor del PSC
entèn que la crisi solament la paguen els treballadors de l’Ajuntament o els
regidors de l’oposició.
El Sr. Alcalde vol aclarir la qüestió dient que, efectivament, hi ha hagut un error
en la redacció en haver dit que era obligatòria la dedicació al 100%, ja que

podria continuar amb una dedicació del 25% a l’Ajuntament. Tanmateix ha
considerat que era millor percebre el 100% de retribució de la Diputació i
limitar-se a percebre de l’Ajuntament només les assistències en concepte de
sessions. Aquest canvi suposa per a les arques municipals deixar d’abonar uns
2.200 euros mensuals més la Seguretat Social i abonar 1.600 euros, fet que
suposa un estalvi del 50% per a la Corporació.
El Sr. Alcalde, adreçant-se al regidor Francesc Torres, considera que és prou
coneixedor d’aquestes situacions ja que ell mateix està percebent 12.000 euros
anuals per una dedicació del 20%, i també va cobrar de dos llocs quan era
regidor i diputat provincial. És per tot això que considera que hauria de ser més
coherent amb les seves declaracions sobre aquests assumptes.
El regidor i portaveu del PSC, el Sr. Francesc Torres, contesta al Sr. Alcalde
dient-li que no ha parlat mai de les retribucions de la Diputació sinó de les de
l’Ajuntament.
El Sr. Alcalde vol deixar clar -en definitiva- que, de cara al contribuent, aquest
acabarà pagant un 50% menys amb la mateixa dedicació que prestava fins ara.
En la fase de votació, la proposta és aprovada amb els 7 vots a favor dels
regidors de CiU i ERC; 4 vots en contra dels regidors del PSC i IPA-Entesa, i 2
abstencions dels regidors del PPC.

8.- Constitució de la Junta Local de Seguretat
Es dóna compte de la següent proposta:
“Vista la proposta de reglament annex a aquesta proposta, de cara a la
constitució de la Junta Local de Seguretat, per a completar l’organització
municipal.
Atès que l’esmentat òrgan municipal facilitarà el funcionament de l’àrea
respectiva, mitjançant la col·laboració de totes les forces relacionades en
aquesta matèria per tal de garantir una pacifica convivència entre els
almacellencs/enques.
Vist que, segon infome de Secretaria, de data 22 d’agost l’article 8 la Llei
Municipal catalana aprovada per Decret 2/2003, de 28 d’abril, que correspon a
les entitats locals la potestat reglamentària i la d’auto-organització.

Vist el que disposa l’article 48 de la mateixa norma que determina que
l’organització municipal es pot complertar amb la creació de la Junta Local de
Seguretat.
És per tot això que es proposa als reunits el següent:
Primer: Constituir com a òrgan municipal complementari la Junta Local de
Seguretat i aprovar el reglament de funcionament de la mateixa que s’adjunta
com a annex a aquesta proposta.
Segon: Designar el component de la Junta, tal com consten en el reglament de
funcionament esmentat”.
El portaveu i regidor d’IPA-Entesa, Sr. Josep Maria Doblas, considera que seria
necessari que la Policia Local tingués un comandament. D’altra banda, afegeix
que caldria consencuar aquesta qüestió amb tots els grups polítics, atès que
afecta a la seguretat dels vilatans i, a més a més, hauria d’estar participada per
la resta de regidors.
El Sr. Alcalde fa constar que el cap de la Policia Local ja existeix i recau en la
persona de l’alcalde. Considera també el Sr. Alcalde que les juntes locals de
Seguretat per la seva naturalesa són restringides en la seva composició.
Per disposició de l’Alcaldia, el Sr. Secretari nomena que la Junta de Seguretat,
segons el reglament actual, està formada per l’Alcalde, el Cap de la Policia
Local o la persona en la què es delegui i el cap dels Mossos d’Esquadra de la
zona.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i ERC, 2 vots en contra dels regidors d’IPA-Entesa i 4
abstencions dels regidors del PSC i del PPC.

9.- Al·legacions al PUOSC 2012. Delegació en la Junta
de Govern
Es dóna compte de la següent proposta:
“Atès que pert part del Departament de Governació de la Generalitat ens ha fet
tramesa de la necessitat que en un termini que finalitzarà el proper mes de
setembre fem les al·legacions adients per tal de fixar definitivament les obres a
incloure en el PUOSC de 2012, confirmant o variant les existents.

