ACTA
CORRESPONENT
A
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2015.- NÚMERO 7:
ASSISTÈNCIA:
Regidors:
SR. JOSEP IBARZ GILART
SR. JOSEP GÒDIA VISA
SRA. VANESA OLIVART ROSICART
SRA. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
SRA. MONTSE ARNÓ MORA
SRA. MARIA LLUÏSA GRANERO MURGADES
SR. JOSÉ ANTONIO CONTE GIRAL
SR. IGNASI COMELLA CLAVERO
SR. JAUME NIUBÓ PERA
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. JOSEP MARIA DOBLAS MANCERA
SRA. LAIA MARTÍ CACHO
SR. CARLOS NICOLÀS ARFELIS

Secretari Accidental: Sr. Ramon M. Cornellana Puigarnau
A Almacelles, essent les 20 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.
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 1 de setembre de
2015
Per unanimitat dels reunits s’aprova l’acta.

Acte seguit, la regidora i portaveu d’Almacelles Lliure, Sra. Laia Martí, fa
constar que renuncia a la percepció dels 50 euros d’aquesta sessió, atès que
considera il·legal el seu ajornament i nova convocatòria, en atenció a que se’ls
ha submnistrat la documentació de manera fraccionada i amb retard. Entèn que
no està justificat, doncs, que se’ls convoqui ara, quan manca una setmana per
al Ple ordinari.

2.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia
Es dóna compte dels següents decrets d’Alcaldia per assabentar als reunits:
155/15
156/15
157/15
158/15
159/15
160/15
161/15
162/15
163/15
164/15
165/15
166/15
167/15
168/15
169/15
170/15
171/15
172/15
173/15
174/15
175/15
176/15
177/15
178/15
179/15
180/15

Acordant atorgar llicència divisió horitzontal nau industrial a nom de Lucrecia Rdguez. Martínez.
Prorrogant contracte subministrament menjar Llar d’Infants empresa Comertel.
Aprovant memòria substitució marcs i finestres per altres d’alumini i adjudicació de l’obra.
Aprovant expedient de modificació de crèdit núm. 04/15 en la modalitat de generació crèdit.
Concedint tarja aparc. Indiv. persones amb disminució no conductor Sra. Carmen Valencia.
Concedint tarja aparc. Indiv. persones amb disminució no conductor Sr. David Giribet Quintana
Delegant en 1r. Tinent d’Alcalde Sr. Josep Gòdia tasques d’Alcaldia en absència per vacances.
Convocant al Ple ordinari previst pel dia 1 de setembre.
Convocant a la Comissió Informativa del Ple ordinari del dia 1 de setembre.
Autoritzant baixa del gual permanent núm. 313 situat al C/ de Sant Jaume, 41, bxs.
Acordant suspensió obres realitzades sense llicència per part de Fertiagro, SL.
Nomenant els representats de l’Administració en les Meses Electorals eleccions Parlament.
Contractar per urgència Sra. Joana Cruz (Llar d’Infants) per substituir baixa Sra. Anna Rodríguez.
Contractar per urgència Sra. Susanna Martínez (Llar d’Infants) per obra i servei durant un curs.
Aprovant memòria projecte experiència laboral programa treball i formació sobre Brigada.
Nomenant l’ordre de funcionaris que farien les funcions de secretaria Acctal.
Canviant hora celebració Junta de Govern dia 22 de setembre.
Continuant amb la suspensió obres sense llicència empresa Fertiagro i iniciar exp. sancionador.
Aprovant distribució indemnitzacions eleccions electorals membres de les meses.
Autoritzant atraccions i firaires que han sol·licitat estar durant les Festes de la Mercè 2015.
Autoritzant baixa del gual permanent núm. 890 situat al C/ Sant Jaume, 50.
Autoritzant baixa del gual permanent núm. 462 situat al C/ Sant Jaume, 21, bxs.
Autoritzant baixa del gual permanent núm. 859 situat al C/ Sant Jaume, 10.
Concedint tarja aparcament indiv. titular no conductor Sra. Maria Torrente Mangues.
Concedint tarja d’aparcament individual col·lectiu persones amb disminució Fundació Venso.
Iniciant expedient de declaració jubilació anticipada funcionària Sra. Neus Casanovas.

3.- Aprovació provisional de la Modificació del Pla
Parcial del Sector 6 del Poum

Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que el 7 de juny de 2007 la Comissió Territorial d’Urbanisme va aprovar
definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística d’Almacelles.
Atès que amb data 26 de febrer de 2009 es va aprovar defiinitivament pels
Serveis territorials d’Urbanisme el Pla parcial del sector SUD 6 del sòl
residencial i fou publicat ell el DOGC, de data 21 de maig de 2009.
Atès que per Decret de l’alcaldia 109/2014, de data 12 de setembre de 2015,
es va aprovar inicialment la modificació del pla Parcial de sector 6 del POUM,
relatiu al sòl urbanitzable delimitat de carácter residencial d’Almacelles.
Atès que l’expedient ha estat exposat al públic, pel termini d’un mes, en el
tauler, telemàticament i per edicte inserit en el BOP, data 23 de setembre de
2014, núm. 182, sense que s’hagi presentat cap al·legació.
Atès que s’han obtingut els informes, dictàmens o altre tipus de
pronunciaments dels òrgans i entitats administratives gestores d’interessos
públics afectats, previstos legalment com a preceptius.
Atès que el que substancialment es proposa, a través del document tècnic de
modificació del Pla que a continuació es detallarà, és la modificació de les
condicions del vial principal que passarà a ser de passeig en lloc de rambla.
Vista la proposta de Secretaria, el dictamen favorable de la Comissió
Informativa General i el que disposa l’article 96 i 85 del DL 1/2010, de 3
d’agost, text refós de la Llei d’Urbanisme i l’article 68.4, del Decret 305/2006,
pel qual s’aprova el seu reglament, i el que disposa l’article 53.1.a de la Llei
Municipal Catalana aprovada per Decrert Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, es
proposa als reunits:
Primer: Aprovar provisionalment la modificació del pla Parcial de sector 6 del
POUM relatiu al sòl urbanitzable delimitat d’Almacelles, continguda en el
document tècnic de data setembre de 2014, redactat per GGAU EQUIP, i
concretament per l’arquitecte en Xavier Guerra López.
Segon: Trametre l’expedient als Serveis Territorials d’Urbanisme als efectes de
que procedeixin a la seva aprovació definitiva”.
El portaveu i regidor del PP, Sr. Carlos Nicolàs, fa constar el seu vot en contra,
atès que aquest pla està en el jutjat i cal esperar a que s’acabi el procés, a part
que considera que és una despesa del tot innecessària.

El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que no té sentit
fer la modificació d’un tema que està pendent de sentència. Considera també
que es va aprovar inicialment a través d’un decret, cosa del tot discutible.
El regidor i portaveu d’ERC, Sr. Ignasi Comella, pregunta qui ha ordenat la
modificació; és a dir, si han estat els propis veïns o l’Alcaldia.
Esmenta, a més, que els arbres s’han plantat com si fos una avinguda abans
d’estar aprovada aquesta modificació del pla parcial.
El regidor i portaveu de Poblem Almacelles, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar
que ja va manifestar en el seu moment que aquesta modificació era inoportuna
i ho és encara més, a l’estar impugnada jurídicament.
La regidora i portaveu d’Almacelles Lliure, Sra. Laia Martí, considera que cal
esperar la sentència pendent i no procedeix fer un canvi, passant de rambla a
passeig, en aquests moments. Considera, a més, que segons la normativa, el
termini per aprovar provisionalment era de dos mesos des de la finalització de
l’exposició pública. Afegeix que el sector 6.1 val 16 milions d’euros en costos
d’urbanització, cosa que ha fet que per part del Jutjat el considerés del tot
inviable. Per aquest motiu creu que són innecessàries les despeses de
redacció d’aquests documents, que s’encarreguen sistemàticament al Sr.
Xavier Guerra, tot i que la tècnica municipal és la Sra. Xènia Vigatà. Per aquest
motiu, fa constar que votarà en contra de la proposta.
El Sr. Alcalde contesta dient que la Sra. Xènia no és l’arquitecta de
l’Ajuntament, sinó que té unes altres funcions essent l’arquitecte superior el Sr.
Xavier Guerra. Entèn el Sr. Alcalde que el que de moment ha interessat a
l’Ajuntament és poder passar per la zona per fer salud caminant o fent esport.
Afegeix que la sentència invocada ha estat recorreguda als tribunals i, per tant,
el pla –de moment- està vigent.
Adreçant-se al regidor i portaveu del PP, el Sr. Alcalde li fa constar que en
altres ocasions el seu partit havia votat a favor i considera que cal ser coherent,
tot i que es canviïn els regidors del PP.
Respecte als costos de l’arbrat, el Sr. Alcalde fa constar que han estat
subvencionats.
En la fase de votació, aquesta proposta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU, 4 vots en contra dels regidors del PSC, PP, ALL i
POBLEM, i les 2 abstencions d’ERC.

