ACTA
CORRESPONENT
A
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2012.- NÚMERO 7:
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
SRA. JUDITH BALTASAR SOLÉ

Secretari Accidental: Sr. Ramon M. Cornellana Puigarnau
A Almacelles, essent les 20,30 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.
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’esborrany de l’acta de Ple, de data 29
de novembre de 2012
Els reunits acorden la seva aprovació per unanimitat.

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Es dóna compte dels següent decrets d’Alcaldia per al públic coneixement:
177/12
178/12
179/12

Autoritzant Sra. Eli Purroy a disposar de dies personals i compactació període de lactància.
Autoritzant Sra. Xènia Vigatà a gaudir dels dies de permís per matrimoni.
Convocant Comissió Informativa per al Ple del dia 29 de novembre de 2012.

180/12
181/12
182/12
183/12
184/12

Convocant Ple dia 29 de novembre de 2012.
Concedint tarja aparc. indiv. titular no conductor Sra. Mercedes Santiesteve Sisó.
Habilitant calaix número 5 de l’armer de la Policia Local com a caixa forta elements policials.
Incoant exp. de ruina a l’edifici de la Pl. Fortuny, 6.
Incoant exp. de ruina a l’edifici del C/ de l’Estació, 27.

3.- Inici de l’expedient per a la proposta de designació
del Jutge de Pau titular i substitut
Es dóna compte del següent Decret d’Alcaldia per assabentar als reunits:
“DECRET 187/2012
JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament de la vila d’Almacelles, d’acord
amb les facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el
següent Decret d’Alcaldia:
Atès que el properament finalitza el termini del mandat del Jutge de Pau titular
i del seu substitut.
Atès que d’acord amb el Reglament núm. 3/95 de 7 de juny dels Jutges de Pau
correspon als ajuntaments elegir les persones que hauran d’ocupar aquests
càrrecs.
Atès que és competència del Ple de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 6, de
l’esmentat reglament.
Atès que les vacants dels esmentats càrrecs s’anunciaran per l’Ajuntament
mitjançant convocatòria pública amb indicació del termini i lloc de presentació
d’instàncies, insertant edictes en el Butlletí Oficial de la Província, en les taulers
de l’Ajuntament, en el Jutjat de 1a Instància i Instrucció i en el propi Jutjat de
Pau.
Atès que d’acord amb l’article 13 del Reglament, podran ser jutges de pau
titulars i substituts, aquells que encara que no siguin llicenciats en dret,
reuneixin els requisits establerts en la Llei Orgànica del Poder Judicial, per a
l’ingrès en la carrera judicial, sempre que posseeixin les condicions de
capacitat i compatibilitat exigides.
Vist el que disposen els articles 4.a.27 del Reglament núm. 3/95 de 7 de juny,
RESOLC:
Primer: Convocar mitjançant anuncis els possibles interessats en cobrir les
vacants de Jutge de Pau titular i substitut d’Almacelles a fi de què en un termini
de 20 dies naturals puguin presentar les seves sol.licituds davant de

l’Ajuntament, acompanyades d’un currículum vitae i fent expressa declaració de
què no els afecta cap incompatibilitat ni incapacitat per l’exercici del càrrec,
detallant l’activitat a la que es dediquen i adjuntant fotocòpia del DNI.
Segon: Elevar les instàncies presentades al Ple per a la seva elecció.
Tercer: Pel Secretari es duran a terme els tràmits necessaris per a l’efectivitat
d’aquesta resolució”.

4.- Proposta d’alta en l’Inventari de Bens i
immatriculació en el Registre de les propietats de dues
finques situades a la partida del Gramà
Es dóna lectura a la següent proposta:
“D’acord amb el disposat per la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya
(Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril); i del Reglament del Patrimoni de Béns
Locals (Decret 336/1988) els immobles propietat de l’Ajuntament, entre altres,
han de causar alta a l’Inventari Municipal de Béns.
Entre els immobles propietat de l’Ajuntament es troben inscrites al Registre
Públic del Cadastre de Rústega a títol de propietari les parcel·les següent:
POLIGON
4
4

PARCEL·LA
2
339

Les disposicions abans esmentades obliguen a que els immobles registrats a
l’Inventari Municipal de Bens siguin també inscrits al Registre de la Propietat.
En el cas que ens ocupa els immobles no estan inscrits al Registre de la
Propietat. Per tant, cal procedir a la seva immatriculació amb els requisits
exigits per la Llei i Reglament Hipotecari com també els previstos a la Llei
13/1996 de 30 de desembre de Mesures Fiscals, Administratives i de l’ordre
social en el seu article 53 apartat 7è.
Per l’exposat es proposa al Ple el següent:
Que s’acordi causar l’alta a l’Inventari Municipal de Bens les expressades
finques amb la descripció i característiques que consten a continuació i que
seran objecte, posteriorment, de certificació per part del Secretari de
l’Ajuntament.
FINCA NÚM. 1:

RÚSTEGA: Peça de terra, de regadiu de superfície noranta-dos àrees i nou
centiarees (0,9209 Has), en el terme municipal d'Almacelles, partida Grama,
que fita al Nord i Est amb l’autovia A-22 Lleida-Huesca (parcel·la 90 55); al Sud
amb La Clamor (parcel·la 90 54); i Oest amb l'Ajuntament (parcel·la 18 del
polígon 4) i GAMOAL SA (parcel·la 4 del polígon 38 d'Altorrico) mitjançant límit
del terme municipal.
Cadastre: Polígon 4 parcel·la 339
Referència Cadastral: 25019A004003390000ZB
FINCA NÚM. 2:
RÚSTEGA: Peça de terra, de regadiu de superfície dos hectàrees, noranta-vuit
àrees i setze centiarees (2,9816 Has.), en el terme municipal d'Almacelles,
partida Grama, que fita al Nord amb Francisco Santolaria Grasa (polígon 6
parcel·la 27) i Inocencio Santolaria Arruebo (polígon 6 parcel·la 28) mitjançant
línea divisoria dels termes municipals d'Almacelles i Altorrico; al Sud amb La
Clamor (parcel.la 90 37); a l'Est amb l'Ajuntament (parcel·la 1 polígon 4) i a
l'Oest amb l’autovia A-22 Lleida-Huesca (parcel·la 90 55).
Cadastre : Polígon 4 parcel·la 2
Referència Cadastral: 25019A004000020000ZO”.
El portaveu i regidor del PPC, Sr. Francisco González, fa constar que el seu
grup votarà en contra atès que la finca té un altre propietari i hi ha problemes
en els límits de província.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, es manifesta en un sentit
similar, si bé considera que fora necessari fer una comissió amb el portaveu i el
lletrat, a fi d’estudiar el tema dels llinders de la Clamor sense haver d’anar als
Jutjats.
El Sr. Alcalde fa constar la seva sorpresa en veure els regidors que, enlloc de
defensar els bens municipals –tal com cal fer-ho legalment- es manifestin a
favor de la titularitat dels propietaris. Considera que no és necessari retirar la
proposta, ja que hi ha informe del lletrat i proposta i, d’altra banda, els límits de
la província varen ser determinats pel Ministeri en el seu moment, constant que
l’Ajuntament va adquirir la finca l’any 1949 al senyor Epifani de Fortuny, i per
aquest motiu es troba cadastrada al seu nom.
En la fase de votació, la proposta és aprovada amb els 7 vots a favor dels
regidors de CiU i ERC i els 5 vots en contra dels regidors del PSC, PPC i IPAFPM.

5.- Aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals per
al 2013

El Sr Alcalde dóna la paraula a l’interventor, qui dóna compte de la proposta
aprovada inicialment i assenyala que, en el període d’informació pública, s’ha
presentat una sola al·legació per part del grup del PSC. En ella es proposava
un nou preu per a la Llar d’Infants municipal. Acte seguit exposa, sintèticament,
el contigut del seu informe, de data 18 de desembre, fent constar que en les
taxes de l’Escola Bressol hi coinicideixen dos cursos escolars; que el preu
proposat per l’Equip de Govern es fonamenta en un estudi econòmic exhaustiu
i que el finançament prové de la Generalitat, de les famílies i de la subvenció
municipal.
En definitiva, considera que si la taxa proposada del PSC sigui de 130 € per
mes i nen/a, voldria dir que l’aportació municipal hauria de passar dels 141,86 €
a 191 €.
Acte seguit, per part del Sr. Alcalde s’acorda la seva desestimació per les raons
abans expressades, donada la impossibilitat d’incrementar encara més el
finançament, deixant l’ordenança aprovada tal com es va fer inicialment.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, manifesta que el seu grup
també ha fet un estudi econòmic sobre aquest tema i que es podria mantenir
els 130 euros per plaça, treient el finançament d’altres partides. D’altra banda,
assenyala que els va animar a proposar aquesta modificació el fer d’escoltar en
una tertúlia com el Sr. Alcalde deia que assumiria les retallades que vinguessin
de la Generalitat.
Sotmesa la proposta de l’Alcaldia a votació, aquesta és aprovada amb els 7
vots a favor dels regidors de CiU i ERC, i els 5 vots en contra dels regidors del
PSC, PPC i IPA-FPM.

6.- Aprovació inicial del Pressupost de la Corporació i
de llurs OOAA per al 2013. Aprovació de la plantilla de
personal i de llurs retribucions
Es dóna compte de la següent proposta:
“L’Alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2013.
L’interventor de l’Ajuntament ha emès informe favorable que figura a
l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET

En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la
legislació vigent i els òrgans competents han proposat prèviament els
pressupostos dels organismes i empreses que l’integren, conformement als
seus estatuts o al document fundacional.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els
articles 162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2
a 23 del RD 500/90, i els articles 3, 19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, general d’estabilitat pressupostària.
Per tant, s’acorda proposar als reunits:
Primer: Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2013 el
qual, resumit per capítols i per a cadascun dels corresponents organismes i
empreses que l’integren, és el següent:
INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS
1. Impostos directes
2.Impostos indirectes
3.Taxes i altres ingressos
4.Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
B) OPERACIONS DE CAPITAL
6. Alienació d’inversions Reals
7. Transferències de capital
8. Passius financers
9. Actius financers
TOTALS INGRESSOS