Vist que per part de l’arquitecte al servei d’aquest ajuntament s’està
confeccionant el resum de les obres pendents de contractar per a la finalització
de la Residència per a la Gent Gran que entregarà en el proper mes.
Atès que caldrà fer les al·legacions adients dins de termini, en funció de la
financiació necessària que s’estudiarà posteriorment.
És per tot això que es proposa:
Primer: Delegat en la Junta de Govern la realització de les al·legacions
adients al PUOSC de 2012, detallant les obres que es podran incloure i el seu
finançament”.
El portaveu i regidor del PPC, Sr. Francisco González, pregunta en què es
destinarà aquesta subvenció i de quina manera se’ls informarà.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que les obres del
PUOSC ha de ser una determinació pròpia del Ple, ja que no té cap sentit que
es delegui en una Junta de Govern decisions d’aquest tipus, atès que la resta
de regidors que conformen el Ple no se n’assabentaran fins el dia que rebin les
còpies de les actes de les Juntes de Govern.
El Sr. Alcalde contesta que les obres incloses en el PUOSC estan publicades a
la web municipal i que ja varen ser aprovades en la legislatura anterior i
aprovades pel Ple en el seu dia. Destaca també que l’anterior Govern de la
Generalitat va fer que el període fos de cinc anys i nomena que les obres
subvencionades per aquest concepte són: la construcció de la Residència
d’Avis, la rehabilitació de la Casa Clara i les obres de remodelació de l’edifici de
l’Ajuntament. El motiu de la delegació és que a finals de setembre cal fer un
seguit de variacions necessàries i que ara mateix el tècnic està redactant la
nova documentació.
D’altra banda, el Sr. Alcalde considera que sempre ha estat l’Equip de Govern
qui ha determinat les obres a incloure en el PUOSC, i que en el cas que ens
ocupa es va convidar als regidors de l’oposició.
El portaveu i regidor del PPC, Sr. Francisco González, fa constar que només es
referia a si se celebraria algun acte formal per poder opinar sobre el tema.
El Sr. Alcalde contesta i considera que el diàleg sempre hi ha de ser, tot i que hi
hagi diferent parers i opinions al respecte.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i ERC, 4 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPAEntesa i 2 abstencions dels regidors del PPC.

10.- Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de
mesures per a garantir la convivència ciutadana
Es dóna compte de la següent proposta:
“A la vista que l’Ajuntament té reconeguda la potestat reglamentària segons el
que disposa l’article 7 de la LRBRL, de data 2 d’abril de 1985.
Atès que l’Ajuntament ha de vetllar per la preservació dels espais públics com a
llocs de convivència i civisme, a fi que tothom hi pugui desenvolupar les seves
activitats en llibertat amb ple respecte a la dignitat i als drets del altres.
Atès que d’altra banda cal establir les sancions que es puguin produir en
aquesta matèria.
Vist el que disposen els articles 178 i 179 de la Llei Municipal Catalana,
aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril sobre procediment en
general, i els del ROAS, aprovat per Decret 179/95, de data 13 de juny, en els
seus articles 59 a 62.
Vista l’ordenança de mesures per a garantir la convivència ciutadana que
s’adjunta a aquesta proposta se sotmet a la consideració del reunits el següent
acord:
Primer: Aprovar incialment l’avantprojecte de l’Ordenança de Mesures per
garantir la Convivència Ciutadana.
Segon: Exposar al públic l’expedient pel termini de 30 dies hàbils, amb la
inserció d’edictes en el BOP, tauler i en un dels diaris de més circulació; restant
aprovada definitivament si no es presentent al·legacions al respecte.
Tercer: Publicar íntegrament en el BOP l’ordenança, una vegada aprovada
definitivament, i donar compte a la comunitat autònoma.
Quart: Restarà derogada l’ordenança de Policia i Bon Govern publicada en el
BOP, de data 9 de març de 1993 i que fou aprovada definitivament en el Ple de
data 12 de febrer de 1993 en tot allò en què s’oposi a aquesta Ordenança que
ara s’aprova”.
El portaveu i regidor del PPC, Sr. Francisco González, proposa ajornar la
votació a fi de poder estudiar millor la proposta. També ho fa en aquest sentit el
portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, considerant que podria consensuar-se.