4.- Aprovacio provisional de la Modificació del Pla
Parcial del Sector 8 del Poum
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que el 7 de juny de 2007 la Comissió Territorial d’Urbanisme va aprovar
definitivament el Pla d’Ordenació Urbanística d’Almacelles.
Atès que amb data 6 de setembre de 2007 es va aprovar definitivament pels
Serveis territorials d’Urbanisme el Pla parcial del sector SUD 8, que ja està
reparcel·lat i fou publicat el DOGC, de data 21 de maig de 2009.
Atès que per Decret de l’alcaldia 110/2014, de data 12 de setembre de 2015,
es va aprovar inicialment la modificació del pla Parcial de sector 8 del POUM,
relatiu al sòl urbanitzable delimitat de carácter residencial d’Almacelles.
Atès que el que es proposa a través del document tècnic de modificació del pla
que a continuació es detallarà, és modificar l’estructura del sistema viari per
adaptar-la a la modificació puntual del POUM en l’àmbit del SUD 25 i SUD 2.
Així, el principal vial dels Sector SUD-8 passa a ser de 20 metres i serveix de
connexió entre l’antiga N-240 i el SUD 9. Al mateix temps, es planteja una nova
rotonda a l’incidir aquest vial amb l’antiga carretera nacional, que ara ja és
municipal, tot el qual suposa una eina útil per lligar els sòls residencials de la
zona per mitjà d’una infraestructura viària que serà coherent i viable des d’un
punt de vista econòmic i financer.
Atès que l’expedient ha estat exposat al públic, pel termini d’un mes, en el
tauler, telemàticament i per edicte inserit en el BOP data 23 de setembre de
2014, núm. 182, sense que s’hagi presentat cap al·legació.
Atès que s’han obtingut els informes, dictàmens o altre tipus de
pronunciaments dels òrgans i entitats administratives gestores d’interessos
públics afectats, previstos legalment com a preceptius.
Vista la proposta de Secretaria, el dictamen favorable de la Comissió
Informativa General i el que disposa l’article 96 i 85 del DL 1/2010, de 3
d’agost, text refós de la Llei d’Urbanisme i l’article 68.4, del Decret 305/2006,
pel qual s’aprova el seu reglament, i el que disposa l’article 53.1.a de la Llei
Municipal Catalana aprovada per Decrert Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, es
proposa als reunits:

Primer: Aprovar provisionalment la modificació del pla Parcial del sector SUD
8, del sòl residencial del POUM, relatiu a la modificació del sòl urbanitzable
delimitat d’Almacelles, continguda en el document tècnic de data setembre de
2014, redactat per GGAU EQUIP, i concretament per l’arquitecte en Xavier
Guerra López.
Segon: Trametre l’expedient als Serveis Territorials d’Urbanisme als efectes de
que procedeixin a la seva aprovació definitiva”.
El regidor i portaveu del PSC pregunta si la rotonda està situada sobre la N-240
en plena baixada, si els veïns estan d’acord i quin import té la inversió.
La regidora i portaveu d’Almacelles Lliure considera que cal preguntar si han
trucat a les Canàries, que és on viu el promotor de la zona, que segons sembla
havia de fer un hotel i moltes més coses. Assenyala que els terrenys d’aquest
estan a la venda a internet per 2 milions d’euros, mentre que el seu valor era de
4 milions. Pregunta també si s’ha parlat amb els veïns del sector i afegeix que,
novament, s’ha encarregat el projecte de redacció al Sr. Xavier Guerra quan ho
podia haver fet la Sra. Xènia. Per acabar, la regidora fa constar que s’ha
aprovat fora de termini i que no troba cap sentit a la rotonda.
El regidor i portaveu de Poblem, considera que no és el moment per
desenvolupar cap més sector ni és oportú econòmicament.
El regidor i portaveu del PP fa constar el seu vot en contra per les raons que
s’han exposat abans per part de la resta de portaveus, podent-se estalviar
aquesta despesa. Fa especial incís en que no té cap sentit fer una rotonda en
una baixada. El regidor afegeix que, al seu criteri, caldria revisar el POUM per
reduir el sòl urbanitzable, ja que les possibilitats d’expansió econòmica actual
no són les mateixes de quan es va aprovar el POUM.
El Sr. Alcalde contesta dient que la Sra. Xènia és solament una arquitecte
tècnica, no superior. Assenyala, a més, que a l’Ajuntament i als propietaris no
els interessa més en aquest moment que deixar tancat el planejament de cara
al futur, ja que en aquest moment no es tirarà endavant amb la urbanització
d’aquest sector. Aquesta modificació millorarà la connexió amb el camí de les
Covetes, amb la Saira i amb la zona de la Cooperativa.
Afegeix el Sr. Alcalde que hi ha tres o quatre propietaris més afectats en
aquesta zona, fent al·lusió a la intervenció de la portaveu d’Almacelles Lliure.

En la fase de votació, aquesta proposta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU, 4 vots en contra dels regidors del PSC, PP, ALL i
POBLEM, i les 2 abstencions d’ERC.

5.- Aprovació del Compte General de l’exercici de 2014
de l’Ajuntament i entitats vinculades
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vist el Compte General de l’Ajuntament d’Almacelles i de llurs OOAA (Patronat
d’Esports i Patronat d’Avis) corresponent a l’exercici 2014 elaborat i tramitat
segons disposen els articles 208 a 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, la instrucció de comptabilitat per l’administració Local i altres
disposicions concordants.
Vist l’informe favorable emès per Intervenció, de data 29 de maig de 2015.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Especial de Comptes, de data 10 de
juny de 2015.
Vist que, en la fase d’exposició pública, no s’ha presentat cap reclamació,
al·legació ni observació, es proposa al Ple:
Primer: L’aprovació del Compte General de l’Ajuntament d’Almacelles i de llurs
OOAA (Patronat d’esports i Patronat d’Avis) corresponent a l’exercici de 2014.
Segon: Trametre l’expedient a la Sindicatura de Comptes”.
El Sr. Alcalde disposa que, abans de la seva aprovació, per part de l’Interventor
es doni contesta a les intervencions i preguntes realitzades per la portaveu i
regidora d’Almacelles Lliure, en la sessió del darrer ple.
Acte seguit, pren la paraula la regidora i portaveu d’Almacelles Lliure, dient que
torna a fer les següents preguntes del ple passat per tal que se li aclareixin:
.- A què responen els 345.000 euros de treball per a altres empreses?
.- Que s’expliqui la desviació del cost de les obres del carrer de Sant Jaume.
.- Que s’expliqui com va anar el tema de la subvenció dels espais verds que
sembla que s’han destinat a altres finalitats.
.- Sobre l’obra del Parc d’Europa considera que la subvenció ha anat a obres
del carrer Major.
.- Que se li expliqui que és la provisió d’insolvències de prop d’1 milió d’euros.

.- Que del resum de 2014 en resulta un desestalvi de -74.000 euros.
.- Que se li expliqui com ha anat la financiació de les obres del Punt Sanitari, ja
que sembla que no s’ha rebut la subvenció prevista.
.- Què com és que en el Compte General hi ha factures d’exercicis anteriors?...
Per tots aquests motius, fa constar que votarà en contra.
El Sr. Interventor manifesta, per disposició de l’Alcaldia, que passa a contestar
a aquestes preguntes de la sessió anterior, de data 1 de setembre, de la
mateixa regidora, a la vista del Compte General de 2014:
1. Es va preguntar: Pel que fa a les despeses en concepte “Altres treballs
realitzats per altres empreses i professionals”, en les què hi ha una factura de
5.000 euros, una de 109.000 i una altra de 186.000 euros, etc, fins a sumar un
total de 345.000 euros. Demanem veure aquestes factures, quins són els
treballs facturats i a quines empreses s’han pagat.
La contesta de l’interventor va ser:
No hi ha cap factura per aquests imports. Aquests imports corresponen als
crèdits inicials de les partides pressupostàries i engloben diverses factures.
2. Es va preguntar: La despesa en concepte de “manteniment ordinadors
Ajuntament” és de 2.904 €. Volem veure aquestes factures i el nom de
l’empresa encarregada d’aquest manteniment.
La resposta de l’interventor va ser:
El manteniment dels ordinadors al llarg dels anys el fan diverses empreses.
L’any 2014 el va fer el senyor Joan Molet. Aquesta és la única factura l’any
2014 presentada pel manteniment anual de tots els ordinadors de l’ajuntament.
3. Es va preguntar: La despesa inicial de la urbanització del C/ Sant Jaume i
Anselm Clavé era de 200.938,64€ i es genera una modificació de crèdit de
171.723,56€. La despesa final és de 372.662,20€.
-Per quin motiu augmenta tant el pressupost inicial?
-Qui va fer el pressupost?
-Qui va fer el projecte?
La contesta de l’interventor va ser: El pressupost inicial de l’obra no augmenta,
al contrari, disminueix per la baixa de la contractació. La modificació de crèdit
es fa per incorporar a la quantitat inicial (que és l’aportació municipal) la
subvenció concedida pel FEDER.