DESPESES

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

Pressupost
de l’entitat

Pressupost de
Patronat Municipal
Esports

Pressupost de
Patronat Residència
Avis

2.314.284,06€
27.500,00€
914.708,28€
1.236.378,10€
40.675,44€

0,00€
0,00€
0,00€
126.424,00€
10,00€

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

0,00€
156.255,86€
0,00€
0,00€

0,00€
0,00€
0,00€
0,00€

0,00€
0,00€
0,00€
0,00€

4.689.801,74€

126.434,00€

724.121,78€

Pressupost de
Patronat
Municipal Esports

Pressupost de
Patronat Municipal
Avis

Pressupost de
l’entitat

1.694.926,25€
1.554.832,22€
89.500,00€
375.957,32€

37.403,00€
51.720,00€
50,00€
32.542,00€

556.200,00€
162.571,78€
50,00€
0,00€

664.668,83€
46.851,68€
0,00€
263.065,44€

4.719,00€
0,00€
0,00€
0,00€

5.300,00€
0,00€
0,00€
0,00€

TOTALS DESPESES

4.689.801,74€

126.434,00€

724.121,78€

ESTAT DE LA CONSOLIDACIÓ DELS PRESSUPOSTOS QUE INTEGREN EL
PRESSUPOST GENERAL

Normativa reguladora: article 166.1.c del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i
article 12.b del RD 500/90
ESTAT DE CONSOLIDACIÓ:
Ingressos:
C

Denominació

1
2

Impostos directes
Impostos indirectes

3

Taxes
i
altres
ingressos
Transferències
corrents
Ingressos patrimonials

4
5

6
7

Alienació
d’invers.
reals
Transferències de capital

8
9

Actius financers
Passius financers
TOTAL INGRESSOS

Pressupost
de l’entitat

Pressupost
De Patronat
Municipal
Esports

Pressupost
De Patronat
Residència
Municipal
Avis

Ajustos

Estat
consolidació

2.314.284,06€
27.500,00€

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

2.314.284,06€
27.500,00€

914.708,28€

0,00€

212.400,00€

0,00 €

1.127.108,28€

1.236.378,10€

126.424,00€

511.717,78€

-278.141,78 €

1.596.378,10€

40.675,44€

10,00€

4,00€

0,00 €

40.689,44€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

156.255,86€

0,00 €

0,00 €

0,00 €

156.255,86€

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00€

4.689.801,74€

126.434,00€

724.121,78€

-278.141,78€

5.262.215,74€

Despeses:
C

Denominació

Pressupost
de l’entitat

Pres.
Patronat
Municipal
Esports

Pres.
Patronat
Residència
Municipal
Avis

1
2
3
4

Despesa personal
Despesa béns i serveis corrents
Despesa financera
Transferències corrents

6
7

Inversions reals
Transferències de capital

Ajustos

Estat
consolidació

1.694.926,25€
1.554.832,22€
89.500,00€
375.957,32€

37.403,00€
51.720,00€
50,00€
32.542,00€

556.200,00€
162.571,78€
50,00€
0,00€

0,00€
0,00€
0,00€
-278.141,78€

2.288.529,25€
1.769.124,00€
89.600,00€
130.357,54€

664.668,83€
46.851,68€

4.719,00€
0,00€

5.300,00€
0,00€

0,00€
0,00€

674.687,83€
46.851,68€

8
9

Actius financers
Passius financers
TOTAL DESPESES

0,00€
263.065,44€

0,00€
0,00€

0,00€
0,00€

0,00€
0,00€

0,00€
263.065,44€

4.689.801,74€

126.434,00€

724.121,78€

-278.141,78€

5.262.215,74€

Segon: Aprovar les plantilles de personal que es detallen en l’esmentat
pressupost, amb les retribucions, els complements de destí i específic atribuït a
cadascun dels llocs de treball relacionats.
Tercer: Aprovar les bases d’execució del pressupost general, així com l’estat
de consolidació.
Quart: Exposar-lo al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial
de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de
quinze dies hàbils durant el qual els interessats podran presentar-hi
reclamacions.
Cinquè: Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor
en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article
112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals”.
Acte seguit, el Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Interventor, qui realitza una
sintètica exposició de les dades del pressupost i de les variacions respecte a
les de l’exercici anterior. Assenyala expressament el fet que per al 2013 baixarà
la partida de despeses financeres en un 38% respecte a l’amortització de
capital i d’interessos de 2012. Assenyala també, que quasi la totalitat de
l’import de les obres està finançat per subvencions, havent-se realitzat un
important increment d’aportació per a la financiació de la Residència d’Avis.
El regidor i portaveu del PPC, Sr. Francisco González, fa constar que votarà en
contra atès que, al seu entendre, s’està fent molta despesa en jardineria quan
el que hauria de ser prioritari és acabar amb obres parades com el cas de la
Casa Clara o finalitzar amb l’obra de la nova Residència d’Avis.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que el seu grup
no pot votar a favor, per no compartir els criteris del pressupost i, especialment,
per haver denegat una taxa proposada i, per una altra banda, es fa una
transferència a la Fundació Privada del Museu Josep Mas Dordal de 15.000
euros, que no troba justificada i més, quan se’ls va dir que no se’ls ensenyaria
la documentació relativa a aquesta Fundació. Fa constar, així mateix, que en la
partida per a Arqueologia no hi ha previsió per al personal de cara al 2013, i
que no consideren necessàries les despeses en televisió local ni en les revistes
del Vilot, atès que només són instruments al servei de l’Equip de Govern i no
de la totalitat dels regidors que conformen la Corporació Municipal.