El Sr. Alcalde vol fer-li extensiu al portaveu del PSC que la documentació de la
què parla estava a disposició de tots els regidors des del proppassat divendres.
Per tant, han tingut més de vint hores per poder-la examinar entre el divendres,
el dilluns i el dimarts. No cal dir que el text no és gaire llarg i a més es va reunir
amb el Sr. Secretari, qui li va donar totes les explicacions oportunes. És per
aquest motiu que –al seu parer- ha tingut temps més que suficient per estudiar i
examinar la proposta en qüestió.
El Sr. Alcalde també vol recordar al portaveu del PSC que va demanar per
escrit una còpia del document i que la Junta de Govern ho va estudiar amb
deteniment, ja que no pot sortir aquest tipus de documentació fora de les
dependències municipals abans de ser aprovades en Ple. Finalment, van optar
per facilitar-li una còpia que la va rebre el proppassat dilluns, tot i advertint-lo
que el seu grup ens facilités les al·legacions que considerés oportunes per
escrit abans d’aquest Ple. Per acabar, el Sr. Alcalde, vol fer-li saber que –en
definitiva- el grup del PSC ha tingut temps més que suficient per haver-se pogut
estudiar l’objecte de la proposta.
Pel que fa al portaveu del PPC, l’alcalde li fa avinent que es tracta d’una
aprovació inicial i que no hi hauria cap inconvenient en fer-li arribar una còpia
del document, tal com ja es va fer amb el grup del PSC. La idea és que tothom
pugui fer al·legacions i aportacions, fins i tot els mateixos ciutadans. Assenyala,
per acabar, que fa prop de 20 anys que no es tocaven les ordenances i s’ha
volgut que fos en la present legislatura quan es comencessin a redactar de
nou.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i ERC, i 6 abtencions dels regidors del PSC, d’IPA-Entesa
i PPC.

11.- Modificació de l’ordenança reguladora de l’Impost
de Construccions, Obres i Instal·lacions. Bonificació
per declaració d’especial interès municipal de la
construcció de tota granja que faciliti el tancament
d’una altra propera al nucli urbà del mateix titular
Es dóna lectura de la segünet proposta:
“Atès que existeix aprovada en el Ple, de data 9 d’octubre de 2000 i publicada
en el BOP de data 21 de desembre de 2000, una ordenança reguladora de les
distàncies mínimes a la població, de les activitats ramaderes, fixant uns límits
per al funcionament d’aquestes i de les seves transmissions.

Atès que la Llei d’Hisendes Locals, segons infome del Secretari Accidental de
data 22 d’agost de 2011, preveu unes bonificacions en l’Impost de
Construcions respecte a les edificacions que es declarin de especial interès,
social o cultural, per al municipi.
Atès que l’Ajuntament ha constatat que seria adient promoure el tancament de
granges properes a la zona urbana per així suprimir les males olors que
disminueixen la qualitat de vida dels vilatans.
Atès que part de propietaris d’aquestes granges estan gestionant la seva
clausura, mitjançant la construcció de noves granges i el seu posterior trasllat
del bestiar, tot el qual constitueix un interès social preferent per a la salubritat i
per dotar de la mínima qualitat de vida les zones residencials pròximes
afectades.
Vist el que disposa l’article 9 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals en
regular els beneficis tributaris que diu:
“1. No podrán reconocerse otros beneficios fiscales en los tributos locales que
los expresamente previstos en las normas con rango de Ley o los derivados de
la aplicación de los tratados internacionales.
No obstante, también podrán reconocerse los beneficios fiscales que las
entidades locales establezcan en sus ordenanzas fiscales en los supuestos
expresamente previstos por la Ley“.
Atès que segons l’article 103, de la mateixa norma, relatiu a la “Gestión
tributaria del impuesto y Bonificaciones potestativas” estableix unes previsions
de bonificacions, que detallarem en l’apartat 2, que es poden aplicar en els
següents casos:
..//..2. Las ordenanzas fiscales podrán regular las siguientes bonificaciones
sobre la cuota del impuesto:
1. Una bonificación de hasta el 95 % a favor de las construcciones,
instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o
utilidad municipal por concurrir circunstancias sociales, culturales,
histórico artísticas o de fomento del empleo que justifiquen tal declaración.
2. Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se acordará,
previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de
sus miembros”.