4. Es va preguntar: La despesa en “Adequació i enjardinament d’espais verds”,
que inicialment era de 1.000 euros i pregunta per quin motiu la modificació és
de 30.000 euros.
La resposta de l’interventor va ser:
Perquè s’incorpora una subvenció de la diputació de 28.000€ “SUBVENCIÓ EN
ADEQUACIÓ I ENJARDINAMENT D’ESPAIS VERDS”.
5. Es va preguntar: A l’apartat referent a despeses/ingressos del Parc Europa, hi
consta l’ingrés d’una “Subvenció de la Diputació en concepte d’obres i
urbanització dels vials del carrer major”. Significa això que la subvenció
destinada al carrer major, s’ha utilitzat pel Parc Europa?
La resposta de l’interventor va ser:
En cap cas s’utilitzen subvencions per a fins diferents als què s’han concedit,
entre d’altres coses perquè això suposaria la revocació de la subvenció. El fet
que aparegui en aquest llistat es perquè el programa informàtic no discrimina
els projectes, però en la comptabilitat apareix correctament imputat.
6. Es va preguntar: L’apartat referent a la “Provisió d’insolvències” es troba en un
saldo negatiu de -1.600.582,93€.
-Què significa aquest apartat?
-Per què es troba en negatiu?
La resposta de l’interventor va ser:
La xifra indicada correspon a l’exercici 2013, no al 2014. Hi ha uns valors
estàndards que venen informats per la Instrucció de comptabilitat pública, amb
uns percentatges que són els que s’apliquen. Aquesta dotació s’ha de
retrocedir o anul·lar en finalitzar l’exercici següent i fer el nou recàlcul. Les
provisions figuren en el balanç a l’actiu, però amb signe negatiu minorant el
valor de l’element d’actiu que correspongui, i serveixen per cobrir possibles
incobrables.
7. La pregunta va ser: El resum de l’exercici 2014 tanca amb un desestalvi de 74.126,99€.
- És possible tancar un exercici en nombres negatius?
- Per què és així?
L’interventor va constestar:
Sí, és possible. Perquè s’ha gastat aquesta quantitat de més del que s’ha
ingressat ja que no s’han complert totes les previsions d’ingressos.

8. Es va preguntar: Pel que fa al Punt Sanitari de les piscines en la liquidació dels
pressupostos de 2014 hi diu que el cost total de l’obra va ser de 173.335€.
La Diputació havia de donar una subvenció de 156.000€ (aprox), però només
ha pagat 13.610%. La subvenció havia de ser del 86% però realment només ha
estat del 7,8%.
Els 138.258€ que falten pagar, corren a càrrec de l’Ajuntament?
Com és que la Diputació no ha abonat la totalitat de la subvenció?
La resposta de l’interventor va ser:
El 17-07-2014 es van cobrar de la Diputació de Lleida 150.040€, que és el cost
total de la construcció del Punt Sanitari i que és la subvenció íntegra concedida
per a la construcció del Punt Sanitari un cop descomptat el percentatge de la
baixa en la licitació.
9. Es va preguntar: Apareixen
Rambla, del carrer Major, de
que no apareixen factures del
l’estem pagant, mentre que,
l’Alcaldia.

factures d’obres de l’any 2007, 2008... de la
la plaça que encara ho estem pagant. Destaca
Casal, encara que el Sr. Alcalde sempre diu que
en canvi, apareixen moltes obres que ha fet

La resposta de l’interventor va ser:
No hi ha cap factura de les obres de reforma de la Rambla, Carrer major i
Plaça. Aquestes obres es van liquidar en el seu moment. Si apareix alguna
factura ha de ser de reparacions, manteniment i/o intervencions que s’hagin
fet, o factures d’altres subpartides. En cap cas de les obres d’aquests carrers.

El Sr. Alcalde demana als regidors que siguin més rigorosos estudiant
prèviament les matèries per no haver de quedar en evidència. La regidora
d’Almacelles Lliure fa contar, replicant, que en les obres de la Placa Major,
quan va sortir que l’empresa adjudicatària havia fet suspensió de pagaments,
constava que l’ajuntament era deutor d’aquesta en 300.000€.
El Sr. Alcalde adverteix a la regidora que ha de demanar a qui presideixi el Ple,
per a poder fer ús de la paraula, seguint el reglament del plens.
El Sr. Interventor, per ordre del l’Alcaldia, contesta a la regidora que caldria
veure si el deute era real, doncs quan es fa una suspensió de pagaments, a la
vista dels comptes que presenta una empresa, han d’actuar els administradors

concursals, qui verifiquen si la situació econòmica presentada és la real. El que
sí recorda és que l’empresa va deixar desperfectes en l’obra, cosa que va
motivar el requeriment municipal i que va donar lloc a fer ús de la fiança, donat
que l’empresa ja no treballava.
En la fase de votació varen resultar 7 vots a favor dels regidors de CiU, 2 vots
en contra dels regidors del PSC i ALL, i 4 abstencions dels regidors del PP,
POBLEM i ERC.

6.- Aprovació de les Ordenances Fiscals per a 2016
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vist l’informe de l’interventor, de data 15 d’octubre de 2015, que recull les
modificacions de les ordenances fiscals per al 2016, per tal de donar
compliment al que disposa l’article 17 de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovada per Real Decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, es
proposa el següent:
Primer: Aprovar provisionalment la modificació dels articles de les ordenances
fiscals i de les ordenances reguladores dels preus públics que es relacionen en
l’informe de intevenció esmentat:
“Informe: Ordenances Fiscals 2016
Destinatari: Ple
Informe d’Intervenció
Que emet la Intervenció d’acord amb els articles:


Art. 22.2 apartats d) i e), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local (modificat per la Llei 57/2003, de 16 desembre de mesures per a la
modernització del govern local).



Art. 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
(modificat l’apartat c) per la Llei 11/1999, de 21 d’abril).



Art. 105 a 111 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local (Art. 108 modificat per la Llei 57/2003 de 16 de desembre, de mesures per a
la modernització del govern local).



Art. 6, 15 a 27, 41 a 57 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.



L’article 6 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics (concepte de
taxa).



Art. 24 a 27 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics ( modificat per
la Llei 25/1998, de 13 juliol de modificació del Règim Legal de les Taxes Estatals i
Locals i Reordenació de les prestacions patrimonials de caràcter públic).



Títols I i II de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

Per l’any 2016 es proposen les següents modificacions de les ordenances
fiscals, que s’adjunten en la proposta annexa.
IMPOSTOS:
Impost de béns immobles (IBI)
-

Els darrers anys, l’ajuntament d’Almacelles ha sol·licitat recurrentment
l’actualització dels valors cadastrals dels bens immobles del municipi
atès que aquests estaven sobrevalorats, molt per damunt del seu valor
de mercat.

-

L’any 2014, per aplicació a l’exercici 2015, es va atendre la petició de
l’Ajuntament, amb l’aplicació d’un coeficient d’actualització del 0,78, que
representa una rebaixa del 22% dels valors cadastrals. Els tipus es van
mantenir atès que se’ns va informar que la base liquidable no es veuria
afectada.

-

L’any 2015, l’ajuntament d’Almacelles va sol·licitar una nova
actualització dels valors cadastrals que va esser concedida. El coeficient
d’actualització s’ha d’aprovar a la llei de pressupostos per 2016 que, si
no hi ha variació, preveu un coeficient d’actualització del 0,77.

-

La rebaixa en els valors cadastrals te influència positiva en els
contribuents en una cistella d’impostos: impost sobre la renda de les
persones físiques, impost sobre patrimoni, impost sobre successions,
impost sobre donacions, impost sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats...

-

Consultada la Gerència del Cadastre sobre la incidència d’aquesta
actualització, se’ns informa que la seva previsió és que la base liquidable
de l’impost sobre béns immobles per l’exercici 2016 es veurà reduïda
sensiblement, amb una disminució estimada d’uns 45 milions d’euros.

-

Per tant, per mantenir la recaptació dels anteriors exercicis, caldrà
augmentar el tipus impositiu.