El Sr. Alcalde contesta dient que aquest pressupost té la virtut de reduir el
deute d’una ràtio del 87% a la d’un 75%, assenyalant que es redueix 1.250.000
euros entre capital més ingressos, dels quals 605.000 euros s’han retornat per
voluntat exclussiva de l’Equip de Govern. Destaca també el Sr. Alcalde que es
baixen impostos com és el cas de l’Impost de Vehicles en general en un 3% i
dels vehicles ecològics.
Pel que fa a les inversions en la Residència d’Avis, fa constar el Sr. Alcalde,
que s’ha fet una inversió de 2.500.000 euros, dels quals solament hi ha hagut
una aportació de 40.000 euros amb una previsió per al 2013 de 414.000 euros,
de les quals solament hi haurà una aportació de 75.000 euros del municipi,
essent la resta a càrrec del PUOSC.
Pel que fa a les inversions en manteniment de camins, es fa un increment d’un
90% sobre el pressupost de 2012, i pel que fa a la Llar d’Infants, s’ha fet una
previsió d’aportació d’un 22% sobre les de l’any 2012.
Respecte al personal de la Brigada s’han contractat per col·laboració unes 20
persones aturades, destacant que ha estat l’únic ajuntament de la província
que ha fet ús d’aquesta línia d’ajuts. En aquest sentit, el Sr. Alcalde vol fer
constar que pràcticament totes les obres que es fan en el capítol VI estan
subvencionades.
Adreçant-se al regidor Sr. Torres, el Sr. Alcalde li fa avinent que el personal de
Patrimoni té unes retribucions de 30.000 euros, que és inferior a la de la
majoria dels tècnics.
El portaveu i regidor del PPC, Sr. Francisco González, fa constar que li sembla
bé que es facin inversions en la Residència d’Avis, si bé cal fer-ho igual amb la
Casa Clara i amb el Museu, a fi de dotar-los d’alguna utilitat. També reclama
que es destinin als grups polítics un despatx, ja que és obligatori per llei,
assenyalant que fins al moment se’ls ha negat aquest dret.
El Sr. Alcalde contesta al regidor i portaveu del PPC que quan governava el
PSC amb el seu partit en aquest mateix Ajuntament, tampoc no hi havia lloc per
a reunir-se. Malgrat tot, li fa avinent al regidor que si necessita una sala estarà
al seu abast la sala del Cau, sempre i quan ho sol·licitin amb una antel·lació de
24 hores. Pel que fa a la Casa Clara, li fa avinent que es troba consignada una
partida i que si encara no ha estat executada ha estat per no incrementar el
deute.
Respecte al tema de la construcció de jardins i zones verdes, exposa el Sr.
Alcalde que les obres són petites inversions. Per citar un exemple, la zona
verda que s’està fent al carrer de la Mercè no ha valgut més que uns 6.000
euros i que s’aprofita molt material existent, sempre de cara a beneficiar i
millorar el benestar dels veïns.

Pel que fa al tema del Museu, el Sr. Alcalde contesta al Sr. Torres que es tracta
d’una fundació privada, assenyalant que com bé ja sap, i des del Consell
Comarcal es va disposar amb la seva intervenció, que es deixés d’abonar els
6.000 euros compromesos, incomplint així el conveni que s’havia signat.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, vol manifestar que pel que
fa a l’aportació que havia de fer el Consell Comarcal al Museu estava clar que
aquesta havia d’abonar-se en el moment que aquest Museu funcionés. D’altra
banda, el regidor vol deixar clar que el Sr. Alcalde li va dir que mai li ensenyaria
els comptes del Museu.
El mateix regidor socialista vol recordar-li que quan l’alcalde estava a l’oposició
sempre votava en contra dels pressupostos i, que pel que fa a la partida
d’Arqueologia, pregunta què ha passat per a que en el pressupost per al 2013
hi manqui la partida de personal de 49.000 euros que hi havia en el 2012?...
També vol recordar-li al Sr. Alcalde que no ha dit res sobre els plans del Sr.
Zapatero amb els què es va finançar la construcció de la nova Residència
d’Avis.
El Sr. Alcalde respon que mai ha criticat al Sr. Zapatero per aquestes
subvencions, però que la concessió d’aquestes va suposar la reducció
paral·lela de les aportacions del Fons Nacional de Cooperació. D’altra banda,
assenyala que va ser l’actual Equip de Govern el que va acordar destinar-ho a
la Residència.
En la fase de votació, la proposta és aprovada amb els 7 vots a favor dels
regidors de CiU i ERC i els 5 vots en contra dels regidors del PSC, PPC i IPAFPM.