Vist l’Informe de Secretaria, de data 23 d’agost de 2011, es proposa el següent
acord:
Primer: Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança núm. 3 de l’Impost
de Construccions, Instal·lacions i Obres, introduint l’article 3-BIS, titulat
“Bonificacions” amb el següent contingut:
“Bonificació per declaració de especial interès municipal de la
construcció de tota granja que faciliti el tancament d’una altra propera al
nucli urbà del mateix titular:
Fent aplicació del que preveu l’article 103.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals, es considera i es declara d’especial interès municipal i es
bonificarà en un 95%, la quota de l’impost de construccions de tota granja que
es construeixi, o quan es faci l’ampliació de l’existent, sempre que estigui, en
part, motivada pel tancament d’una altra granja, propera al nucli urbà, del
mateix titular D’EXPLOTACIÓ i que causi molèsties al veïnat per males olors.
La granja que es clausura haurà d’estar situada a una distància de meys de
1.000 metres del perímetre exterior del sòl urbà (o dels sectors de sòl
urbanitzable delimitat).
La clausura de la granja haurà d’anar acompanyada pel seu enderroc total al
posar en funcionament la nova granja. La bonificació afectarà també a l’impost
de construcions per l’enderroc de la granja que es clausura.
Aquesta bonificació tindrà solament una durada de dos anys, comptadors a
partir de l’aprovació definitiva d’aquesta ordenança.
Segon: Obrir un període d’exposició pública pel termini d’un mes, a fi que es
puguin fer les al·legacions que es considerin adients, amb publicació d’edictes
en el BOP i taulers. Es considerarà aprovat definitivament aquest acord si se
certifica la manca d’al·legacions, publicant-se íntegrament la modificació a fi
que entri en vigència.
Aquest acord s’haurà de complertar amb l’informe de l’inteventor quan
s’incorpori al treball i sempre abans de l’aprovació definitiva”.
El Sr. Secretari comenta la possibilitat d’introduir una esmena en el text, en el
paràgraf primer, en el sentit que es concreti que ha de ser el mateix titular de
l’explotació de la granja que tanca i el que construeix una de nova; esmena que
és acceptada pels reunits.
El portaveu i regidor del PPC, Sr. Francisco González, proposa que la
bonificació es pugui obtenir durant 4 ó 5 anys. Per part del portaveu i regidor

d’IPA-Entesa, Sr. Josep Maria Doblas, es considera que solament s’hauria de
bonificar l’impost de la nova granja en la part proporcional als mateixos caps de
bestiar de la granja que es vulgui tancar.
El Sr. Alcalde contesta que els dos anys poden ser prorrogables i proposa al
portaveu del PPC que si votaria afirmativament si el termini es fixés en quatre
anys, contestant aquest portaveu afirmativament. El Sr. Alcalde resol variar la
proposta en el sentit que el termini de la bonificació sigui de quatre anys.
Pel que fa a la intervenció del portaveu d’IPA-Entesa, el Sr. Alcalde considera
que el que és realment important en aquesta bonificació que es proposa és el
fet d’eliminar les males olors i abocaments de granges que no estan a més de
500 metres de la zona urbana. D’altra banda, considera que la despesa
econòmica que suposa el trasllat compensa l’estalvi que obtindrà el propietari
per l’import total de la bonificació que se li aplicarà.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 11 vots a favor
dels regidors de CiU, ERC, PSC i PPC, i les 2 abstencions dels regidors d’IPAEntesa.
Acte seguit, el Sr. Alcalde proposa incloure els dos temes següents en l’Ordre
del Dia que es procedeix a votar per urgència, inclusions que s’aproven per
unanimitat dels regidors i que són:

12.- Assumptes d’urgència:
U.1.- Sol·licitud a l’Instituto de Crédito Oficial de
l’acceptació
per
a
concertar
una
operació
d’endeutament tipus pòlissa de Tresoreria per a
atendre pagaments pendents a empresaris i autònoms
(Reial Decret 8/2011, d’1 de juliol)
Es dóna compte de la següent proposta:
“Considerant allò que estableix l’article 9 del RDL 8/2011, d’1 de juliol, de
mesures de recolzament als deutors hipotecaris, de control de la despesa
pública i cancel·lació dels deutes amb les empreses i autònoms contretes pels
ens locals, de foment de l’activitat empresarial i impuls de la rehabilitació i de
simplificació administrativa, el Ple d’aquesta entitat local.
Atès que en aquest ens local existeixen obligacions reconegudes, vençudes,
líquides i exigibles pendents de pagament amb càrrec als pressupostos dels
anys 2010 i 2011.