-

Es proposa un tipus impositiu del 0,78.
Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Es proposa mantenir el tipus vigent.

TAXES:
Art. 20 a 25 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova
el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
La quantificació de les taxes es realitzarà en els termes previstos en l’art. 24
LRHL, l’import de les mateixes no podrà excedir, en el seu conjunt, del cost
reial o previsible del servei o activitat de que es tracti. Per a la determinació de
la quantia de les taxes es podran tenir en compte criteris genèrics de capacitat
econòmica dels subjectes passius.
La pròpia llei reconeix la dificultat de determinar el cost real d’un servei, i per
això parla de cost previsible, com a alternativa d’aquell.
Per determinar aquest cost, es tindran en compte les despeses directes, les
indirectes, les de caràcter financer, amortització d’immobilitzat i generals que
siguin d’aplicació.
Segons preceptua l’article 21.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, les entitats locals no podran exigir taxes pels serveis següents:
-

Abastiment d’aigües en fonts públiques.
Enllumenat de vies públiques.
Vigilància pública en general.
Protecció civil.
Neteja de via pública.
Ensenyament en els nivells d’educació obligatòria.

D’acord amb l’article 24 TRLRHL les taxes per a la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic local, l’import de les taxes es fixarà
segons el valor que en el mercat tindria la utilitat derivada d’aquest aprofitament
si els bens no fossin del domini públic local.
Es proposa modificar les següents taxes:

1.- Ordenança fiscal numero 11 - Taxa per recollida d’escombraries
Atès que des del Consell Comarcal del Segrià es vol cobrar una taxa per la
gestió de la Deixalleria i per la recollida selectiva del paper, envasos i vidre del
municipi, es proposa modificar la taxa d’escombraries.
L’epígraf primer de l’article 6.2. quedaria redactat de la següent manera:
Epígraf primer. Habitatges
Epígraf segon. Allotjaments
Allotjaments fins a 25 places
Allotjaments entre 25 i 50 places
Allotjaments entre 50 i 75 places
Allotjaments entre 75 i 100 places
Allotjaments entre 100 i 125 places
Allotjaments entre 125 i 150 places
Allotjaments entre 150 i 175 places
Allotjaments entre 175 i 200 places
Allotjaments entre 200 i 225 places
Allotjaments entre 225 i 250 places
Allotjaments entre 250 i 275 places
Allotjaments entre 275 i 300 places
Allotjaments entre 300 i 325 places
Allotjaments entre 325 i 350 places
Allotjaments entre 350 i 375 places
Allotjaments a partir de 375 places
Epígraf tercer. Establiments Comercials
A) Petit comerç ( superfície fins a 200 m2 )
B) Mitjà Comerç (superfície de 201 a 750 m2)
C) Gran establiment (Més de 750 m2)
Epígraf quart. Establiments restauració
A) Restaurants
B) Cafeteries, bars
C) Bars Musicals (Pubs)
Epígraf cinquè. Establiments d'espectacles
A) Sala de festes, discoteques
Epígraf sisè. Locals industrials o mercantils
A) Indústries fins a 10 treballadors
B) Indústries de més de 10 treballadors
Epígraf setè. Despatxos professionals
A) Despatxos professionals
B) Entitats Bancàries

Euros
99,90
400,00
814,30
1.271,46
1.528,61
1.885,76
2.342,91
2.750,06
3.157,22
3.754,37
3.911,52
4.128,67
4.385,82
4.742,98
5.200,13
5.557,28
5.814,43
115,39
214,29
329,68
350,00
252,76
350,00
439,57
164,84
274,73
115,39
164,84

2.- Ordenança fiscal numero 23 - Taxa per parades, barraques, casetes de
venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i
indústries del carrer ambulants i rodatges cinematogràfics
Es proposa afegir:
a) A la tarifa quarta (diversos temporals) de l’article sis (quota tributaria), el
següent:
5.- Llicències per a instal·lar atraccions firals, en dies que no corresponen a la
Festa Major, i una zona diferent de les firetes habitual, en places i rambles ……
1 €/m2 i dia
6.- Casetes de pirotècnia …………………………….................................... 40 €
3.- Ordenança fiscal numero 34 - Taxa per la prestació del servei d’escola
bressol
Es va proposar l’import del rebut mensual en 120 €. Consultada aquesta
rebaixa amb usuaris de l’escola bressol, es recull la seva proposta que
considera més interessant la reducció de l’import de la matrícula encara que la
reducció del rebut mensual sigui menor. Es recull ambdues propostes i es
substitueixen les taxes de l’article 6 per les següents:
Gener – desembre 2016 135€/mes
Primera matrícula
120€
Segona matrícula
75€
Tercera matrícula
50€
4.- Ordenança fiscal numero 31 - Taxa per la prestació de serveis d’ús del
pavelló d’esports i de la sala polivalent
Substituir al quadre de preus per l’ús d’una actuació de l’article 4.2, “L’ús del
Pavelló d’esports sense ànim de lucre per un equip no federat o per a un
particular” per “L’ús del Pavelló d’Esports sense ànim de lucre per un equip
federat, no federat o per un particular”
5.- Ordenança fiscal numero 6 - Taxa per expedició de documents
administratius

Substituir l’epígraf segon de l’article 7 pel següent:
Certificat de convivència i residència 7€
Certificat de convivència i residència jubilats i pensionistes 0€
Substituir l’epígraf tercer de l’article 7 pel següent:
Diligència de confrontació de documents 1€ x document

Lluís Bordes i Capdevila
Interventor
Almacelles, 15 d’octubre de 2015”
Segon.- Aixi mateix es proposa ratificar l’acord de la Junta de Govern de data
29 de setembre de 2015 seguent:
“1.- Aprovar el preu públic per assistència a un curs de l’Aula de Teatre, fixat en
10€ al mes.
Aquest preu public s’integrarà en l’ordenança num 19 de preus publics”.
Tercer.- L’expedient se sotmetrà a l’exposició pública, pel termini de 30 dies,
en el tauler i en el BOP, restant aprovades les modificacions si no es
produeixen reclamacions”.
El Secretari dóna lectura, acte seguit, de la relació d’esmenes presentades pel
Partit Popular, en data 20 d’octubre de 2015, que a continuació es transcriu:
“ESMENES QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
A LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS PER A
L’ANY 2016
Esmena Primera (modificació):
Ordenança Fiscal Impost sobre Béns Immobles (IBI)
Tipus de Gravamen
Es practicarà la reducció del tipus de gravamen de l’Impost sobre Béns
Immobles de béns de naturalesa urbana que suposi una deducció efectiva del
5% de la quota íntegra del rebut per a 2016.

Esmena Segona (modificació):
Amb caràcter general s’estableix una reducció del 5% de les Taxes Municipals.

Esmena Tercera (derogació):
La derogació de la llicència d’apertura per incentivar l’autoocupació i
l’emprenedoria.
La reducció de taxes en serveis educatius i en escoles bressol municipals la
reducció de taxes”.
Pren la paraula inicialment el portaveu i regidor del PSC, fent constar que tal
com varen dir en la campanya electoral, consideren que cal rebaixar les taxes i
impostos. En concret, sobre l’IBI, entèn que estem tributant per sobre del valor
del mercat i que, per tant, caldria fer que els valors fossin més assequibles i
que la pèrdua d’ingressos que això suposa fos recuperat optimitzant despeses.
Afegeix, el mateix regidor, que no entèn per què la baixa de 45 milions d’euros
de base imposable hagi d’obligar a incrementar el tipus al 0,78% en la urbana.
Considera, així mateix, que no troba justificat el fet d’incloure tanta diversitat de
taxes en els allotjaments, i pel que fa als comerços, detallats en tres categories,
entèn que es podria estudiar l’eixamplament de supòsits.
Respecte a l’ordenança de l’escola bressol demana poder veure el document
en el que els usuaris manifesten, com es diu a l’ordenança, que es variï el cost
de la matrícula enlloc de la quota mensual. No considera que estigui prou
detallada la determinació de les taxes en el redactat entregat.
Respecte a la taxa per documents administratius, entèn el regidor del PSC, que
no està justificat cobrar 7 euros per una certificació de convivència. D’altra
banda, si es considera que els pensionistes no han de pagar, també fora adient
incloure a les persones que pateixen mancances econòmiques importants.
Afegeix que no troba correcte que, tal com es diu en l’acord segon, el Ple hagi
d’aprovar o ratificar el que ha acordat la Junta de Govern, atès que no és cap
òrgan competent en matèria d’ordenances. Considera, també, que estem molt
elevats respecte al que es cobra en ajuntaments propers. Per finalitzar, dóna
lectura a una part de l’informe del Secretari de l’expedient en el què es fa
constar que es detalla la tramitació a seguir per aprovar les ordenances sense
entrar en el contingut, atès que l’informe de la Intervenció es va presentar