7.- Moció en defensa del model d’escola catalana
L’Equip de Govern presenta la següent moció a votació dels aquí reunits:
“Atès que l’esborrany de la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa
(LOMCE), elaborat pel Ministeri d’Educació i presentat el 4 de desembre als
consellers autonòmics per part del ministre d’Educació, José Ignacio Wert,
atempta greument contra el model d’immersió lingüística a Catalunya.
Atès que, fins ara, la Llei Orgànica d’Educació (LOE) donava el mateix rang a
l’assignatura de llengua i literatura castellanes i a les de les llengües cooficials,
i que la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 declarava que ambdues
llengües havien de ser objecte d’ensenyament, sent el català el centre de
gravetat del sistema educatiu a Catalunya.

Atès que la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), com a la legislació pròpia del
País en matèria d’educació i àmpliament recolzada pel Parlament de
Catalunya, garanteix un model educatiu que dóna bons resultats acadèmics, en
assolir els alumnes els nivells adequats de coneixement d’ambdues llengües al
finalitzar l’ensenyament obligatori, tal com acrediten els resultats de les proves
d’avaluació efectuades.
Atès que durant més de 30 anys el model d’immersió lingüística ha contribuït
de manera decisiva a millorar l’ús social de la llengua catalana, garantint i
promovent la igualtat d’oportunitats en una societat cohesionada.
Pels motius exposat, l’Ajuntament d’Almacelles aprova la següent moció,
adoptant els següents
ACORDS,
Primer: Manifestar el nostre rebuig rotund a l’esborrany de Llei Orgànica de
Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE) que vol aprovar el Ministeri
d’Educació.
Segon: donar suport a la Generalitat de Catalunya i al Departament
d’Ensenyament en la defensa de les competències educatives de Catalunya, i
en totes aquelles actuacions que porti a terme per a defensar el català i el
model lingüístic de la nostra escola.
Tercer: instar el Govern a continuar aplicant la Llei d’Educació de Catalunya
(LEC), que està en plena consonància amb els principis educatius recollits a
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i que és l’eina que garanteix que no se
separen els infants per raó de llengua, assolint tots ells el perfecte coneixement
del català i del castellà.
Quart: donar trasllat d’aquesta moció als grups Parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, i a les entitats municipalistes”.
Intervé el regidor i portaveu del PPC, Sr. Francisco González, considerant que
tots estan d’acord, si bé li sorprèn que es parli tant d’aquest tema, quan encara
no és més que un esborrany d’un avantprojecte. Afegeix el mateix regidor que
aquest no té res en contra de l’ús del català, sinó que solament pretèn que
s’acabin dominant les dues llengües cooficials al final dels estudis primaris.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, està d’acord en donar ple
suport a l’Escola Catalana. Considera poc adequat el fet que el Govern de la
Generalitat enviés la brigada policial antidisturbis en les protestes que es van
dur a terme per part dels afectats per les retallades del Departament
d’Ensenyament.

El Sr. Alcalde contesta que per celebrar una manifestació cal obtenir el
preceptiu permís del Departament de Governació de la Generalitat que té
competències en aquesta matèria i qui envia els Mossos en cas contrari.
Adreçant-se al portaveu del PPC, el Sr. Alcalde li fa constar que cal actuar en
aquestes matèries el més aviat possible, matisant que els catalans dominem
perfectament ambdues llengües, essent el català la llengua dels nostres
avantpassats, llengua que sembla que el PP vol dinamitar.
El portaveu i regidor del PPC es reitera en el fet que aquest tipus d’actuacions
no són més que una pèrdua de temps.
Sotmesa la moció a votació, aquesta és aprovada amb els 10 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC, PSC i IPA-FPM i dues abstencions dels regidors del
PPC.

8.- Assumptes d’urgència
Acte seguit, el Sr. Alcalde proposa la inclussió de diferents assumptes en
l’Ordre del Dia. Els reunits aproven la urgència.
Pel que fa a la primera urgència, sobre ocupació directa del carrer de
Pitàgores, hi ha una abstenció per part del portaveu del grup d’IPA-FPM, que
no veu justificada la urgència i considera que aquests temes s’haurien de
tractar prèviament entre els membres de l’Ajuntament i els propietaris.
En el mateix sentit, el portaveu del grup d’IPA-FPM, considera que s’ha fet tard
per parlar d’una ampliació del pati de la Llar d’Infants, i que no veu correcta la
via de l’ocupació directa.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, considera el mateix que el
regidor d’IPA-FPM, estimant que el millor lloc i el més adequat per ubicar una
Llar d’Infants hagués estat l’edifici Pitàgores i així s’hauria evitat obrir
expedients d’ocupació directa com el que ara ens ocupa.
Acte seguit, s’entra en el debat sobre el tema següent:

U.1.- Inici de l’expedient d’ocupació directa de la finca
del carrer de Pitàgores,10; dins l’àmbit del sector SUD16
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que l'Ajuntament pretèn dur a terme la millora del sistema d’Equipaments
Públics dins del sector 16 del POUM, pel que fa a la finca del carrer Pitagores
10.

Vist que el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal vigent preveu en la zona
que cal ocupar la qualificació del sòl com a sistema general d'equipament.
Atès que, per tal d’aconseguir l’ementada finalitat, cal utilitzar la via urbanística
de l’ocupació directa, prevista en la Llei d’Urbanisme.
Atès que s'entèn per ocupació directa l'obtenció de terrenys que, essent
afectats pel planejament urbanístic a qualsevol tipus de sistema urbanístic,
general o local, s'hagin d'incorporar per cessió obligatòria al domini públic.
Atès que l'ocupació directa comporta el reconeixement de l'administració
actuant del dret de les persones propietàries a participar en el repartiment just
dels beneficis i les càrregues en el si d'un sector de planejament o un polígon
d'actuació concrets.
Vist el que disposa el Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei d'Urbanisme, article 150 i següents, i article 41 de
Reglament de Planejament, es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar inicialment l’obtenció per ocupació directa dels terrenys
afectats pel projecte de referència en la finca del carrer de Pitàgores, 10;
segons determinacions del planejament qualificat com a sistema general, per
tal d’incorporar-los al domini públic local.
Igualment, s'aprova el projecte d'ocupació directa, de data 10 de desembre de
2012, redactat per l’arquitecte Xavier Guerra López, i s’aprova el detall de les
finques ocupades, béns, drets i els propietaris afectats continguts en l'esmentat
document.
Segon: Reconéixer el dret de les persones propietàries a participar en el
repartiment just dels beneficis i les càrregues en el si del sector de planejament
SUD-16 del POUM.
Tercer: Aprovar l’expedient i l’aprofitament de les finques a ocupar i la
valoració de l’import a indemnitzar de les collites establertes en l’apartat 5
d’indemnitzacions pel perjudicis causats per l’ocupació.
Es delega en la Junta de Govern la fixació definitiva de les indemnitzacions.
Quart: Sotmetre l’expedient a exposició pública publicant edicte en el BOP pel
temini de 15 dies amb notificació individual als propietaris afectats, a fi que
al·leguin el que creguin adient, restant aprovat definitivament per Decret de
l’Alcaldia si se certifica la manca d’al·legacions.
Cinquè: Publicar en el BOP, taulers i notificar als propietaris l’aprovació
definitiva.

Sisè: Delegar en el Sr. Alcade per signar les actes d’ocupació i fer, prèviament,
el pagament de les indemnitzacions que convinguin amb els propietaris
procedint a l’inscripció en el Registre de la Propietat dels drets que es derivin
d’aquest acte”.
El Sr. Alcalde considera que es tracta solament de l’inici, segons el
procediment legal, de l’expedient per a l’ocupació d’un espai d’equipaments
que, d’altra banda, no és res més que continuar executant la previsió coneguda
en el POUM de 2007.
Acte seguit, durant la intervenció de l’Alcaldia, es produeixen diferents
intervencions del portaveu del PSC, sense que aquest tingui l’ús de la paraula;
motiu pel qual el Sr. Alcalde li fa constar aquesta circumstància i també li fa un
primer advertiment.
El Sr. Alcalde fa constar que es parlarà amb l’interessat quan calgui, i sempre
en defensa dels interessos generals dels vilatans, afegint que millorar l’ús de la
Llar d’Infants suposa millorar la qualitat de vida dels nostres fills i filles. Pel que
fa al tema de si es podia haver construit la Llar d’Infants en l’antic Col·legi
Pitàgores fa constar que hi ha informes a l’expedient del Departament
d’Ensenyament on s’acreditava que l’edifici no tenia prou amplària respecte als
mínims legals previstos.
Adreçant-se al portaveu d’IPA-FPM, fa constar que en el moment de la
construcció de la Llar d’Infants encara no estava aprovat el POUM, i no es
disposava de cap terreny apte per aquesta obra si no era la parcel·la en la què
es va construir.
El portaveu i regidor del PPC, Sr. Francisco González, diu que el seu grup
votarà en contra atès que entèn que no s’ha parlat prèviament amb el seu
propietari.
En la fase de votació, la proposta és aprovada amb els 7 vots a favor dels
regidors de CiU i ERC i les 5 vots en contra dels regidors del PSC, PPC i IPAFPM.

U.2.- Proposta de modificació de Pressupost núm.
09/2012, referent a la modificació de crèdit del
pressupost de despeses mitjançant suplement de
crèdit
Es dóna compte de la següent proposta:
“Atès que per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a
les quals la consignació és insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari

actual, cal tramitar l’expedient de suplement de crèdit que s’ha de finançar
mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals, del pressupost
vigent de la corporació, amb subjecció a les disposicions vigents.
Despeses a finançar
Suplements de crèdit:
Partida

Nom

13200-22400
15500-22709
16900-21300
17100-60901
91200-22706
91200-23301

Proposta
d’increment

ASSEGURANCES VEHICLES
TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES
REPARACIÓ I MANTENIMENT MAQUINÀRIA
PARC EUROPA
TREBALLS LLIBRE
INDEMNITZACIONS PER RAÓ SERVEI

Total altes crèdits :

1.100,00
2.737,34
5.000,00
12.000,00
2.000,00
3.000,00

25.837,34

Finançament que es proposa:
1) Anul·lacions o Baixes de Crèdits d’Altres Partides :
Partida

Nom

Baixa o Anul·lació

32101-48900

Altres Transferències

4.000,00 €

33800-48900

Altres Transferències

2.000,00 €

Total baixes de crèdits d’altres partides:

6.000,00 €

2) Majors Ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent :
39900 Altres ingressos diversos
Total finançament:

19.837,34
19.837,34

FONAMENTS DE DRET
1.

La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el

Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i als articles
34 a 38 del Reial decret 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici
següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui
insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de
l'expedient de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb
nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres
partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals
s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del règim local, l’aprovació de la modificació
del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament amb majoria
simple.
4. De conformitat amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001,
de 12 de desembre, general d’estabilitat pressupostària, i l’article
165.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, les entitats locals
ajustaran els seus pressupostos, en l’àmbit de les seves
competències, al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
en els termes previstos a l’article 3.2 de la LGEP.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei estaran
obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o
liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla econòmic financer
corrector a mitjà termini.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer: Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 09/2012 per import
de 25.837,34 €, que cal finançar mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits
d’altres partides i majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el
pressupost de la corporació.
Segon: Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial
de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En
cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les”.

Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per 7 vots a favor dels
regidors de CiU i ERC, i 5 abstencions dels regidors del PSC, PPC i IPA-FPM.

U.3.- Moció a favor de la finalització de tot l’arc
ferroviari mediterrani
Moció que presenta l’Equip de Govern al Ple de l’Ajuntament i que és aprovada
per la unanimitat dels regidors presents:
L’Arc Mediterrani és una realitat econòmica i humana amb una llarga història.
Finalment, l’octubre del 2011, les autoritats europees varen reconèixer
oficialment la importància de vertebrar-lo mitjançant una decisiva infraestructura
de transport i comunicació. Aquesta va ser una fita decisiva, aconseguida amb
el consens de la totalitat de les institucions, associacions empresarials,
universitats, col.legis professionals i del món sindical dels territoris de
l’Euroregió de l’Arc Mediterrani. Els territoris que travessa aquesta via de
comunicació estratègica són plenament conscients de la importància que té, i la
societat civil, per tant, ha esmerçat tots els seus esforços a aconseguir la
realització plena de la infraestructura.
Malgrat tot, la seva finalització és encara lluny de ser una realitat: alguns
tramps estratègics romanen pendents d’obrir i algunes solucions provisionals
tant per al transport de persones com de mercaderies continuen sense
transformar-se en finals.
Per tot això, des de l’Ajuntament d’Almacelles demanem a aquesta ple:
Primer: Que insti el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya i el Ministerio de Fomento del Govern espanyol a adoptar les
mesures necessàries per a la construcció en el termini de temps més curt
possible, d’un corredor mediterrani de transport amb doble via per a passatgers
i per a mercaderies, amb ample europeu, tal i com es va dissenyar en el seu
projecte original.
Segon: Que insti el Ministerio de Fomento a finalitzar o construir els accessos
als ports de l’Arc Mediterrani, per tal de fer possible la distribució de
mercaderies en tot el corredor i facilitar el pas transfronterer cap a Europa.
Tercer: Que insti el Ministerio de Fomento del Govern espanyol que s’acabi
amb la desconnexió històrica del triangle Castelló-Tortosa-Tarragona, que
condiciona tot l’eix mediterrani des d’un tram decisiu; que es permeti la
connectivitat de les terres de l’Ebre, i que s’asseguri així la participació
valenciana, amb ports i empreses, al corredor.
Quart: Que es facin arribar aquests acords al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al Ministerio de Fomento del

Govern espanyol, a la Comissió Europea, i a l’Institut Ignasi Villalonga
d’Economia i Empresa.
Totes aquestes mesures han de fer possible el funcionament òptim d’una
infraestructura vital per al conjunt de l’Arc Mediterrani i permetre, finalment, el
desenvolupament del potencial econòmic dels territoris que el conformen”.

U.4.- Aprovació del model de conveni per a la
modificació i pròrroga del contracte amb la
concessionària del Servei de Subministrament d’Aigua
Potable, concertat amb la Cia. Mercantil AQUALIA SA.
Aprovació definitiva de l’Ordenança Fiscal Reguladora
del Servei d’Aigua
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Per disposició de l’Alcaldia es dóna compte, per part de l’Intenventor, que el
que es proposa es l’aprovació del model de conveni a signar amb la
concessionària del Servei que s’incorpora a l’expedient.
Detalla que aquest és el fruit d’unes negociacions, realitzades arran d’una
reclamació d’uns 600.000, € que demana l’empresa, pel desequilibri econòmic
de la concessió, produit a causa de la separació de la canonada de l’extrarradi.
A la vista de la obligació municipal de restabliment i, després de l’estudi de
l’expedient, manifesta que s’ha arribat a fixar una aportacio municipal de
180.000 € i a l’ ampliació del termini del contracte en cinc any més, a partir de
la finalitzacio d’aquest, que es produira d’aquí dos anys.
En aquest sentit, fa constar que s’ha cregut convenient que les tarifes de
l’ordenança per al 2013, aprovades inicialment, sofreixin un lleuger increment, i
s’aprovin ara definitivament, segons el següent quadre:
QUADRE DETALL DE TARIFES
Tarifes-> a publicar a l’ordenança fiscal, essent d'aplicació l’1 de gener de 2013
FACTURACIÓ AIGUA
CLIENTS DOMESTICS €/M3
BLOC 1 (0 a 10 m3)

0,5059

BLOC 2 (11 a 18 m3)

0,7800

BLOC 3 (més de 18 m3)

1,4036

CLIENTS INDUSTRIALS €/M3
BLOC MÍNIM (=<6m3)

0,7684

BLOC EXCES (> de6m3)

1,2879

QUOTA MANTENIMENT COMPTADORS
TARIFA COMPTADOR €/MES

1,92

QUOTA INVERSIONS MILLORES A LA XARXA
FACTURATS €/M3

0,0945

El portaveu i regidor del PPC, Sr. Francisco González, exposa que no veu clar
l’increment ni l’existència de dèficit, a fi que calgui un equilibri econòmic.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que fora
necessari abans mantenir una reunió amb l’Interventor i examinar l’expedient.
El Sr. Alcalde, en definitiva, proposa aprovar ara el conveni adjunt per tal de
regularitzar la situació amb la concessionària, aprovant també la tarifa definitiva
proposada de la taxa del servei d’aigua. No veu el Sr. Alcalde cap inconvenient
en què es faci una reunió per parlar del tema.
Sotmesa a votació la proposta de conveni i l’ordenança del servei, aquestes
són aprovades amb els 7 vots a favor dels regidors de CiU i ERC, i les 5
abstencions dels regidors del PSC, PPC i IPA-FPM.

U.5.- Immobilització dels crèdits previstos per abonar
les pagues extres de desembre de 2012 al personal
municipal
Es dóna compte, per disposició de l’Alcaldia, la següent proposta que exposa
l’Interventor:
“ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 18 de desembre de 2012 s’inicia l’expedient
de declaració d’un crèdit com a no disponible.
2. Atès els articles 2 del RD Llei 20/2012, de mesures per a garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat, i 22 de la Llei 2/2012, de
Pressupostos generals de l’Estat per al 2012, s’immobilitza1 la totalitat del
1

Segons la normativa de referència, s’estableix l’obligació d’immobilitzar a l’exercici 2012, els crèdits
previstos per l’abonament de la paga extraordinària de nadal i afectar aquests crèdits a plans de
pensions o similars, sense que es puguin destinar a cap altre objecte, ni en el present exercici ni en
exercicis futurs. Amb la finalitat de declarar com no disponible aquests crèdits, les Entitats Locals hauran

saldo del crèdit de les partides pressupostaries que s’annexaran, per import de
73.528,59 euros, amb el següent detall:
Partida

Descripció
Salari base
Antiguitat
Complement de destí
Complement específic
Complement secretaria

Euros
35.683,18
2.978,30
16.343,24
18.437,85
86,02

3. El secretari i l’interventor han emès informe favorable.
FONAMENTS DE DRET
1. Article 30 i ss. del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol Primer del Títol Sisè, de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
2. Articles 2 del RD Llei 20/2012, de mesures per a garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat, i 22 de la Llei 2/2012, de
Pressupostos generals de l’Estat per al 2012.
Per tant,
Es proposa el seguent acord:
Primer: Aprovar la declaració de no disponibilitat del crèdit pressupostari de la
totalitat del saldo del crèdit de les partides pressupostàries que s’annexaran per
import total de 73.528,59 euros segons la següent distribució:
Salari base
Antiguitat
Compl. desti
Compl. específic
Compl. Secretaria

35.683,18
2.978,30
16.343,24
18.437,85
86,02

Quedant els ingressos afectats a realitzar aportacions a plans de pensions o
contractes d’assegurança col·lectiva de conformitat a la Llei Orgànica 2/2012,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i en els termes i abast que
es determini en les corresponents Lleis de pressupostos.

de dictar, per l’import corresponent, un acord de no disponibilitat però sense que es pugui incorporar
aquest import a l’exercici següent ja que fins que una norma així ho autoritzi, restaran pendents
d’incorporació.

Segon: Donar compte del present acord a Intervenció per a que procedeixi a
portar a terme les anotacions comptables i pressupostàries corresponents”.
Sotmesa a votació la proposta, aquesta és aprovada per unanimitat dels
reunits.

I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a
les 21,20 hores, de tot el qual extenc la present acta, donant fe del seu
contingut.

Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari Accidental