Atès que aquestes obligacions tenen el seu suport material en certificacions o
documents que acrediten la realització total o parcial del contracte,
corresponent a submnistres, obres o serveis entregats abans del 30 d’abril de
2011, i reuneixen, quan es tracta de contractes subjectes a la Llei 30/2007, de
30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, els requisits exigits per aqueixa
legislació.
Atès que consta l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2010
mitjançant resolució d’Alcaldia número 104/2011, de 6 de juny de 2011.
Atès que conjuntament amb aquesta sol·licitud, s’adjunta l’informe favorable de
la Intervenció de l’ens local, de data 29 d’agost de 2011, sobre el compliment
dels requisits exigits per aquesta norma i amb l’informe de la Tresoreria
d’aquesta mateixa entitat, de data 23 d’agost de 2011, en relació amb el
compliment de l’ordre de prerelació establert en l’article 5.2 de la present
norma, en el sentit que la línia financera s’aplicarà a cancel·lar deutes amb
autònoms i PIMES, atenent l’antiguitat de les factures i certificacions per un
import de 240.079,87 euros.
És per aquest motiu que es proposa al Ple, de conformitat amb la legislació
actualment vigent, l’adopció del següent acord:
Primer: Sol·licitar que per l’Instituto de Crédito Oficial, s’accepti la petició de
concertació de l’operació d’endeutament per a la cancel·lació d’obligacions
reconegudes, vençudes, líquides i exigibles pendents de pagament dels
pressupostos de 2010 i 2011 per la qual cosa, s’exposa una relació
identificativa i detallada de les certificacions i documents acreditatius de les
obligacions pendents de pagament, el compliment del qual es pretèn dur a
terme amb aquesta nova línia financera i que puja a un import total de
240.079,87 euros essent el resum:
RESUM DE FACTURES ADJUNTADES DE L'AJUNTAMENT D'ALMACELLES
I RECONEGUDES EN ELS PRESSUPOSTOS DE 2010 I 2011
IMPORT
16240,00
18234,04
7834,64
1953,90
1451,16
2891,00
1416,00
9130,59
3174,86

DATA
31/01/2010
31/03/2010
15/06/2010
30/09/2010
30/11/2010
31/03/2011
01/04/2011
15/04/2011
18/04/2011

PROVEÏDOR
NICOLAS HORMIGONES Y ARIDOS, S.L.
BENITO ARNO E HIJOS S.A.
BENITO ARNO E HIJOS S.A.
BENITO ARNO E HIJOS S.A.
BENITO ARNO E HIJOS S.A.
GRUDECO 2001 S.L.
GGAU EQUIP S.L.P.
UTE EXCAVACIONES ROBLES-ARNO S.L.
INO REPRODUCCCIONES

115133,58
13342,44
33947,54
15330,12
240.079,87

28/04/2011
28/04/2011
28/04/2011
30/04/2011

DECOBLOCK S.L.
UTE EXCAVACIONES ROBLES-ARNO S.L.
UTE EXCAVACIONES ROBLES-ARNO S.L.
NICOLAS HORMIGONES Y ARIDOS, S.L.
TOTAL

Segon: Enviar tota la documentació necessària a l’Instituto de Crédito Oficial
als efectes oportuns.
Tercer: Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura de tota aquella documentació
que sigui precisa per fer efectius aquests acords.
Quart: Així mateix, s’acorda per urgència incloure el següent incís en la
proposta: contractar amb l’entitat BSCH per a la realització de l’operació de
préstec objecte d’aquest acord, per ser la que actualment té concertat amb
l’Ajuntanment la pòlissa de Tresoreria i en atenció a que es tracta d’un
contractre privat que es regeix pels paràmetres fixats en el RD de referència.
Pel que fa a la resta del procés de contractació del préstec en qüestió es
delega en la Junta de Govern”.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, demana que tant per part
del Sr. Interventor com per part de la regidora d’Hisenda, se’ls concedeixi una
entrevista per informar-se del tema de les pòlisses i dels seus venciments.
D’altra manera, es faria mitjançant petició per escrit amb registre d’entrada.
El Sr. Alcalde considera que properament es convocarà la Comissió de
Comptes, on se’ls informarà de totes aquestes qüestions. Assenyala també que
la Sindicatura de Comptes audita els comptes municipals constantment i, fins a
la data, no hi ha hagut cap problema. El problema, a criteri del Sr. Alcalde, es
troba en que la Generalitat ens deu al voltant d’un milió d’euros i encara no els
ha abonat. És d’agrair, però, la iniciativa del president del Govern espanyol per
l’aprovació d’aquest decret que permetrà atendre pagaments endarrerits.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 9 vots a favor
dels regidors de CiU, ERC i PPC; i les 4 abstencions dels regidors del PSC i
d’IPA-Entesa.