després de la convocatòria del Ple. Per aquestes raons, el regidor del PSC
manifesta que votarà en contra.
El portaveu i regidor del PP fa constar que votarà en contra atès que, d’una
banda es diu que es rebaixa el valor cadastral de la riquesa urbana i, d’altra, es
proposa un increment del tipus dient que es pagarà el mateix. Considera que la
reducció del valor cadastral afectarà a poques persones, és a dir, en els casos
de venda o donació. En definitiva, proposa una rebaixa real d’un 5%.
Respecte a les taxes, fa constar que falten els costos reals dels serveis, com
per exemple el de la recollida de deixalles i el de la Llar d’Infants. Pel que fa a
aquest darrer servei, creu que caldria subvencionar-la una mica més.
Pren la paraula la regidora i portaveu d’Almacelles Lliure, qui fa constar que
hauria acceptat la proposta del PP si la rebaixa demanada fos del 3% enlloc del
5%. Manifesta, a més, que li sorprèn la proposta d’incrementar l’IBI quan per
part de l’Alcaldia només es parla de superàvit, de subvencions, de polítiques
socials… Tot per acabar pujant el tipus un 20%.
El seu grup entèn que la major part de l’activitat local és rústega, i fa constar
que justament l’IBI de rústega està pràcticament al tipus màxim, cosa que al
seu parer caldria millorar. Entèn que tenim el cinquè IBI més car de tota la
província.
Manifesta també, que és del tot necessari per parlar d’ordenances, un estudi
econòmic de la despesa real de la Llar d’Infants. Afegeix que, en parlar amb
l’Interventor del tema, solament li ha dit que hi ha moltes despeses, mentre que
ella considera que el que cal veure són les xifres i que, en tot cas, si el servei
és deficitari, es podria gastar menys en plantes o en aportacions al Museu i ferne més a la Llar d’Infants.
Pel que fa a la taxa d’escombraries, considera que són més cares que a Lleida
ciutat i que cada dia hi ha menys contenidors. Entèn que cal veure els costos
reals. Pel que fa a l’Impost sobre Vehicles manifesta que és més car que a
Lleida ciutat.
Sobre la taxa nova del servei públic de l’Aula de Teatre, fa constar que no
coneix l’existència d’aquest servei, ni a qui s’ha contractat. No està d’acord en
que es fixin els preus a ull. Entèn que si no es vigila pot passar com amb l’Aula
Municipal de Dansa que qui prestava el servei cobrava pel seu compte.
Per al·lusions pren la paraula el Sr. Interventor, qui adreçant-se a la regidora
d’Almacelles Lliure li manifesta que quan li va preguntar pel dèficit de la Llar
d’Infants li va contestar que podia oscil·lar entre els 30.000 i els 70.000 euros,

depenent de l’alumnat i de les matrícules, sense utilitzar paraules que
s’entenguessin com a evasives.
A continuació intervé el portaveu i regidor d’ERC, Sr. Ignasi Comella, qui
considera que ja s’ha dit tot el que ell pensava en aquest punt. Afegeix que
seria bo de llegir el contingut del document que es vol aprovar per assabentar
al públic present en la sessió.
En resum, el regidor considera que l’IBI de rústega no es mou i que tot i que
entengui el motiu pel qual s’incrementa el tipus, la realitat és que els ciutadans
ens hem empobrit i els tipus han augmentat. Afegeix que calia determinar
prèviament els costos de les taxes. Per aquest motiu, el seu grup votarà en
contra.
La portaveu i regidora de CiU considera que les ordenances són bones.
Exposa que si bé el 2008 es va fer la revisió per part d’Hisenda, incrementant
els valors, l’Ajuntament –per dues vegades consecutives- ha demanat i obtingut
una rebaixa en els valors cadastrals, que suposarien un 45%; és a dir, una
disminució de la base liquidable de 45 milions d’euros. Ara es troba
l’Ajuntament que això provoca una important disminució dels seus ingressos,
necessaris per atendre els serveis municipals. És per això que no té altre remei
que incrementar els tipus si vol continuar funcionant mínimament.
Acte seguit, pren la paraula el Sr. Alcalde, qui contesta el dubte plantejat per la
portaveu d’Almacelles Lliure sobre l’Aula de Teatre. En aquest sentit, fa constar
que s’està realitzant un curs a través de l’Aula Municipal de Teatre de Lleida.
Pel que fa a l’al·lusió feta per la mateixa regidora, respecte a la reducció del
nombre de contenidors, el Sr. Alcalde li contesta que ja s’han fet les oportunes
peticions al Consell Comarcal del Segrià, ja que el subministre d’aquest depèn
exclussivament d’aquest ens.
Pel que fa a l’IBI de rústega manifesta el Sr. Alcalde que fa molts anys que no
es varia, si bé, hi ha hagut propietaris que li han fet costat i que estarien
disposats a incrementar-lo i, a canvi, que es fessin més inversions en
manteniment de camins rurals, per exemple.
Contestant al portaveu del PSC, sobre la taxa de deixalles, manifesta que la
varietat de preus creada sobre els allotjaments és per als complexos de Sant
Joan de Déu o Betula Alba. En relació a la mateixa taxa, respecte als
comerços, considera que el que s’ha procurat és que qui més residus generi
més pagui.

Respecte a l’IBI, fa saber als reunits que s’ha aconseguit que no es continuï
incrementant el 10% en els propers 5 anys, fent constar que els altres
ajuntaments del voltant estan en uns tipus que oscil·len des del 0,60% fins el
0,80%.
Per la seva part, el Sr. Alcalde, fa constar que el 2016, si l’Estat incrementa els
nostres ingressos el nostre Ajuntament rebaixarà el tipus. El que no es veu clar,
de moment, és eliminar serveis municipals, fet que ha motivat l’increment a la
vista de la petició municipal de rebaixa del valor cadastral.
Acte seguit, el Sr. Alcalde fa una exposició general del funcionament de
l’Ajuntament pel que fa a la gestió dels serveis i com aquests depenen, en gran
part, de la forma en què es concreten els ingressos procedents de l’Estat i
municipals.
El regidor i portaveu del PSC considera que la intervenció del Sr. Alcalde ha
estat populista i que encara no se li ha respost a la petició de poder veure el
document dels pares de l’Escola Bressol, on es demanava la variació de les
taxes per al 2016. Entèn que el que caldria ara és demanar una revisió del
Cadastre per actualitzar el valor del Mercat dels immobles.
El Sr. Alcalde contesta que el que de moment es fa és altres revisions per
donar altes a immobles que fins a la data no tributaven. També contesta al
regidor del PSC qui diu que no hi ha cap escrit dels pares de la Llar d’Infants
sinó que el que hi ha hagut són contactes amb alguns d’ells. Dóna compte, a
continuació, de com es gestiona la Deixalleria del Consell Comarcal a
Almacelles amb personal propi de l’Ajuntament.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU, 5 vots en contra dels regidors del PSC, PP, ALL i ERC i 1
abstenció provinent del regidor de Poblem.

7.- Sol·licitud de devolució en 120 mesos del saldo
negatiu de la Liquidació definitiva de la Participació de
Tributs de l’Estat de l’any 2013
Es dóna compte del següent informe d’Intervenció:
“Vista la liquidació definitiva de la participació dels municipis en tributs de l’estat
de l’exercici 2013.

Vist que aquesta liquidació és negativa amb un saldo a reintegrar a l’estat per
import de -128.055,33 €.
Vist que la Disposició Addicional 10a del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de
diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades
autónomas y entidades locales y otras de carácter económico, ofereix la
possibilitat de sol·licitar la devolució del saldo negatiu de la liquidació definitiva
de la participació de tributs de l’estat en 120 mesos.
Vist que la Disposició Addicional 10ª. de l’esmentat Real Decreto-ley 17/2014
estableix que la sol·licitud de fraccionament en 10 anys del reintegrament del
saldo negatiu ha de ser aprovada pel Ple de la corporació i remesa per
l’interventor al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
telemàticament i amb signatura electrònica amb anterioritat a l’1 de novembre
de 2015.
INFORMO favorablement el fraccionament en 120 mensualitats del saldo a
reintegrar a l’estat per import de -128.055,33 € corresponent a la liquidació
negativa de la liquidació definitiva de la participació de tributs de l’estat de
l’exercici 2013 i PROPOSO:
Que se sotmeti en el proper Ple de la corporació l’aprovació de la sol·licitud de
fraccionament en 10 anys del reintegrament del saldo negatiu de la Participació
de Tributs de l’Estat de l’any 2013 tal com disposa la Disposició Addicional 10a
del Real Decreto-ley 17/2014
Almacelles, 14 d’octubre de 2015”
En la fase de votació, la proposta és aprovada amb 9 vots a favor dels regidors
de CiU i d’ERC, un vot en contra del regidor del PP i 3 abstencions dels
regidors del PSC, POBLEM i ALL.

9.- Moció de suport al President Mas, a
l’exvicepresidenta Ortega i a la Consellera Rigau, amb
motiu de la seva imputació per l’organització del 9-N
El grup municipal de CiU a l’Ajuntament d’Almacelles presenta la següent
moció al Ple:
“El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les
catalanes vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur

polític del nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries,
2.344.828 catalans i catalanes vàrem acudir a les urnes en un procés
participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La resposta de l’Estat
espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se contra el
president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de
Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i la consellera
d’Ensenyament Irene Rigau.
El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al
Parlament, tots tres han rebut la imputació del TSJC per l’organització del 9N i
han estat citats a declarar durant el proper mes d’octubre (en el cas del
president Mas, el dia 15, quan es commemora el 75è aniversari de
l’afusellament del president Companys). Se’ls acusa de quatre delictes:
desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de funcions, prevaricació
administrativa i malversació; amb unes possibles penes que van des de la
inhabilitació fins a la presó.
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i
democràtics, sense precedents a l’Europa del segle XXI.
Per tot el que s’exposa, el grup municipal de CDC a l’Ajuntament d’Almacelles
proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
1.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, a l’exvicepresidenta
Joana Ortega i a la consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes
al procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de
2014.
2.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista
de les institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes
per impulsar processos democràtics.
3.- Refermar el compromís de l’Ajuntament d’Almacelles amb el dret democràtic
del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur.
4.- Promoure que la ciutadania enviï una carta de protesta a títol individual,
demanant al TSJC que arxivi les causes obertes contra els tres imputats pel 9N
i manifestant la coresponsabilitat pels fets.
5.- Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern
Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte local
pel Dret a Decidir (si n’hi ha), al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i ferla públic a través dels mitjans públics municipals”.

El regidor i portaveu del PP considera que aquest no és el lloc per resoldre
aquest tipus de qüestions que són assumpte dels tribunals de Justícia.
El regidor i portaveu del PSC fa constar que l’encaix entre Catalunya i Espanya
solament es poder dur a terme amb diàleg i negociació. Afegeix que la
utilització que en va fer Artur Mas de la Llei de Consultes no permetia que la
tirés endavant i, al seu entendre, cal respectar les actuacions judicials tot i que
entèn que més que judicialitzar les actuacions seria millor dialogar-les.
La regidora i portaveu d’Almacelles Lliure entèn que, amb independència del
partit al que pertanyi el Sr. Mas i de les polítiques que no comparteix, considera
que el que no es pot fer és que es jutgi una persona per treure les urnes al
carrer i deixar que la gent voti i s’expressi democràticament. Per aquest motiu,
el seu grup votarà a favor de la moció.
El regidor i portaveu d’ERC fa constar que el seu grup dóna suport a la moció i
assenyala que ja s’està al final del camí.
El Sr. Alcalde considera que la qüestió ja està prou tractada i que la moció s’ha
d’aprovar en els seus termes.
Sotmesa la moció a votació, aquesta és aprovada amb els 10 vots favorables
dels regidors de CiU, ERC i ALL; 2 vots en contra dels regidors del PP i PSC i 1
abstenció del regidor de Poblem.

10.- Moció del grup del PPC sol·licitant que s’instal·li
fibra òptica al municipi
El grup municipal del PPC presenta la següent moció:
“CARLOS NICOLAS ARFELIS, com a portaveu del Grup Municipal del Partit
Popular d’Almacelles, a l’emparament del disposat a l’art. 97.3 en relació al
91.4 del Real Decret 2568/86 de 28 de novembre, Reglament d’Organització i
Funcionament de Règim Jurídic de les Entitats Locals, sotmet a la consideració
del Ple de l’Ajuntament la següent
M O C I Ó PER AL DESPLEGAMENT DE LA FIBRA ÒPTICA
Tot i que la majoria d’empreses que subministren serveis d’internet ham ampliat
la capacitat i velocitat de les seves xarxes d’internet, en moltes ocasions
aquestes no són suficients per donar la cobertura idònia a tots els veïns i
empreses del municipi, especialment en els moments de màxima afluència i
utilització.

En aquests moments, són vàries les empreses que estan desplegant les noves
xarxes de fibra òptica que proporcionen un major i millor servei als usuaris
d’internet.
Tot i que aquesta no és una competència pròpia i directa de l’Ajuntament, sí ho
és el procurar els millores serveis pels veïns.
Per aquests motius, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
A C O R D S:
Primer.- Instar a l’alcalde i a l’equip de govern per a mantenir contactes amb
diferents operadores d’internet per a procurar el desplegament de la xarxa de
fibra òptica pels carrers de la ciutat.
Segon.- Instar a l’alcalde i a l’equip de govern a ordenar i dirigir el projecte de
desplegament de fibra òptica donant idèntiques oportunitats i facilitats a totes
les empreses que ho vulguin assumir”.
Es manifesta a favor de la proposta la regidora i portaveu d’Almacelles Lliure,
qui entèn que l’únic que pot tirar endavant amb aquest servei és Telefònica, si
bé l’Ajuntament ha de vetllar per a que ho dugui a terme. Afegeix que la xarxa
oberta de Gencat porta la fibra òptica i mira per a que no hi hagi cap mena de
monopoli.
La regidora i portaveu de CiU, fa constar que s’han iniciat reunions per a
aquesta finalitat, si bé tot sembla indicar que el domini està en mans de
Telefònica.
Sotmesa a votació, la moció és aprovada per unanimitat.

11.- Moció del grup Poblem Almacelles a favor de la
Marxa contra la violència masclista
El grup municipal de Poblem Almacelles presenta la següent moció:
“Josep M. Doblas Mancera, portaveu del Grup Municipal Poblem Almacelles,
presenten per a la seva inclusió al proper Ple de l’Ajuntament, la següent
moció:

PROPUESTA DE MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO CON MOTIVO
DE LA MARCHA ESTATAL CONTRA LAS VIOLENCIAS MACHISTAS DE 7
DE NOVIEMBRE 2015.
El 7 de noviembre de 2015 confluíremos en Madrid miles de personas de todo
el Estado, convocadas por el Movimiento Feminista, para manifestarnos contra
las violencias machistas.
Todas las personas y entidades, especialmente las públicas, estamos
emplazadas no sólo a manifestarnos y contribuir a esta acción ciudadana, sino
a reactivar y mejorar la prevención y la respuesta a la subsistencia de la
violencia machista evidenciada en los casos gravísimos de este verano, diez
años después de la Ley integral contra la violencia de género de 2004, de las
numerosas leyes autonómicas y un año después de la ratificación del Convenio
de Estambul (BOE del 06.06.14), que se incumplen sustancialmente en cuanto
a prevención en el ámbito educativo, que sólo dan protección laboral o
económica al 1% de las 126.742 denunciantes, o de vivienda, mientras crece la
desigualdad que es el caldo de cultivo de la violencia.
Los ayuntamientos, como institución más cercana, somos imprescindibles para
la prevención y la atención social, jurídica y psicológica que establece el
artículo 19 de la ley estatal de 2004. Sin embargo, el artículo 27.3.c) de la Ley
de Régimen Local reformado por la Ley 27/2013 dice que los ayuntamientos
sólo podrán prestar servicios sociales, de promoción de la igualdad de
oportunidades y de prevención de la violencia contra la mujer por delegación
del Estado o de la Comunidad Autónoma financiada al 100%, que en absoluto
cubren los 6 millones de la partida 45 del programa 232C de Violencia de
Género en el Proyecto de Presupuestos del Estado 2016.
Por ello, este Ayuntamiento ACUERDA:
.- Colocar el 7 de noviembre de 2015 en la fachada del Ayuntamiento una
pancarta violeta con el lema ‘Contra las Violencias Machistas’ y promover la
participación ciudadana en la Marcha.
.- Hacerlo igualmente cada año el 25 de noviembre, Día internacional contra la
violencia hacia las mujeres.
.- Sostener todos los días del año, todos los años, los recursos personales,
materiales y políticos para la igualdad y para la prevención y atención jurídica,
social y psicológica a las víctimas de violencia machista, cumpliendo el art. 19
de la Ley Orgánica 1/2004, estableciendo un sistema estable de financiación
estatal, autonómica y local a largo plazo.