U.2.- Moció per sol·licitar que el topònim d’Almacelles
s’ajusti a la legislació vigent pel que fa als senyals
informatius de trànsit instal·lats en la cruïlla de la
carretera A-140 i LV-902, dins la comunitat autònoma
d’Aragó

Es dóna compte de la següent moció:
“Atès que fins en quatre ocasions, des de l’any 2003, l’Ajuntament d’Almacelles
s’ha adreçat al Govern d’Aragó per demanar que s’arrangi l’estat deplorable de
la carretera LV-902 (que connecta la població d’Almacelles amb la d’Alfarràs i
amb la carretera A-148, de Balaguer a Tamarit de Llitera i Binèfar) al seu pas
per la comunitat autònoma d’Aragó, així com es rectifiquin les senyals
informatives de trànsit que informen de la població d’Almacelles i que es
designen amb el topònim preconstitucional de ALMACELLAS.
Atès que no s’ha donat resposta a les peticions d’aquest Ajuntament per part
de les autoritats del Govern aragonès fins a la data.
Atès que també s’informà en el seu dia d’aquest assumpte al ministre de
Política Territorial y Administración, l’Excm. Sr. Manuel Chaves, a qui se li
demanà que tingués en consideració la salvaguarda de la pluralitat lingüística
oficial establerta en la retolació dels topònims en les carreteres –tal com ho fa
escrupulosament el Ministeri de Foment- però que no passa el mateix en les
carreteres competència de comunitats autònomes o d’administracions locals,
sense que fins a la data se’ns hagi informat de cap actuació al respecte per part
d’aquest Ministeri.
Atès que fa poc menys d’un any es varen reposar els senyals informatius de
l’esmentada carretera i es tornà a retolar el topònim ALMACELLAS en els
senyals. Cal dir que aquest topònim deixà de tenir efecte legal administratiu per
acord del Ple de l’Ajuntament d’Almacelles, de data 8 de juny de 1979 i així es
recull en el Registre d’Ens Locals del MAP, que és l’únic ens oficial legal on es
registren el caràcters oficials de les denominacions toponímiques dels diferents
municipis d’Espanya, tal com es regula en l’apartat 1 de l’article 14 de la Llei
7/1985, de data 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
Atesos doncs, aquests antecedents, se sol·licita mitjançant la present moció:
Primer: Manifestar el malestar de l’Ajuntament d’Almacelles per aquest fet, ja
és tracta d’una manca de respecte cap al nom oficial d’una població.
Segon: Fer avinent la nostra queixa als responsables del Govern d’Aragó i al
ministre d’Administracions Públiques, instant a que es faci complir la legislació
vigent sobre senyalització toponímica”.
El portaveu i regidor del PPC, Sr. Francisco González, fa constar que el seu
grup votarà a favor, si bé considera que la senyalització errònia està emplaçada

en un tram de carretera secundària i de poca importància per al Govern
aragonès.
El regidor i portaveu d’IPA-Entesa, Sr. Josep Maria Doblas, manifesta que
també en algunes actuacions dins el nostre àmbit, s’ha referit a Huesca com a
Osca, fet pel qual algunes persones d’Aragó ho poden interpretar com a que no
se’ls respecta el seu topònim oficial.
El Sr. Alcalde fa constar que des de l’any 1993 s’està demanant que es tingui
en consideració l’ús correcte del topònim d’Almacelles. Adreçant-se al portaveu
d’IPA-Entesa, li fa constar que, a diferència d’Osca, el topònim d’Almacelles no
té traducció i així s’ha d’emprar sempre i de manera correcta per part de la
senyalització viària competència de l’Estat central.
Per acabar, el Sr. Alcalde li prega al portaveu del PPC que si està en el seu
abast, intenti fer alguna gestió davant la presidenta del govern aragonès per
corregir aquesta actuació.
Sotmesa la moció a votació, aquesta és aprovada per unanimitat.
Per finalitzar, el Sr. Alcalde fa constar que tot i que en la propera sessió
plenària es podran fer precs i preguntes, ara s’obre un torn per si hi ha algú que
en vol fer ús.
Com sigui que no hi ha cap més intervenció per part dels reunits, el Sr. Alcalde
dóna per finalitzada la sessió.
I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a
les 21,45 hores, de tot el qual extenc la present acta, donant fe del seu
contingut.

Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari Accidental