.- Atención estable y de calidad, en condiciones de amplia accesibilidad,
confidencialidad, protección y anonimato, que incluya la rehabilitación,
evaluación y seguimiento, lo que conlleva la gestión pública directa de los
servicios para la igualdad y contra la violencia de género.
.- Contribuir a la promoción de la igualdad y contra la violencia de género en
todos los centros y en todas las etapas educativas, cooperando con la
comunidad escolar.
.- Sensibilización contra el sexismo en la actividad cultural, de organización de
festejos, de seguridad y convivencia y todas las actuaciones y servicios de
competencia municipal.
.- La erradicación del sexismo, la segregación, el acoso y los estereotipos
sexuales en todas nuestras actuaciones y servicios.
.- Atención especial a las mujeres con discriminación múltiple y otros colectivos
agredidos por la violencia machista, como personas con diversidad sexual,
migrantes, con diversidad funcional, en situación de desempleo o
dependientes, y no incurrir en la victimización múltiple en los procesos de
atención.
.- La participación de la sociedad civil, en particular las organizaciones de
mujeres.
Enviar este acuerdo a la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género,
para que en su seguimiento e Informes al GREVIO para la aplicación del
Convenio de Estambul que establece su artículo 68 incluya, conforme a los
artículos 7.3 y 18.2, las actuaciones de la administración local”.
Sotmesa a votació, la moció és aprovada per unanimitat.

12.- Moció per sol·licitar a l’empresa ENDESA que
solventi els problemes dels talls de subministrament
elèctric
El grup municipal de CiU d’Almacelles presenta la següent moció:
“Arran dels freqüents talls de subministrament elèctric en la zona de la Rambla
de la Generalitat, part del carrer Major i Sant Jaume (4 talls en un mes).

Atès que aquests talls són fruit d’avaries i afecten de manera molt directa a
particulars, especialment, als negocis i comerços de la zona que resulten força
perjudicats, ja que es tracta de talls sense previ avís, de llarga durada i,
normalment, en dies laborals.
Atès que l’Ajuntament d’Almacelles va decidir durant el mes d’octubre posar en
coneixement de tots aquells particulars i negocis la possibilitat de presentar una
reclamació conjunta, que el mateix Ajuntament tramitaria i s’encarregaria de
portar davant els organismes d’inspecció i control per a que gestionés les
possibles indemnitzacions o inspeccions a Endesa per aquest cúmul de talls.
Atès que, vistos els antecedents i la regularitat en els talls elèctrics sense que
l’empresa Endesa doni cap mena d’explicació ni de disculpa als seus clients
afectats.
Atès que la normativa vigent diu que no és possible interposar, des de
l’Ajuntament, un contenciós contra la companyia i la via que cal seguir és la de
presentar la denúncia al Departament d’Empresa i Ocupació, que és la que té
competència en aquests casos.
Atesos, doncs, aquests antecedents, es proposa al PLE que acordi:
Primer: Que l’Ajuntament d’Almacelles traslladi formalment la queixa i presenti
denúncia contra la companyia ENDESA, juntament amb totes les queixes dels
afectats recollides per l’ajuntament en els darrers dies, al Departament
d’Empresa i Ocupació per a què gestioni les possibles indemnitzacions als
damnificats, realitzi inspeccions a Endesa i sol·liciti responsabilitat als causants
de la mala gestió.
Segon: Informar a la companyia ENDESA d’aquest acord i demanar que es
faci responsable dels danys i molèsties que aquests talls han suposat per a les
persones i negocis d’aquesta zona d’Almacelles”.
El regidor i portaveu del PSC fa constar que el títol de la proposta hauria de ser
el de “Moció per requerir”. D’altra banda, es pregunta si a Almacelles tenim
suficient potència elèctrica.
La regidora d’Almacelles Lliure es manifesta d’acord amb la proposta, i més
tenint en compte que en el Ple del mes de setembre ella ja va fer una proposta
similar a la què es proposa en aquest.
El Sr. Alcalde fa constar que s’accepta l’esmena del PSC i comenta que el
problema no solament són els talls puntuals sinó que van donar lloc a la
substitució del transformador. En aquest sentit, afegeix que l’Ajuntament va

presentar la queixa corresponent a la companyia, especialment per la manca
d’avís previs i per no subministrar llum de manera alternativa mitjançant un
camió generador fins que no se subsanés de manera definitiva l’avaria durant
les hores de reparació d’aquesta.
El Sr. Alcalde esmena també que, per part de l’Ajuntament, es va passar pels
comerços i edificis afectats pels darrers talls de llum, a fi que les persones o
negocis que ho vulguessin, puguessin formalitzar directament un formulari de
queixa amb tots els perjudicis ocasionats i denunciar o reclamar possibles
indemnitzacions. Afegeix, en aquest sentit, que els serveis jurídics de
l’Ajuntament, han considerat que el lloc on cal enviar aquest tipus de queixa és
al Departament d’Empresa i Ocupació.
En la fase de votació, la moció és aprovada per unanimitat.

13.- Aprovació inicial Modificació Pressupost 06/15, de
suplement de crèdit i crèdit extraordinari del
pressupost de despeses mitjançant baixa i anul·lació
de partides del pressupost de despeses.
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Expedient número 06/2015, referent a la modificació de suplement de crèdit i
crèdit extraordinari del pressupost de despeses mitjançant baixa i anul·lació de
partides del pressupost de despeses.
ANTECEDENTS
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
baixa i anul·lació de partides del pressupost de despeses, del pressupost vigent
de la corporació, amb subjecció a les disposicions vigents.
Despeses a finançar
Suplements de crèdit:
Partida

Nom

Proposta
d’increment

33300-48901

Transferència Corrent Fundació Privada Museu

20.000,00 €

33400-48900

Entitats Culturals

12.000,00 €

92000-46600

Transferències ACM, FEMP ...

1.100,00 €
33.100,00 €

Total altes crèdits :

Crèdit Extraordinari:
Partida
92000-63400

Nom

Proposta
d’increment
3.900,00 €

Elements de Transport
3.900,00 €

Total altes crèdits :

Finançament que es proposa:
1) Mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del
pressupost vigent:
Partida

Nom

Import

01100-91200

Amortització Préstecs Mig i Llarg termini

24.000,00 €

23100-48900

Altres Transferències

5.000,00 €

33600-78100

Subv. Façanes Cases Històriques

8.000,00 €

Total Anul·lacions i Baixes de Crèdits:

37.000,00 €

FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, i als articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990.

2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la
corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar
la incoació de l'expedient de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari.
3. El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles
sense pertorbació del respectiu servei.
4. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de
l’Ajuntament amb majoria simple.
5. De conformitat amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, les
entitats locals ajustaran els seus pressupostos, en l’àmbit de les seves competències,
al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària en els termes previstos a l’article
3.2 de la LGEP.
6. 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:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 06/2015 per import de
37.000,00 €, que cal finançar mitjançant anul·lacions i baixes de partides de
despesa.
2. 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 del PSC considera que per aprovar la proposta calia una explicació
clara del per què cal fer una transferència de 20.000 euros al Museu o de
12.000 euros a entitats culturals i altres. D’altra banda, assenyala que en
l’informe de l’Interventor es diu que encara hi ha un desequilibri d’uns 447.000
euros, per tot el qual el seu grup votarà en contra. Respecte al punt 14 es
mostra a favor.

El regidor i portaveu d’ERC es manifesta en igual sentit que el portaveu del
PSC.
La regidora i portaveu d’Almacelles Lliure fa constar que ja li va dir a
l’Interventor que no posés aquest punt en l’Ordre del Dia. A més, a més, fa
constar que en consultar la documentació va demanar còpia dels informes del
Ple i que, tot i que per normativa té dret a obtenir-la el mateix dia, no se li va
comunicar fins avui per a que pugués venir a recollir-la a les sis. Tot això
malgrat que presumeix de ser un expedient transparent i democràtic.
Fa constar també, que aquest punt es va posar a l’Ordre del Dia del primer Ple
que es va convocar, i que es va impugnar, sense informes, i que ara es
proposa que acordem una transferència a la Fundació del Museu, sense que
se’ns digui per a què, tot i que entenem que és per pagar sous i per fer front a
una hipoteca. És per això que el seu grup votarà en contra dels punts 13 i 14.
L’Interventor fa constar que qui exposa l’assumpte en la Comissió Informativa
és el Secretari i, a més, és qui redacta les actes.
El Sr. Alcalde fa constar que, tal com s’ha informat, l’equilibri pressupostari s’ha
reduit de 700.000 a 400.000 euros, en funció del pagament de les subvencions
per les quals es va demanar el préstec.
Així mateix, assabenta als reunits que l’aportació de 20.000 euros a la
Fundació privada municipal és per al sou de dues persones i per al pagament
d’una hipoteca, tal com ja s’informa en el Ple. Finalment, detalla que s’ha tret el
punt de l’aportació al Museu, atès que s’està estudiant la possibilitat de
dissoldre la Fundació per evitar susceptibilitats.
Respecte al retard en l’entrega de la documentació segons manifestacions de
la regidora d’Almacelles Lliure, el Sr. Alcalde fa constar que no és cert atès que
la seva petició va entrar el divendres i el mateix dilluns va dictar providència per
a que informés Secretaria, i es va fer el dimarts per comunicar-li, tot seguit, la
possibilitat que pugués passar a recollir-la.
En la fase de votació, la proposta és aprovada amb 9 vots a favor dels regidors
de CiU, PP i Poblem i amb 4 abstencions dels regidors del PSC, ERC i ALL.
Acte seguit, el regidor i portaveu d’ERC fa constar que la seva abstenció és
deguda a que no se’ls ha informat sobre l’aportació al Museu ni es coneix a
quines entitats culturals se’ls vol fer l’aportació.

14.- Aprovació inicial Modificació 01/15 del Patronat
Municipal d’Esports, de modificació de crèdit del
pressupost de despeses mitjançant suplement de
crèdit finançat amb nous ingressos efectivament
recaptats al pressupost vigent.
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Expedient número 01/2015, referent a la modificació de crèdit del pressupost
de despeses mitjançant suplement de crèdit finançat amb nous ingressos
efectivament recaptats al pressupost vigent
ANTECEDENTS
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
34100-22300

Nom

3.000,00 €

Despeses Transports

Total altes crèdits :

Proposta
d’increment

3.000,00 €

Finançament que es proposa:
Nous ingressos efectivament recaptats i no previstos al pressupost vigent :
Partida
46100

Nom
Subv. Corrents Diputació Lleida

Proposta
d’increment
3.000,00 €

Total Nous Ingressos efectivament recaptats :
3.000,00 €

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.
3. El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles
sense pertorbació del respectiu servei.
4. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de
l’Ajuntament amb majoria simple.
5. Articles 3, 4, 11, 12 i 13 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
6. 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.
7. 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.

Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb
la Legislació aplicable.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 01/2015 per import de
3.000,00 €, que cal finançar mitjançant nous ingressos efectivament recaptats i
no previstos al pressupost vigent.
2. 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, aquesta és aprovada per unanimitat.

15.- Aprovació del Pla Econòmic Financer
Es dóna compte de la següent proposta de l’Interventor:
INFORME D’INTERVENCIÓ
Assumpte: Pla econòmic financer
La Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, estableix per a les entitats locals l’obligació que l’elaboració, aprovació i
execució dels pressupostos i demés actuacions que afectin a les despeses o ingressos
dels subjectes compresos en l’àmbit d’aplicació de la mencionada normativa, es
realitzaran en un marc d’estabilitat pressupostària, coherent amb la normativa
europea.
S’entén per estabilitat pressupostària la situació d’equilibri o superàvit estructural. De
conformitat amb allò que estableix l’article 11.3 i 11.4 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, les Corporacions Locals
no podran incórrer en dèficit estructural, definit com a dèficit ajustat del cicle, net de
mesures excepcionals i temporals, fet pel qual hauran de mantenir una posició
d’equilibri o superàvit pressupostari.
Segons estableix l’article 12 de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, la variació de la
despesa computable no pot superar la taxa de referència de creixement del Producte
Interior Brut de mig termini de l’economia espanyola. S’entén per despesa computable
els usos no financers en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i
Regionals, exclosos els interessos del deute, la part de la despesa finançat amb fons
finalistes de la Unió Europea o d’altres Administracions i les transferències vinculades
als sistemes de finançament. El Ministeri d’Economia i Competitivitat publicarà la taxa
de referència per al càlcul de la regla de despesa, de conformitat amb l’article 12.3 de
la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril.
S’ha de complir el principi de sostenibilitat financera, entès com a capacitat per
finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit i deute
públic.
De conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera en el seu article 21, en cas
d’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de l’objectiu de deute públic o

de la regla de despesa, l’Ajuntament ha de formular un pla econòmicofinancer que
permeti en un any el compliment dels objectius o de la regla de despesa.
L’elaboració d’un model de pla econòmic financer resulta bastant complexa, ja que
amb l’estabilitat pressupostària cal fer una avaluació contínua i la solució pot variar en
funció de si ens trobem en el moment d’aprovar el pressupost, quan es modifica o en
el moment de l’execució; així mateix, la solució depèn de la causa que origini
l’incompliment, de la situació econòmica i financera de l’ajuntament, de l’estructura
dels seus ingressos i despeses.
CONTINGUT
L'article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 12 desembre, pel qual s'aprova el
reglament de desenvolupament de la Llei 18/2001, d'Estabilitat Pressuposat, en la
seva aplicació a les Entitats Locals estableix l'obligació de la Intervenció Municipal
d'elevar al Ple de la Corporació un informe sobre el compliment de l'objectiu
d'Estabilitat Pressupostària. Aquest informe s'emetrà amb caràcter independent i
s'incorporarà als previstos en els articles 168.4, 177.2 i 191.3 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals TRLHL referits respectivament a l'aprovació del
Pressupost General, a les seves modificacions i a la seva liquidació (articles 3.2. LGEP
i articles 4.1 i 15.2 RD 1463/2007).
Quan el resultat de l'avaluació sigui d'incompliment, l'Entitat Local remetrà aquest
informe a la Direcció general de Coordinació Financera amb les Entitats Locals o
òrgan autonòmic competent en el termini màxim de 15 dies hàbils des del coneixement
pel Ple.
L'informe sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària haurà de
detallar els càlculs de despeses i ingressos pressupostaris, en termes de Comptabilitat
Nacional, segons el Sistema Europeu de Comptes Nacionals o Regionals. El principi
d'equilibri pressupostari es desprèn de la comparació dels Capítols I a VII del
Pressupost de Despeses i els Capítols I a VII del Pressupost d'Ingressos. L'objectiu
d'estabilitat pressupostària s'identificarà amb una situació d'equilibri o superàvit.
La situació de desequilibri que es presenta ve motivat per la incorporació del préstec
per avançar el finançament de dues obres ,la quarta fase de la Residència d’avis i la
reforma dels carrers Anselm Clavé i Sant Jaume, per les quals hi ha diverses
subvencions concedides (PUOS, FEDER, Departament Benestar Social Generalitat de
Catalunya / fundació La Caixa) i atendre les pagaments d’aquestes obres mentre no es
reben les subvencions.
Donat l'interès públic, necessitat i procedència d'assumir la despesa de referència, que
òbviament és una despesa no financera, pel qual es precisen ingressos financers, es
pot justificar i identificar perfectament la causa de l'incompliment. D'altra banda és
procedent establir les previsions d'evolució econòmica que permetin en un any corregir
aquests incompliments, qüestió que podria deduir-se fàcilment mantenint els altres
paràmetres d'ingrés i despesa no financera, ja que amb l’amortització del préstec
referit s’ha d’aconseguir l’equilibri i estabilitat pressupostaria.

El pla econòmic financer s’ha complimentat atenent el model que el Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas estipula pels ajuntaments, directament en
l’aplicació que el Ministerio posa a disposició de les entitats locals a l’oficina virtual per
la coordinació financera amb les entitats locals, aplicació que fa les comprovacions
oportunes a mesura que s’introdueixen les dades perquè es compleixin els objectius
d’estabilitat pressupostària.
Almacelles, 16 d’octubre de 2015
Lluís Bordes i Capdevila
Interventor”

El portaveu del PP fa constar que el seu vot serà en contra i que ve donat
perquè no queda clar el deute circulant de 700.000 euros el 2015.
El regidor i portaveu del PSC fa constar que ha vist la fitxa que cal enviar al
Ministeri i falta una exposició del per què s’ha arribat fins aquí. És per això que
demana una reunió prèvia amb l’Interventor per a que els hi expliqui.
La regidora i portaveu d’Almacelles Lliure fa constar que, en matèria de plens,
els serveis de l’Ajuntament han de subministrar directament la informació als
regidors sense necessitat de demanar informes a Secretaria per part de
l’Alcaldia. Afegeix que els informes del Ple no estan diligenciats pel Secretari.
El Sr. Alcalde pregunta al Sr. Secretari si ha impugnat el Ple, contestant aquest
que no.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb 7 vots a favor dels
regidors de CiU, 5 vots en contra dels regidors del PSC, ERC, ALL i Poblem, i 1
abstenció del regidor del PP. També s’acordar publicar l’esmentat Pla
Econòmic i Financer en el BOP per al públic coneixement.
I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a
les 22 hores, de tot el qual estenc la present acta, donant fe del seu
contingut.

Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari

