ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 26
D’OCTUBRE DE 2011.- 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

Secretari Accidental: Sr. Ramon M. Cornellana Puigarnau
A Almacelles, essent les 21 hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
presidència de l’Alcalde i l'assistència dels regidors que s’assenyalen; s’inicia,
doncs, la sessió plenària a l’Auditori del Centre Cultural com a seu provisional,
d’acord a l’ordre de les propostes que es detallaran.
S’excusa l’absència del regidor del PPC, Sr. Sergio Muixí Tomàs; així com la
presència de l’Interventor Acctal., Sr. Joan Domènech i Ticó.
Així doncs, per disposició de l’Alcaldia, s’entra directament al punt primer de
l’Ordre del Dia que disposa el següent:

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de Ple, de data 30
d’agost de 2011
S’aprova per unanimitat.

2.- Donant compte dels decrets d’Alcaldia pendents de
2011

Es dóna compte dels següents decrets d’Alcaldia per assabentar als reunits:
38/11
39/11
40/11
41/11
42/11
43/11
44/11
45/11
46/11
47/11
47/11-bis
48/11
49/11
50/11
51/11
52/11
53/11
54/11
55/11
56/11
57/11
58/11
59/11
60/11
61/11
62/11
63/11
64/11
65/11
66/11
67/11
68/11
69/11
70/11
71/11
72/11
73/11
74/11
75/11
76/11
77/11
78/11
79/11
80/11
81/11
82/11
83/11
84/11

Aprovant expedient modificació de crèdit.
Autoritzant petició dia personal treballadora de la Llar d’Infants.
Autoritzant Club Almacelles Atlètica a poder fer 11ª. Cursa de Fons Vila d’Almacelles.
Informant treballador José A. Lumbierres de no concedir dies personals sol·licitats.
Informant treballador José A. Ruíz Balderas de no concedir dies personals sol·licitats.
Formalitzant conveni de pràctiques UdL i Aj. per l’alumne Albert Quirce Mingot.
Autoritzant treballador José A. Ruíz Balderas a disposar de dos dies personals.
Autoritzant treballadors de l’Ajuntament per poder fer dies personals.
Aprovant inicialment Pla Especial Línia aèreo-soterrada 17,8 Kv Ptda. del Piconill.
Nomenant secretari del Patronat Municipal d’Avis al Sr. Joan Domènech i Ticó.
Autoritzant treballadores Llar d’Infants dies per assumptes propis.
Autoritzant treballadors de l’Ajuntament per poder fer dies personals.
Atorgant subvencions per als nens/es de 0 a 3 anys a la nena Alecsandra Iohara Eftimie.
Acordant abonar al SOC 1.600 euros en concepte de romanents cobrats i no gastats.
Aprovant modificació del Pressupost 04/11.
Aprovant modificació del Pressupost 05/11.
Acordant allargar termini presentació ofertes sol·licitud Pòlissa de Tresoreria.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Autoritzant al Sr. Ramon M. Cornellana a fer un dia personal sol·licitat.
Autoritzant treballadora Escola Música Sra. Esther Enrech a la compactació permís lactància.
Autoritzant treballadora Llar d’Infants Estibaliz Lasheras a fer curs de català.
Autoritzant Sra. Fina Torres als dies personals sol·licitats per ingrés hospitalari familiar 1r. grau.

Autoritzant personal Llar d’Infants a fer dies personals sol·licitats.
Autoritzant baixa gual permanent 322 situat al carrer de la Mercè, 5.
Autoritzant gual permanent al magatzem del C/ de la Noguera, s/n.
Autoritzant baixa gual permanent 127 situat al C/ de Sant Antoni, 8.
Autoritzant Pastisseria Marquès, SL a ocupar la via pública amb terrassa per als seus clients.
Autoritzant Sr. Honorio Martín Rodríguez a ocupar la via pública amb terrassa per als seus clients.

Autoritzant Villamar, SCP a ocupar la via pública amb terrassa per als seus clients.
Autoritzant Sr. Joaquín Soriano Sánchez a ocupar la via pública amb terrassa per als seus clients.

Autoritzant bar La Llesca a ocupar la via pública amb terrassa per als seus clients.
Autoritzant bar La Perla a ocupar la via pública amb terrassa per als seus clients.
Autoritzant Marvel, SCP a ocupar la via pública amb terrassa per als seus clients.
Aprovant cessió de finca i contingut conveni per construir nou parc de bombers voluntaris.
Autoritzant bar Paca a ocupar la via pública amb terrassa per als seus clients.
Incrementant període d’alletament Sra. Xènia Vigatà per error aplicació normativa.
Autoritzant Sra. Francisca Escanilla a ocupar la via pública amb terrassa per als seus clients.
Concedint vacances treballadors del Pla d’Ocupació de neteja de boscos.
Autoritzant bar People’s a ocupar la via pública amb terrassa per als seus clients.
Denegant petició dies per assistir curs de català atès que ja se’ls van concedir en el seu dia.
Aprovant pressupost per a la modificació canonada d’abastiment aigua C/ Major-A. Gaudí.
Concedint tarja d’aparcament indiv. persona amb disminució Sra. Dolores Rodríguez Quintas.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Autoritzant dies personals treballadors de la Llar d’Infants.
Donant de baixa per caducitat llistat d’immigrants no localitzats.
Autoritzant dies personals treballadors de la Llar d’Infants.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Autoritzant gual permanent garatge situat al C/ de la Bassa Bona, 19.

85/11
86/11
87/11
88/11
89/11
90/11
91/11
92/11
93/11
94/11
95/11
96/11
97/11
98/11
99/11
100/11
101/11
102/11
103/11
104/11
105/11
106/11
107/11
108/11
109/11
110/11
111/11
112/11
113/11
114/11
115/11
116/11
117/11
118/11
119/11
120/11
121/11
122/11
123/11
124/11
125/11
126/11
127/11
128/11
129/11
130/11
131/11
132/11
133/11
134/11
135/11

Autoritzant gual permanent garatge situat al C/ Ntra. Sra. de Montserrat, 5.
Autoritzant gual permanent garatge situat al C/ de Joan Maragall, 25.
Aprovant modific. pressupost 06/11 de suplement de crèdit per generació d’ingressos no trib.
Autoritzant a la delegació local del PP a poder instal·lar parada electoral al Mercat.
Aprovant inicialment projecte de reparcel·lació PAU núm. 1 SUD-6.
Autoritzant dia personal Sr. Ramon M. Cornellana Puigarnau.
Autoritzant vacances Sr. Ramon M. Cornellana Puigaranau.
Autoritzant baixa gual permanent núm. 647, situat al C/ de la Mercè, 18.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament d’Almacelles.
Autoritzant dies personals treballadors de la Llar d’Infants.
Concedint tarja d’aparcament indiv. persones amb disminució Sra. Carmen Berenguer Sabaté.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Autoritzant permís de lactància acumulada Sra. Ana Blázquez Pueyo.
Aprovant quadre vacances d’estiu personal de l’Ajuntament.
Aprovant quadre vacances d’estiu personal de la Brigada.
Autoritzant dies personals treballadors de la Llar d’Infants.
Autoritzant gual permanent al garatge del carrer de les Piscines, 4, 1ª. porta.
Autoritzant dies personals treballadores de la Llar d’Infants.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Aprovant liquidació pressupost exercici de 2010.
Aprovant liquidació pressupost exercici de 2010 patronat municipal d’Esports.
Aprovant liquidació pressupost exercici de 2010 patronat municipal d’Avis.
Aprovant incorporació de romanents de crèdit.
Autoritzant gual permanent al garatge situat al C/ de l’Estació, 21.
Contractant per urgència taquilleres piscines municipals.
Aprovant contractació mestra suplent per baixa de maternitat d’una altra a la Llar d’Infants.
Concedint tarja aparcament individual persones amb disminució Sra. Aïda M. Loizu Domingo.
Autoritzant reducció d’una hora Sra. Elisabeth Purroy Sisó.
Aprovant i autoritzant un seguit de punts de la Junta de Govern.
Incoant exp. per tal de suspendre obres d’un magatzem agrícola Carmen M. Torres Arnó.
Sol·licitant hores sindicals José A. Lumbierres i Antoni Fauria.
Nomenant a la regidora Maria Lluïsa Granero com a Tresorera de l’Ajuntament.
Nomenant a la regidora Maria Lluïsa Granero com a Tresorera del Patronat d’Esports.
Nomenant a la regidora Maria Lluïsa Granero com a Tresorera del Patronat d’Avis.
Nomenant membres que composaran la Junta de Govern.
Nomenant Tinències d’Alcaldia.
Autoritzant vacances policia local Sr. Josep Ramon Arnó Bendicho.
Aprovant delegacions regidors de l’Equip de Govern i serveis adjudicats.
Autoritzant vacances personal de l’Ajuntament d’Almacelles.
Autoritzant vacances i dies personals treballadores de la Llar d’Infants.
Autoritzant sol·licitud de compactació lactància treballadora Sra. Laura Barra.
Autoritzant delegats sindicals a disposar de 5 hores sindicals.
Autoritzant vacances policia local Sr. Xavier Campistó Orós.
Autoritzant vacances bedel CEIP Sr. Francesc Aguilà Esteve.
Autoritzant dies personals Sr. Enric Gilart Lagunas.
Aprovant assumptes I competències pròpies de les Juntes de Govern locals.
Nomenant presidenta de la Comissió de Comptes en la regidora Maria Lluïsa Granero.
Fixant el dia i l’hora en què es convocaran de manera regular les Juntes de Govern.
Denegant petició per a la instal·lació de terrassa a la vorera del C/ Major (Carpe Diem).
Denegant petició per a la instal·lació de terrassa a la vorera del C/ St. Jaume (Carpe Diem).
Declarant innecessarietat de llicència de parcel·lació o segregació finca Sr. E. Gené Brufau.

136/11
137/11
138/11
139/11
140/11
141/11
142/11
143/11
144/11
145/11
146/11
147/11
148/11
149/11
150/11
151/11
152/11
153/11
154/11
155/11
156/11
157/11
158/11

Declarant innecessarietat de llicència de parcel·lació o segregació finca Com. de Regants.
Declarant innecessarietat de llicència de parcel·lació o segregació finca Sra. Oròsia Poquet.
Autoritzant reducció de jornada sol·licitada Sra. Anna Gragera Sánchez.
Nomenant secretària Acctal. Sra. Montse Gené en absència Sr. Ramon M. Cornellana.
Ordenant presenti projecte restitució vessant Serra de l’Olivar per mal drenatge i esllevissament.

Desestimant recurs contra l’elaboració d’un calendari laboral de la Policia Local.
Desestimant pretensions formulades per Lleida Camp, SL en relació liquidacions IBI.
Declarant deserta licitació d’una pòlissa de 825.390 euros.
Autoritzant canvis de torns policia local Sr. Josep Ramon Arnó Bendicho.
Delegant en la regidora Montserrat Torres Massot celebració matrimonial dia 15 d’octubre.
Aprovant divisió en dues grans àrees de la Brigada d’Obres i Serveis.
Resolent baixa per caducitat habitants estrangers no localitzats.
Acordant inici exp. delimitació perímetre finca de l’Ajuntament amb la del Sr. Ramon Royo.
Nomenant secretària Acctal. Sra. Montse Gené en absència Sr. Ramon M. Cornellana.
Autoritzant reducció jornada d’un terç professora Llar d’Infants Sra. Sílvia Cabós Fabregat.
Autoritzant gual permanent garatge situat a la travessia de Sant Isidre, 32, bxs.
Autoritzant horari de 9 a 16 hores Sra. Begoña Andrés Altaba per adequar-lo horari escolar.
Destituint a la Sra. Fina Torres Torruella del càrrec de directora de la Llar d’Infants.
Nomenant nova directora de la Llar d’Infants a la Sra. Anna Gragera Sánchez.
Concedint vacances als treballadors del Pla d’Ocupació de neteja de boscos.
Desestimant recurs de reposició interposat per Lleida Camp, SL liquidacións IBI rústega.
Convocant a la Comissió Especial de Comptes per al dia 13 d’octubre a les 19 hores.
Estimant i desestimant al·legacions respecte projecte reparcel·lació PAU-1 del SUD-6.

3.- Compte de les al·legacions al PUOSC 2012
En execució de l’acord del Ple, la Junta de Govern de data 27 de setembre de
2011, va acordar el que acte seguint transcrivim, cosa que es comunica per
assabentar als reunits:
“7.1.- AL·LEGACIONS AL PUOSC 2012
Vista l’al·legació realitzada pel Ple del 30 d’agost de 2011, a fi que la Junta de
Govern realitzi les al·legacions adients als PUOSC 2012, detallant el que es
podrà incloure i el seu finançament.
Vist l’edicte d’informació pública de la formulació del PUOSC, any 2012,
publicat al DOGC número 5900 de data 15 de juny.
Atès què finalitza el termini d’al·legacions el 30 de setembre de 2011, és per
això que es proposa el següent:
Primer: Aprovar les al·legacions contingudes en els fulls amb número de
demanda 44140 (ampliació de la Casa Consistorial, fase 1) 49057
(Rehabilitació de Casa Clara) i 44132 (Residència per a Gent Gran i adequació
del Centre de Dia existent, fase 4).

Les esmentades al·legacions tenen com a motius els següents:
1. A l’actuació rehabilitació de Casa Clara, es redueix subvenció per destinarla a l’obra de la Residència per a Gent Gran i adequació del Centre de Dia
existent, perquè del projecte de Casa Clara presentat inicialment es va
executar una part durant els anys 2010 i 2011 i per l’interès d’avançar
l’obra de la Residència.
2. A l’actuació d’ampliació de la Casa Consistorial no es veu viable el projecte
proposat inicialment i interessa avançar l’obra de la Residència.
Segon: Donar compte al proper Ple de la Corporació.
Tercer: Trametre aquestes al·legacions a la secció del Pla d’Obres i Serveis
del Departament de Governació de la Generalitat.
Els reunits aproven la proposta”.
De forma resumida les al·legacions han consistit en:
A.- En l’obra d’ampliació de la Casa Consistorial es renuncia a la subvenció de
33.813,93 € per a destinar-la a l’obra de Residencia per a Gent Gran i
adequació del Centre de Dia existent.
B.- En l’obra de Rehabilitació de Casa Clara es redueix la subvenció en
46.355,97 €.
C.- En l’obra de la Residència per a Gent Gran i adequació del Centre de Dia
existent s’incrementa la subvenció en 80.169,89 €”.

4.- Aprovació del conveni amb el Departament
d’Ensenyament per a l’acceptació de la subvenció de
les despeses de funcionament de la Llar d’Infants
Muncipal, curs 2010- 2011
Es dóna lectura a la següent proposta que és aprovada per unanimitat:
“Vist el conveni entre l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant
el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament d’Almacelles per al sosteniment
del funcionament de centres educatius de primer cicle d’educació infantil de
titularitat municipal per al curs 2010-2011, s’acorda:

Primer: Acceptar la subvenció de 140.800,00 euros per al funcionament de la
Llar d’Infants Vensi, de titularitat municipal mitjançant conveni entre
l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament
d’Ensenyament i l’Ajuntament d’Almacelles.
Segon: Declarar que l’Ajuntament d’Almacelles no incorre en cap dels supòsits
que estableix l’art. 13.2 de la Llei 38/03, de 17 de novembre, general de
subvencions (BOE núm. 276, de 18 de novembre de 2003).
Tercer: Declarar que ni la Corporació, ni cap organisme d’aquesta rep de la
Generalitat de Catalunya, ni de cap altre organisme oficial ni privat, cap altra
subvenció per aquest concepte.
Quart: Aprovar el conveni entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament
d’Almacelles, per a la formalització de la subvenció per al sosteniment del
funcionament de centres educatius de primer cicle d’educació infantil de
titularitat municipal per al curs 2010-11.
Cinquè: delegar en el Sr. Alcalde per a la signatura del conveni esmentat al
punt anterior”.

5.- Aprovació del conveni transaccional amb les
germanes Novellón-Estarán respecte a unes finques
per a l’obertura de l’avinguda de Josep Mas Dordal
El Sr. Alcalde proposa deixar sobre la taula aquest assumpte, proposta que és
acceptada pels reunits.

6.- Inici de l’expedient d’atermenejament de la finca 280
del poligon 6
Es dóna lectura de la següent proposta que és aprovada per unanimitat:
“Atès que en data 30 d’agost l’alcalde va dictar el decret núm. 148/11 per iniciar
l’expedient de delimitació, i que segons l’article 226.4 D. Legislatiu 2/2003 de
Catalunya i article 136.2 del Decret 336/1988 de Catalunya ha de ser el Ple qui
acordi iniciar el procediment de delimitació.
Atès que la finca registral núm. 10791 propietat de l’Ajuntament i que
constitueix la parcel·la 280 del polígon 6 ha estat sotmesa al procediment de
venta en subhasta pública.

Tenint en compte que el Sr. Ramon Royo Cortadellas ha posat en dubte la línia
divisòria de la seva finca, parcel·la 158 del polígon 6 amb la finca de
l’Ajuntament.
Vist l’informe del lletrat Juan Baldrich Caballé, de data 15 d’octubre de 2011, i
la memòria de la tècnica n’Elisabet Purroy Sisó, de data 14 d’octubre de 2011
on es proposa la suspensió del procediment d’adjudicació de la parcel·la 280,
polígon 6 i acordar l’inici de l’expedient de delimitació municipal pels següents
motius:
1. L’adjudicació de la parcel·la 280 s’ha de fer al Sr. García, però previ al tràmit
d’adjudicació els dos licitadors (Sr. García i Sr. Royo) han demanat que
sobre el terreny es practiqui la delimitació de la finca de l’Ajuntament amb la
del Sr. Ramon Royo Cortadellas i la seva esposa. Per atendre la seva
petició es van anar a col·locar estaques per determinar la línia divisoria.
Durant la col·locació el Sr. Royo es va oposar, al·legant el dret de propietat
d’uns 1.000 metres situats a la finca que se subhasta.
2. Les normes reguladores del patrimoni dels ens locals consideren, al menys
convenient, abans de subhastar les finques procedir sobre el terreny a la
seva delimitació i fitació.
3. En aquest cas el Sr. Royo planteja un conflicte sobre la línia divisoria
d’ambdues finques i el Sr. García, també licitador, desitja que l’adjudicació
es realitzi prèvia delimitació sobre el terreny.
És per això que es proposa:
Primer: Deixar nul i sense efecte el Decret núm. 148/2011 d’inici de
l’expedient.
Segon: Acordar l’inici d’expedient de delimitació en tot el perímetre de la finca
de l’Ajuntament, seguint el procediment legalment establert en el Reglament de
Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya i Reglament del Patrimoni de
l’Administració Pública.
Tercer: Suspendre el procediment d’adjudicació de la subhasta fins la resolució
de l’expedient de delimitació.
Quart: Notificar aquest acord als interessats”.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, pregunta si hi ha hagut alguna
al·legació. El Sr. Secretari contesta dient que el propietari ha sol·licitat un nou
atermenejament de la finca.

7.- Aprovació inicial de l’ordenança reguladora del
protocol i cerimonial de l’Ajuntament d’Almacelles
Es dóna lectura a la següent proposta:
“A la vista que l’Ajuntament té reconeguda la potestat reglamentària segons el
que disposa l’article 7 de la LRBRL, de data 2 d’abril de 1985.
Amb motiu de fixar, ordenar i determinar tots aquells detalls i disposicions
relatius als actes i demés expressions de caire oficial i protocol·lari de
l’Ajuntament d’Almacelles, es procedeix a fixar el present reglament de protocol
i cerimonial.
Vist el que disposen els articles 178 i 179 de la Llei Municipal Catalana,
aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril sobre procediment en
general, i els del ROAS, aprovat per Decret 179/95, de data 13 de juny, en els
seus articles 59 a 62.
Primer: Aprovar incialment el Reglament de Protocol i Cerimonial de
l’Ajuntament d’Almacelles.
Segon: Exposar al públic l’expedient pel termini de 30 dies hàbils, amb la
inserció d’edictes en el BOP, tauler i en un dels diaris de més circulació; restant
aprovat definitivament si no es presentent al·legacions al respecte.
Tercer: Publicar íntegrament en el BOP el reglament, una vegada aprovat
definitivament, i donar compte a la comunitat autònoma”.
Assenyala el Sr. Alcalde que, tot i que es va convocar als regidors que no
formen part de l’Equip de Govern, per tal de consensuar aquest punt val a dir
que no hi van comparéixer.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que se’ls va
trametre el reglament per escrit i se’ls deia que s’agrairia el fet de posar-se en
contacte per presentar al·legacions al respecte. Amb tot, destaca que quan ells
demanen poder tenir una reunió sobre altres assumptes, són els regidors de
l’Equip de Govern qui tampoc els atenen.
El Sr. Alcalde es reitera en el fet que la seva voluntat era la de poder parlar
sobre aquest tema entre tots els regidors.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 8 vots a favor
dels regidors de CiU, ERC i PPC i els 4 vots en contra dels regidors del PSC i
d’IPA-Entesa.

8.- Donar compte de l’informe on s’acredita el
compliment del principi d’Estabilitat Pressupostària
arran de la liquidació del Pressupost de 2010
Es proposa als reunits donar-se per assabentats del mateix contingut proposat
per l’inteventor Accidental a la Junta de Govern, de data 2 d’agost de 2011:
“6.2.- Es dóna compte que en data 25 de juliol de 2011, l’empresa Fornell
Consultors ha emès informe definitiu de l’execució de la liquidabilitat dels
pressupostos de 2009 i 2010 respecte al compliment de l’estabilitat
pressupostària, a partir de la documentació que se li ha subministrat des de
intervenció durant aquest període. S’adjunta l’informe que conclou el següent:
El resultat de la liquidació consolidada de 2009 va estar d’incompliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària al superar el dèficit el marge del 5,17%
sobre ingressos no financers, aprovat per la CNAL en relació a la flexibilització
en l’aplicació de la llei. El motiu del desequilibri va estar un major
reconeixement de despesa que d’ingressos no financers, posant de manifest
una necessitat de finançament de 364.337,30 euros. Atesa la normativa
d’aplicació corresponia elaborar un pla econòmic financer amb l’objectiu
d’assolir el reequilibri en una projecció temporal màxima de tres anys.
El pressupost general de 2010 incloent les modificacions en curs a data 4 de
juny de 2010, tampoc s’ajustava al compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària i es determinava una necessitat de finançament de 2.113.575
euros. Atesa la normativa d’aplicació, les modificacions del pressupost
finançades amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals no
precisen de l’elaboració del pla econòmic financer fins a la liquidació del
pressupost, en el seu cas.
De la liquidació consolidada de 2010 es desprèn que:
•

Les quantitats liquidades d’ingressos no financers no són superiors a les
despeses no financeres liquidades, generant una necessitat de finançament
de -369.625,38 euros

•

La Comissió Nacional d’Administració Local, segons acord de 28 d’abril de
2011, en relació a la flexibilització en l’aplicació de la llei d’estabilitat a les
hisendes locals, va eximir de l’obligació de presentar pla econòmic financer
a aquelles entitats amb un dèficit que no superi el 5,53% dels seus
ingressos no financers en termes consolidats. En aquest cas, el dèficit
pressupostari consolidat de l’Ajuntament d’Almacelles no supera aquest
marge de flexibilització que es situa en -410.889,72 euros. Atesa aquesta

consideració, s’assoleix l’objectiu d’equilibri pressupostari en la liquidació
del pressupost de 2010, donant compliment al RDL 2/2007, de 28 de
desembre pel que s’aprova el text refòs de la llei general d’estabilitat
pressupostària.
•

D’acord amb la normativa vigent, es podria entendre que l’Ajuntament ja no
està obligat a efectuar el pla econòmic financer al haver assolit l’equilibri
pressupostari en la liquidació de 2010, dins els marges de flexibilitat legals.

•

Es recomana fer una previsió en un horitzó temporal de 3 anys de les
magnituts econòmiques més rellevants i veure la seva possible desviació
positiva i/o negativa respecte la seva previsió per poder establir mesures
correctores oportunes abans d’arribar a la finalització de l’exercici i la
corresponent liquidació pressupostària, en cas que convingui”.

9.- Compte de la delegació del Ple, de data 6 de juliol de
2011, per a contractar una pòlissa de Tresoreria en
substitució de l’existent amb el BSCH que ens
permetés arribar a 31 de desembre
Es dóna compte per assabentar als reunits que, per acord de la Junta de
Govern de data 22 de setembre de 2011, es va acordar i posteriorment s’ha
signat el següent acord:
“6.4.- Adjudicació en el Banc de Santander, SA; d’una operació de tresoreria a
curt termini (pròrroga de l’existent), a retornar fins el dia 31 de setembre de
2011.
Vista la necessitat de coordinar la desperiodificació existent entre els ingressos
encara no realitzats del pressupost actual respecte a les despeses que cal
abonar d’aquest, es veu del tot necessari acudir a la concertació d’una pòlissa
de Tresoreria, d’acord amb les possibilitats que estableix l’article 49 i preceptes
concordants de la Llei d’Hisendes Locals.
Atès que el Ple, de data 6 de juliol de 2011 va acordar:
Primer: Iniciar expedient per tal de poder concertar amb el BSCH una pròrroga
del contracte, en la què se’ns concedeixi no cancel·lar en data 24 de juliol, la
pòlissa existent; sinó fins el termini legal permès; és a dir, fins el 12 de
desembre.

Segon: Delegar en la Junta de Govern per a l’acabament de l’expedient fins a
a la seva adjudicació, d’acord amb el que disposen els articles 52.2.m i 52.4 del
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril.
Atès que ha quedat desert el concurs de renovació/ampliació de la pòlissa de
Tresoreria de 2011 convocat per acord del ple de data 26 d’abril de 2011.
Atès que el proper 24 de setembre de 2011 finalitza la pòlissa de Tresoreria
existent, la qual es va adjudicar per acord de Junta de Govern de data 21 de
juliol de 2011.
Atès que el banc esmentat ha presentat oferta de data 22 de setembre de 2011
i registrat amb número d’entrada 2828/11.
Vist el que disposen els articles 51 i 52 del text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març
es proposa:
Primer: Adjudicar al Banco de Santander la concertació d’una operació de
tresoreria a curt termini, acceptant la seva oferta de data 22 de setembre de
2011, que es concreta en les següents condicions:
“Atenent el vostre interès relatiu a la contractació d’una operació de tresoreria a
curt termini, a continuació els oferim les següents condicions econòmiques:
Import: 397.000 EUROS
Modalitat: Pòlissa de crèdit
Termini: fins 31.12.2011 amb amortitzacions mensuals anticipades de 33.000
euros.
Interès: El tipus inicial es fixarà d’acord amb el valor de l’EURIBOR a dotze
mesos del dia anterior a la data de formalització més un diferencial del 2,75
sense arrodoniment.
El tipus d’interès nominal aplicable serà revisat trimestralment, i serà
l’equivalent d’addicionar un diferencial del 2,75 sense arrodoniment, al tipus
d’interès de l’EURIBOR a dotze mesos del sisè dia hàbil anterior a la data de
revisió.
Liquidació d’interessos: Trimestral per vençut
Comissió d’obertura: 0,25%

Comissió saldos no disposats: 0,35%
Comissió de cancel·lació anticipada: Exempt
Formalització: Davant secretari de l’Ajuntament que actuarà com fedatari
públic”
Segon: Notificar aquest acord al Banc de Santander, SA.
Per unanimitat s’aprova la proposta.
Tercer: Facultar el Sr. Alcalde per a que, en nom i representació de
l’Ajuntament, formalitzi els documents precisos”.

10.- Compte de la delegació del Ple en la Junta de
Govern, realitzada en data 30 d’agost de 2011, per a
l’adjudicació d’un préstec via ICO per poder atendre el
pagament de treballadors autònoms i petits empresaris
Es dóna compte per a assabentar als reunits de l’acord de la Junta de Govern,
de data 14 de setembre de 2011 següent:
“6.1.- Atès que s’ha rebut per part de l’ICO la confirmació que l’autorització del
préstec per al pagament de factures a proveïdors de 240.079,87 euros ha estat
acceptada, reg. d’entrada núm. 2702//11 de data 12-9-11. Atès que el Banc de
Santander ha fet una proposta de les condicions econòmiques, reg. d’entrada
2648/11 de data 6-9-11, que es detallen:
Import: 240.079,87.- EUROS
Modalitat: Préstec
Termini: 36 mesos, sense carència.
Tipus Interès: 6,5% TAE.
Amortització: Liquidacions anuals, lineals i constants.
Comissió d’obertura: 0%
Garanties: El 25% de la Participació Tributs de l’Estat
Formalització: Davant secretari de l’Ajuntament que actuarà com fedatari
públic”.
Atès que el Ple de data 30 d’agost de 2011 va acordar:
“Primer: Sol·licitar que per l’Instituto de Crédito Oficial, s’accepti la petició de
concertació de l’operació d’endeutament per a la cancel·lació d’obligacions

reconegudes, vençudes, líquides i exigibles pendents de pagament dels
pressupostos de 2010 i 2011 per la qual cosa, s’exposa una relació
identificativa i detallada de les certificacions i documents acreditatius de les
obligacions pendents de pagament, el compliment del qual es pretén dur a
terme amb aquesta nova línia financera i que puja a un import total de
240.079,87 euros essent el resum:
RESUM DE FACTURES ADJUNTADES DE L'AJUNTAMENT D'ALMACELLES
I RECONEGUDES EN ELS PRESSUPOSTOS DE 2010 I 2011
IMPORT
16240,00
18234,04
7834,64
1953,90
1451,16
2891,00
1416,00
9130,59
3174,86
115133,58
13342,44
33947,54
15330,12
240.079,87

DATA
31/01/2010
31/03/2010
15/06/2010
30/09/2010
30/11/2010
31/03/2011
01/04/2011
15/04/2011
18/04/2011
28/04/2011
28/04/2011
28/04/2011
30/04/2011

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

..//..Quart: Així mateix, s’acorda per urgència incloure el següent incís en la
proposta: contractar amb l’entitat BSCH per a la realització de l’operació de
préstec objecte d’aquest acord, per ser la que actualment té concertat amb
l’Ajuntament la pòlissa de Tresoreria i en atenció a que es tracta d’un contracte
privat que es regeix pels paràmetres fixats en el RD de referència.
Pel que fa a la resta del procés de contractació del préstec en qüestió es
delega en la Junta de Govern”.
Vist informe favorable de l’interventor Accidental de data 6 de setembre de
2011 i considerant que es tracta d’un contracte bancari, de caràcter privat, que
resta fora de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, segons
l’article 4 de la esmentada Llei 30 /2007, de 30 d’octubre.
Atès que es requisit per part de l’ICO i l’entitat bancària obrir un compte corrent
sense despeses ni comissions, vinculat exclussivament a la tramitació del
finançament ICO.
És per això que es proposa als reunits el següent:

Primer: Adjudicar a l’entitat bancària BSCH el préstec, via ICO, a l’empar del
Reial Decret Llei Legislatiu 8/2011, d’1 de juliol, en les condicions ofertades.
Segon: otificar a l’entitat BSCH aquest acord, a fi que assenyali dia i hora per a
la signatura del préstec, delegant en el Sr. Alcalde al respecte.
Tercer: Sol·licitar a l’entitat BSCH l’obertura del compte per part de
l’Ajuntament, signada per l’apoderat de la Corporació adjuntant còpia del CIF
de l’Ajuntament.
Quart: Cancel·lar el compte corrent restringit 00494635452216001130 que té
l’Ajuntament amb el BSCH i que no té moviment des de fa temps, atès que no
s’ha pogut destinar a aquesta finalitat”.

11.- Inici de l’expedient per a concertar una operació de
crèdit a curt termini que entraria en vigor a partir del
dia 1 de gener de 2012
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que el 31 de desembre de 2011 finalitzarà la pòlissa de Tresoreria actual,
la qual fou contractada en execució del Ple de 6 de juliol de 2011, que va
delegar en la Junta de Govern la seva pròrroga fins el dia 31 de desembre de
2011, i que va estar executada al BSCH.
Vista la necessitat de coordinar la desperiodificació existent entre els ingressos
encara no realitzats del pressupost actual respecte a les despeses que cal
abonar a càrrec d’aquest, es veu del tot necessària acudir a la concertació
d’una pòlissa de Tresoreria d’acord amb les possibilitats que estableix l’article
49 i concordants de la Llei d’Hisendes Locals.
Examinat el procediment per concertar l’esmentada operació de crèdit a curt
termini, i informat favorableme per l’Interventor Acctal., de data 17 d’octubre de
2011.
Vistos els articles 52 i 53 de la Llei d’Hisendes Locals, aprovada segons RDL
2/2004, de 5 de març, es proposa el següent:
Primer: Concertar amb les entitats bancàries una operació de crèdit a curt
termini fins a 1.300.000 euros de total, que iniciarà la seva vigència el dia 1 de

gener de 2012 i es cancel·larà el 31 de desembre de 2012, en les següents
condicions:
Termini: Fins el 31 de desembre de 2012
Interès: euríbor + (...)
Revisió: Trimestral
Comissió d’obertura: ...
Comissió indisponibilitat: ...
Comissió estudi: ...
Cancel·lació anticipada: ...
Intervenció: Secretari de l’Ajuntament
A l’entitat bancària que se li asigni l’import més alt, se li derivarà el pagament
mensual de les nòmines de personal de l’Ajuntament.
Segon: Sol·licitar diferents ofertes a les entitats per a la concertació d’aquest
crèdit, d’acord amb les condicions de l’annex a aquesta proposta.
Tercer: L’Ajuntament escollirà i agregarà els crèdits ofertats i els seus imports
fins cobrir el total d’1.300.000 euros, seguint el criteri del tipus d’interès més
baix i de l’oferta més avantatjosa econòmicament.
Quart: Delegar en la Junta de Govern per a l’adjudicació d’aquest contracte,
d’acord amb el que dipsosen els articles 52.2.m i 52.4 del DL 2/2003, de 28
d’abril.
Cinquè: Facultar al Sr. Alcalde per a que en nom i representació de
l’Ajuntament formalitzi els documents precisos.
ANNEX
Plec de condicions que regiran la contractació d’un crèdit a curt termini
d’1.300.000 euros:
I.- Totes les propostes dels bancs o caixes hauran de complir el següent model
d’oferta:
MODEL DE PLICA
Licitació per a concertar amb l’Ajuntament un crèdit a curt termini per suplir les
mancances de Tresoreria per a la seva cancel·lació en un termini màxim del 31 de
desembre de 2012.
Com a entitat creditícia anomenada .................. em comprometo a concertar l’operació
esmentada amb l’Ajuntament en les següents condicions:

Termini: Fins el 31 de desembre de 2012
Interès: euríbor + (...)
Revisió: Trimestral
Comissió d’obertura: ...
Comissió indisponibilitat: ...
Comissió estudi: ...
Cancel·lació anticipada: ...
Intervenció: Secretari de l’Ajuntament

A ................., a ... de ... de 2011

El representant de l’entitat bancària

II.- Totes les ofertes hauran de complir les següents condicions, no essent
vàlides aquelles que estiguin sotmeses a alguna clàusula o condició unilateral
del banc.
III.- Les propostes signades d’oferta hauran de presentar-se en el Registre
d’entrada de l’Ajuntament, abans de les 14 hores, dins la data de finalització de
presentació fixada en la convocatòria que rebran les entitats. L’oferta es
presentarà en sobre tancat on dirà:
Oferta de l’entitat ..... per licitar en la contractació d’un préstec a curt termini a
amortitzar el 31 de desembre de 2012”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i ERC, els 4 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPAEntesa, i la abstenció del regidor del PPC.

12.- Esmena a l’acord del Ple, de data 30 d’agost de
2011, sobre les retribucions de l’Alcaldia
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Examinades les dades de la comptabilitat, segons informe de l’inteventor
accidental, de data 14 d’octubre de 2011, i a la vista de la proposta d’aquest qui
acredita que fins el 14 de juliol, per part de l’alcaldia, ha estat percebent la
nòmina íntegra, finiquitant-se a partir d’aquesta data la seva relació laboral
amb l’ajuntament.

Atès que el Ple, de data 30 d’agost de 2011, en el punt 7 al tractar del tema de
les retribucions de l’alcaldia es va dir:
“Primer: Deixar sense efecte el règim de dedicació parcial fixat per l’Alcaldia
en el ple esmentat, donant-lo de baixa a partir del dia 14 de juliol de 2011.
Segon: Establir la percepció de les assistències a les Juntes de Govern de
l’Alcaldia en la quantitat de 400 € per sessió, que s’aplicaran a partir del dia 11
de juny de 2011, data d’inici de les funcions de l’Alcaldia”.
És per això que es proposa redactar de nou l’acord segon que restarà tal com
segueix:
“Segon: Establir la percepció de les assistències a les Juntes de Govern de
l’Alcaldia en la quantitat de 400 € per sessió, que s’aplicaran a partir del dia 15
de juliol de 2011”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 8 vots a favor
dels regidors de CiU, ERC i PPC i les 4 abstencions dels regidors del PSC i
d’IPA-Entesa.

13.- Moció sobre la decisió del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya referent a la immersió lingüística
Es dóna lectura a la següent moció:
“Atès que el Tribunal Suprem ha emès tres sentències que, aprofitant la
retallada del Tribunal Constitucional a l'Estatut de Catalunya, insten al Govern
de la Generalitat de Catalunya a equiparar el castellà al català i a l’aranés a
l’Aran, com a llengua vehicular a totes les escoles “de forma proporcional i
equitativa en tots els cursos del cicle d'ensenyament obligatori".
Atès que la sentència del Tribunal Suprem declara "el dret del recurrent al fet
que el castellà s'utilitzi també com a llengua vehicular en el sistema
educatiu de la Comunitat Autònoma Catalunya i, en conseqüència, la
Generalitat haurà d'adoptar les mesures que calgui per adaptar el seu sistema
d'ensenyament a la nova situació creada per la sentència 31/2010 del Tribunal
Constitucional, que considera també el castellà com a llengua vehicular de
l'ensenyament a Catalunya, juntament amb el català". La part dispositiva de la
sentència conclou: “declarem el dret del recurrent al fet que totes les
comunicacions, circulars i qualsevol altra documentació tant oral com
escrita que li siguin remeses pel centre d'ensenyament siguin també en
castellà".

Atès que arran de la sentència del Tribunal Suprem, el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya ha emès una interlocutòria que obliga a l’ús del castellà
com a llengua vehicular a l’escola catalana, fet que suposa una greu agressió
al model educatiu català i aranès.
Aquesta és la primera de les afectacions directes de la sentència del Tribunal
Constitucional sobre l’Estatut que es produeix; a més contra un aspecte nuclear
com és la immersió lingüística, que ha estat elogiada internacionalment com a
model per preservar la llengua i garantir la integració de les persones
nouvingudes.
La legislació de l’Estat espanyol fa un tracte discriminatori envers el català,
especialment si la comparem amb la legislació dels altres estats plurilingües, i
la nostra llengua és la menys protegida de la Unió Europea si la comparem
amb la resta de llengües amb un nombre similar de parlants. El Govern
espanyol aplica un tracte impositiu desmesurat, amb almenys 500 lleis, que
imposen la llengua castellana al nostre territori.
Atès que la llengua és l’essència de la identitat d’un país i que el model
d’immersió lingüística a l’escola catalana és una història d’èxit de prop de 30
anys, que ha garantit i promogut un model de societat cohesionat i d’igualtat
d’oportunitats, i que ha obtingut sempre el consens de tota la comunitat
educativa i, sobretot, la complicitat de les famílies.
Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya i que es troba encara en
una situació de minorització del seu coneixement i del seu ús, la bona aplicació
i actualització de la immersió lingüística és una eina fonamental per garantirme la normalització a més de garantir la cohesió social.
Atès que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en cap cas pot dictar
jurisprudència per les normes adoptades pel Parlament de Catalunya i en plena
vigència: LNL/1983, LPL / 1998 i LEC / 2009, que conté en el Títol II el règim
lingüístic del sistema educatiu de Catalunya.
Per aquests motius, es proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer: Manifestar el rebuig a la sentència del TSJC, conseqüència de la
retallada del Tribunal Constitucional espanyol a l’Estatut i de les sentències
conseqüents del Tribunal Suprem que signifiquen un nou atac directe al nostre
país de conseqüències molt greus per al sistema d’immersió lingüística als
centres educatius.

Segon: Manifestar el nostre suport al sistema d’immersió lingüística de les
escoles catalanes i araneses a la comunitat educativa, als agents socials i en
general a la societat civil catalana que reconeixen aquest sistema com el mitjà
més important i definitiu d’integració social, d’igualtat i de no discriminació.
Tercer: Vetllar per l’extensió del sistema d’immersió lingüística d’acord amb els
preceptes de la Llei d’Educació de Catalunya.
Quart: Adherir-se i donar suport a la iniciativa somescola.cat i emplaçar a la
societat civil catalana a movilitzar-se contra aquesta decisió.
Cinquè: L’Ajuntament d’Almacelles manifesta el seu suport al Govern de la
Generalitat de Catalunya en totes aquelles accions polítiques i jurídiques
encaminades a garantir la continuïtat del model d’immersió lingüística que
s’aplica al sistema educatiu de Catalunya.
Sisè: Comunicar aquesta decisió al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, a les Corts Generals Espanyoles, al Tribunal Suprem,
al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i al Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya”.
En la fase de deliberació, el portaveu del PPC, Sr. Francisco González,
considera que cal respectar les sentències dels tribunals i que no van en contra
de la llengua catalana, si bé cal tenir en compte que la llengua castellana
també és cooficial a Catalunya.
La portaveu d’ERC, Montserrat Torres, discrepa de la postura que manté el
portaveu del PPC, ja que considera que cal rebutjar la sentència en no haver
cap problema en l’ús que se’n fa de les llengües i en el fet de quina s’empri
com a vehicular en l’ensenyament. Al seu parer, el problema ve de fora de
Catalunya. Considera també que el fet d’aprendre el català és una eina que
facilita la integració dels nouvinguts a Catalunya. Assenyala, finalment, que
aquest rebuig és conseqüent amb la concentració que va tenir lloc el
proppassat dia 12 de setembre a la plaça de la Vila.
El Sr. Alcalde manifesta que el grup de CiU coincideix amb les manifestacions
fetes per la portaveu d’ERC. Acte seguit, adreçant-se al portaveu del PPC, li fa
avinent que el català està força discriminat, tal com es pot veure si anema al
cinema, per exemple. Destaca que són contínues les agressions en aquest
tema que es realitzen des d’alguns partits polítics d’àmbit estatal.
Fa constar el Sr. Alcalde també, que a la comunitat autònoma d’Aragó per citar
un exemple, es vol suprimir la parla catalana a la zona de la Franja en
considerar-la com una variant d’interès local.

Intervé novament el portaveu del PPC, qui considera que no es va en contra
del català, ja que és evident que es tracta de la llengua materna de molts dels
que hi viuen, si bé cal atendre els drets de qui no la parlen.
Sotmesa la moció a votació, aquesta és aprovada amb els 11 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC, PSC i IPA-Entesa i amb un vot en contra del regidor del
PPC.

14.- Expedient 08/11, de modificació de crèdit de
pressupost de despeses mitjançant suplement de
crèdit finançat amb càrrec al romanent líquid de
Tresoreria
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a
les quals la consignació és insuficient i no ampliable en el pressupost vigent de
la Corporació, i atès que es disposa de romanent líquid de tresoreria per a
despeses generals segons els estats financers i comptables resultants de la
liquidació de l’exercici anterior, es proposa tramitar l’expedient de suplement de
crèdit finançat amb càrrec al Romanent líquid de Tresoreria, amb subjecció a
les disposicions vigents.
Despeses a finançar
Suplements de crèdit:
Partida
01100-31000
01100-31100
16100-22500
92000-24000

Nom
Interessos préstecs
Despeses formalització, modificació i cancel·lació
Cànon de l’Agència Catalana de l’Aigua
Despeses Publicacions (Lo Vilot)

Total altes crèdits :

Proposta
d’increment
7.500,00€
5.000,00€
2.740,55€
5.300,00€
20.540,55€

Finançament que es proposa:
Romanent líquid de tresoreria:
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible :

20.540,55€

Total finançament:

20.540,55€

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

de
en
no
de

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb
nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres
partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals
s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
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 els articles 3 i 19 del Reial Decret
Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
General d’Estabilitat Pressupostària, i els 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.
L’article 22 del Reial Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual
s’aprova el Text Refós de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària, estableix
que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat pressupostària
previst a l’article 20 de la present 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.

5. 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, es PROPOSA al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer: Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 08/2011 per import
de 20.540,55 €, que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria per a
despeses generals del pressupost vigent 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”.
El portaveu del PSC, Francesc Torres, pregunta a què és deguda la despesa
sobre el canon. El Sr. Interventor contesta dient que era un cost que, fins ara,
no pagaven els ajuntaments.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada amb els 7 vots a favor dels
regidors de CiU i ERC, una abstenció del regidor del PPC i els 4 vots en contra
dels regidors del PSC i d’IPA-Entesa.

15.- Expedient 09/11, de modificació de crèdits del
pressupost de despeses mitjançant transferències de
crèdits entre aplicacions de despeses del mateix grup
de funció
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Expedient número 09/11, referent a la modificació de crèdits del pressupost de
despeses mitjançant transferències de crèdits entre aplicacions de despeses
del mateix grup de funció (àrea de despesa), de conformitat a l’ordre
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de
pressupostos de les entitats locals.

ANTECEDENTS
Atès que per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les
quals la consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient i no ampliable,
cal tramitar l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de transferències de
crèdit amb subjecció a les disposicions vigents.
S'han examinat els crèdits de l'esmentat pressupost que es poden reduir sense
pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
Altes en aplicacions de despeses
Aplicació
Pressupostària

Descripció

15500-60902

Obres Obertura i Perllongació Rambla

418,86 €

33600-22709

Treballs realitzats per altres empreses

4.671,03€

91200-23301

Indemnitzacions per raó servei

6.000,00 €

Total altes crèdits :

Proposta
d’increment

11.089,89 €

Baixes en aplicacions de despeses
Aplicació
Pressupostària

Descripció

15100-62701

Projectes Complexos

33300-48901

Transferència corrent Fundació Privada Museu

4.671,03 €

91200-10000

Òrgans de Govern

6.000,00 €

Total baixa crèdits :

Proposta
De baixa
418,86 €

11.089,89 €

FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades afecten al mateix grup de funció (àrea de
despesa) i no afecten els crèdits ampliables, ni els crèdits extraordinaris
atorgats en l’exercici.
2. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant
suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats
com a conseqüència de romanents no compromesos procedents de

pressupostos tancats, ni han estat objecte de cap minoració, com a
conseqüència de transferències anteriors.
3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les
partides que es proposa minorar.
4. Es compleix la legislació següent:


Els articles 179 i 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.



Els articles 40 a 42 del Reial decret 500/1990, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.



Articles 21 i 113 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local.



L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova
l’estructura de pressupostos de les entitats locals.



Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de
Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals,
per la qual es Dicten Mesures per al Desplegament de l’Ordre EHA/3565/2008,
de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’Estructura dels Pressupostos de les
Entitats Locals.
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta
en la legislació aplicable, per això, de conformitat amb l’establert en l’article 175
del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, qui subscriu
eleva el següent,
2.) ENTRE APLICACIONS DE DESPESES DE DIFERENT GRUP DE FUNCIÓ
Expedient número 09/11, referent a la modificació de crèdits del pressupost de
despeses mitjançant transferències de crèdits entre aplicacions de despeses de
diferent grup de funció (àrea de despesa), de conformitat a l’ordre
EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de
pressupostos de les entitats locals.
ANTECEDENTS
Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient i no ampliable, cal

tramitar l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit
amb subjecció a les disposicions vigents.
S'han examinat els crèdits de l'esmentat pressupost que es poden reduir sense
pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
Altes en aplicacions de despeses
Aplicació
Pressupostària

Descripció

17100-60901

Parc Europa

Total altes crèdits :

Proposta
d’increment
10.776,32 €
10.776,32 €

Baixes en aplicacions de despeses
Aplicació
Pressupostària

Descripció

15100-62701

Projectes Complexos

Total baixa crèdits :

Proposta
De baixa
10.776,32 €
10.776,32 €

FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades afecten a diferent grup de funció (àrea de
despesa) i no afecten els crèdits ampliables, ni els crèdits extraordinaris
atorgats en l’exercici.
2. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant
suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats
com a conseqüència de romanents no compromesos procedents de
pressupostos tancats, ni han estat objecte de cap minoració, com a
conseqüència de transferències anteriors.
3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les
partides que es proposa minorar.
4. Es compleix la legislació següent:


Els articles 169,170 i 172 a 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.



Els articles 40 a 42 del Reial decret 500/1990, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.



Articles 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.



L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova
l’estructura de pressupostos de les entitats locals.



Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de
Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals,
per la qual es Dicten Mesures per al Desplegament de l’Ordre EHA/3565/2008,
de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’Estructura dels Pressupostos de les
Entitats Locals.
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta
en la legislació aplicable, per això, de conformitat amb l’establert en l’article 175
del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, qui subscriu
eleva el següent,
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer: Aprovar la modificació de crèdit núm. 09/2011: 1) amb la modalitat de
transferència de crèdit entre aplicacions del mateix grup de funció per import de
11.089,89 €, i 2) amb la modalitat de transferència de crèdit entre aplicacions
de diferent grup de funció per import de 10.776,32 €, que s'exposarà al públic
durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un edicte al
tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els
crèdits de les partides que s'han indicat”.
El portaveu del PSC pregunta a què és deguda la baixa en despeses de la
fundació del Museu i els 6.000 euros en concepte d’indemnitzacions. Contesta el
Sr. Alcalde dient que es treu subvenció a la fundació, atès que l’Ajuntament
realitza despeses en restauració de documents que van destinats a la mateixa
fundació. Pel que fa a les despeses per indemnitzacions, contesta el Sr. Alcalde,
que es tracta de transferir diners a aquest concepte per als membres de la
Corporació.

En la fase de votació, la proposta és aprovada amb els 7 vots a favor dels
regidors de CiU i ERC, 4 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA-Entesa i
una abstenció per part del regidor del PPC.

16.- Expedient 10/11, de modificació de crèdits del
pressupost de despeses mitjançant crèdit extraordinari
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a
les quals no n’hi ha consignació en el pressupost ordinari actual, cal tramitar
l’expedient de crèdit extraordinari que s’ha de finançar mitjançant romanent de
tresoreria per a despeses generals i baixes dels crèdits de partides de
despeses, del pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les
disposicions vigents.
Despeses a finançar
Crèdits extraordinaris:
Partida

Nom

92000-352.00

Interessos de demora

Proposta de consignació
4.454,01€

Total altes crèdits :

4.454,01€

Finançament que es proposa:
Romanent líquid de tresoreria:
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible:

4.454,01€

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 concessió de crèdit extraordinari o 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. De conformitat amb el que estableixen els articles 3 i 19 del Reial Decret
Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària, i els 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. L’article 22 del Reial
Decret Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària, estableix que les
entitats locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat pressupostària
previst a l’article 20 de la present 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.
6. De conformitat amb el que estableixen l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de
desembre, per la qual s’aprova l’estructura de pressupostos de les
entitats locals i la Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció
General de Coordinació Financera amb les Comunitats Autònomes i
amb les Entitats Locals, per la qual es dicten Mesures per al
Desplegament de l’Ordre anteriorment mencionada.
Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb
la Legislació aplicable.
Per tant, es PROPOSA al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer: Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari número 10/11 per import de
4.454,01 €, que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses
generals, del pressupost vigent 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”.
El Sr. Alcalde fa constar que cal abonar aquesta despesa atès que hi ha una
sentència en aquest sentit per un retard en un pagament en el què hi havia
moltes parts implicades. Afegeix que es compensarà el deute amb altres
obligacions a favor nostre del mateix deutor.
En la fase de votació, la proposta és aprovada amb els 7 vots a favor dels
regidors de CiU i ERC, 4 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA-Entesa i
una abstenció per part del regidor del PPC.

17.- Expedient de comptabilització de les baixes de
drets reconeguts en exercicis anteriors pendents de
cobrament
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i
pressupostària, cal establir si la relació de drets reconeguts procedents
d’exercicis anteriors que resten pendents de cobrament respon a drets
efectivament exigibles actualment.
Atès que s’inicia l’expedient per a l’aprovació i comptabilització, si escau, de
baixes de drets reconeguts en exercicis anteriors, pendents de cobrament.
FONAMENTS DE DRET
1. Cal tenir en compte els articles 64 a 67 de la Llei general tributària, 59 a 62
del Reglament general de recaptació, 40 a 41 de la Llei general pressupostària
i 24 de la Llei de garanties dels contribuents, en relació amb la prescripció
d’ofici de drets reconeguts i liquidats.
2. Cal considerar l’article 70 de la Llei general tributària i els articles 163 a 167
del Reglament general de recaptació, en relació amb la declaració d’insolvència
del deutor.

3. Cal considerar les regles 188 de la Instrucció de comptabilitat per a
l’Administració local i 124 de la Instrucció de comptabilitat simplificada per a
ens locals de menys de 5.000 habitants.
4. Cal tenir present l’article 212.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, en relació amb l’òrgan competent.
Per tant, ES PROPOSA al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer: Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament,
integrats en l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 23.667,10€. El
detall individualitzat del qual figura a l’annex i al llistat que s’adjunta.
Segon: Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa
dels drets esmentats.

ANNEX
- Modificació del saldo inicial dels drets reconeguts:
Exercici 2007 :
Assentament
7608

Partida
761.07

Descripció
Institut
d’Estudis
Subvenció Obra Museu

Import
Ilerdencs,

3.090,00 €

Exercici 2010 :
Assentament
5404

Assentament
5397

Partida
755.10

Partida
750.83

Descripció
Agència de Residus de Catalunya,
Subvenció recollida selectiva de la
fracció
orgànica
de
residus
municipals
Descripció
Generalitat de Catalunya, PUOSC
PG 2010/863 2a Fase Centre de Dia

Import
13.955,37 €

Import
6.621,73 €

En la fase de votació, la proposta és aprovada amb els 7 vots a favor dels
regidors de CiU i ERC i 5 abstencions per part dels regidors del PSC, IPA-Entesa
i PPC.

18.- Expedient de comptabilització de les baixes de
drets reconeguts en exercicis tancats
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atès que per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i
pressupostària, cal establir si la relació de drets reconeguts procedents
d’exercicis anteriors que resten pendents de cobrament respon a drets
efectivament exigibles actualment.
S’inicia l’expedient per a l’aprovació i comptabilització, si escau, de baixes de
drets reconeguts en exercicis anteriors, pendents de cobrament.
FONAMENTS DE DRET
1. Cal tenir en compte els articles 64 a 67 de la Llei general tributària, 59 a 62
del Reglament general de recaptació, 40 a 41 de la Llei general pressupostària
i 24 de la Llei de garanties dels contribuents, en relació amb la prescripció
d’ofici de drets reconeguts i liquidats.
2. Cal considerar l’article 70 de la Llei general tributària i els articles 163 a 167
del Reglament general de recaptació, en relació amb la declaració d’insolvència
del deutor.
3. Cal considerar les regles 188 de la Instrucció de comptabilitat per a
l’Administració local i 124 de la Instrucció de comptabilitat simplificada per a
ens locals de menys de 5.000 habitants.
4. Cal tenir present l’article 212.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, en relació amb l’òrgan competent.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer: Aprovar la baixa dels drets reconeguts pendents de cobrament,
integrats en l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 2.366,48€. El
detall individualitzat del qual figura a l’annex i al llistat que s’adjunta.
Segon: Fer els assentaments comptables que calguin per fer efectiva la baixa
dels drets esmentats.
ANNEX

- Modificació del saldo inicial dels drets reconeguts:
Exercici 2010 :
Assentament

Partida

Descripció

Import

6140

396.10

Xavier Martí Palau aportació voluntària vorera C/ Pitàgores

6230

396.10

Josep Argelich Romeu, aportació voluntària vorera C/ Pitàgores

233,41€

6231

396.10

Nieves Peirau Zamora, aportació voluntària vorera C/ Pitàgores

257,09€

6232

396.10

Jovita Reñe Royo, aportació voluntària vorera C/ Pitàgores

253,63€

6233

396.10

M Dolors Mora Sisó, aportació voluntària vorera C/ Pitàgores

216,57€

6234

396.10

Daniel Porta Fransi, aportació voluntària vorera C/ Pitàgores

243,52€

6235

396.10

Felix Arias Garcia, aportació voluntària vorera C/ Pitàgores

238,22€

6236

396.10

Emili Escale Moix, aportació voluntària vorera C/ Pitàgores

924,03€

0,01 €

En la fase de votació, la proposta és aprovada amb els 7 vots a favor dels
regidors de CiU i ERC i 5 abstencions per part dels regidors del PSC, IPA-Entesa
i PPC.

19.- Ocupació directa de les finques incloses en l’Av.
de Josep Mas Dordal, incloses dins els sectors 6, 25 i
26
Aquest assumpte es deixa sobre la taula de comú acord a proposta de
l’Alcaldia i es retira de l’Ordre del Dia.

20.- Aprovació inicial de les modificacions de les
ordenances fiscals per al 2012 i la creació d’una de
nova
Es dóna lectura a la següent proposta:

“A.- Modificació de les Ordenances Fiscals:
Vist el dictamen de l’Interventor i per tal de donar compliment al que disposa
l’article 17 de la Llei 39/88 de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, 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
pels textos íntegres següents:

Ordenança Fiscal núm. 1
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
L’article 8, tipus impositiu i quota, queda amb el següent redactat:
1. La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els
tipus impositius següents:
-

Béns immobles de naturalesa urbana:
0,615 %
Béns immobles de naturalesa rústica:
0,94 %
Béns immobles de característiques especials: 0,637470848 %

2. La quota líquida s'obtindrà minorant la quota íntegra amb l'import de les
bonificacions que siguin d'aplicació.

Ordenança Fiscal núm. 2
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
S’incorpora el següent redactat:
A efectes de l’exempcio dels vehicles matriculats a nom de minusvàl·lids per al
seu us exclusiu, prevista a l’art. 93, 1, e, del RD 2/2004 pel que s’aprova el text
refòs de la LRHL, l’interessat haurà d’aporta cada any la seguent
documentació:
1.
2.
3.

Original o còpia compulsada del permis de circulació del vehicle.
Còpia de la pólissa d’assegurança del vehicle.
Certificat de minusval·lia emés per l’organ competent.

Ordenança Fiscal núm. 4
Impost sobre l’increment dels terrenys de naturalesa urbana
L’article 7.2., tipus impositiu i quota, queda amb el següent redactat:
La quota serà el resultat d’aplicar a la base imposable el tipus impositiu segons
els períodes de generació de l’increment, en concret:
a)
b)
c)
d)

període de 1 a 5 anys: 30%
període de 6 a 10 anys: 29%
període de 11 a 15 anys: 21%
període de 16 a 20 anys: 15%
Es bonifica el 95% de la quota íntegra del impost, en les transmisions de
terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals de us limitatiu del
domini, realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i
adoptats, cónyugues i ascendents i adoptants.
Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació a què es refereix
aquest apartat dins del termini establert per a presentar la declaració a l’article
11 d’aquesta ordenança i caldrà adjuntar el document públic d’acceptació
d’herència.

Ordenança Fiscal núm. 6
TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
S’afegeix al epígraf vuitè: Altres expedients o documents
Elaboració de la sol·licitud i proposta municipal d’informe d’arrelament social 10
euro
Elaboració de la sol·licitud i proposta municipal d’informe d’agrupació familiar
10 euro
L'article 7 resta igual amb l'excepció de les actualitzacions de les taxes i
conceptes del següent quadre:
Epígraf cinquè: Documents relatius al servei d’urbanisme
1
2
3
4

Certificació dels serveis urbanístics a instància de part
Certificat Aprofitament Urbanístic
Certificats del tècnic en valoració de danys i altres peritatges sobre edificis
Consulta sobre Ordenances Edificació

55,72
103,00
39,14
38,63

5
6
7
8
9
10
11

15
16

Normativa Urbanística amb text refós i planejament
Informació fitxa cadastral
Per cada plànol presentat per particular i memòria d’obres subscrita pel tècnic
Per cada còpia de plànol d’alineació de carrers, per m2 o fracció de plànol
Per còpies de plànols en expedient de concessió de llicència
Informe de característiques de terreny o consulta per edificació a instància de part
Obtenció Cèdula Urbanística
Llicència per segregacions o parcel·lació (pel nombre de parcel.les finals que
resultin) i divisió horitzontal
Llicència per activitat
Llicència Primera Ocupació vivenda unifamiliar
Licència Primera Ocupació edificis plurifamiliars
Per cada expedient de declaració de ruina d’edificis
Expedient Concessió Instal.lació rètols i mostres

17

Expedient Tramitació Modificació POUM

18

Expedient Tramitació Planejament Derivat

19

Expedient Tramitació Projecte Reparcel.lació iniciativa particular

20

Expedient Llicència Urbanística Obra Menor i Pròrroga expedient i placa

21

Expedient Llicència Urbanística Obra Major edifici unifamiliar i Pròrroga expedient i
placa

22

Expedient Llicència Urbanística Obra Major edifici plurifamiliar i Pròrroga expedient
i placa.

23
24
25
26
24
25
25

Expedient Cuberts, magatzems i similars
Expedient construcció explotacions ramaderes
Expedient construcció i instal·lacions industrials o comercials
Fotocòpia
Còpia de planol reduït dina-4
Còpia del plànol reduït dina-3
CD

12
13
14

6,70
6,70
31,42
31,42
10,87
55,72
103,00
55,72
348,24
128,75
206,00
54,33
15,71
0,015
euros/m2
Mínim
350€
0,015
euros/m2
Mínim
350€
0,015
euros/m2
Mínim
350€
0,2% del
pressupos
t
Mínim
45,32
181,28 €
0,05% del
press.
Mínim
186,43 €
186,43 €
186,43 €
186,43€
0,2 €
0,2 €
0,4 €
30 €

Epígraf Vuitè: Altres expedients o documents
Es modifiquen els imports en els següents termes:
Euros
Per qualsevol altre expedient o documents que no té expressament tarifa

48,65

Per fotocòpia

0,25

Ordenança Fiscal núm. 9
TAXA DE CLAVEGUERAM
L'article 5 queda redactat de la següent manera:
Euros
A) Habitatges

26,00

B) Finques i locals no destinats a habitatges

51,00

Ordenança Fiscal núm. 10
TAXA DE CEMENTIRI
L’Article 6 queda redactat de la següent manera:
Concessions:
Nínxols
Euros
Ninxols de la zona antiga
Ninxols de la zona nova
Fosses Zona Nova
Simples
Dobles
Columbaris
Columbari
Panteons
Terreny per Panteons (Mínim 25 m2)
Conservació
Nínxols
Fosses
Columbari
Panteons

450,00
950,00
Euros
900,00
1.500,00
Euros
550,00
Euros/m2
500,00
Euros
10,30
20,60
10,30
30,90

Ordenança Fiscal núm. 11
TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
L'article 6.2. queda 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) Grans Superfícies
B) Petit Comerç
Epígraf quart. Establiments restauració
A) Restaurants

Euros
93,60
338
676
1014
1352
1690
2028
2366
2704
3042
3380
3718
4056
4394
4732
5070
5408

312,00
109,20
291,20

B) Cafeteries, bars

239,20

C) Bars Musicals (Pubs)

291,20

Epígraf cinquè. Establiments d'espectacles
A) Sala de festes, discoteques

416,00

Epígraf sisè. Locals industrials o mercantils
A) Indústries fins a 10 treballadors

156,00

B) Indústries de més de 10 treballadors

260,00

Epígraf setè. Despatxos professionals
A) Despatxos professionals

109,20

B) Entitats Bancàries

156,00

Ordenança Fiscal núm. 16

TAXA PER AL DESGUÀS DE CLAVEGUERES PARTICULARS A LA XARXA
GENERAL
L'article 2 queda redactat de la següent manera:
Coeficients:
Les bases de percepció dels drets de gravamen la formarà l’import del valor de
l'edifici a que s'ha d'aplicar qualsevol que sigui la seva edat i estat, i es
determinarà per a l'exercici 2008, mitjançant aplicació dels següents
coeficients:
Per a cases, multiplicant la superfície de cadascuna de les seves plantes per
12 euros per metre quadrat i en els coberts i magatzems de 6 euros per
metre quadrat de la superfície que ocupi. El valor resultant es gravarà en la
proporció del 8% sense que l'import de l'arbitri pugui ésser inferior a 120 euros.
L'article 3 queda redactat de la següent manera:
Els edificis que ja gaudeixin del subministrament d'aigua potable, hauran de
satisfer per cadascuna d'elles, la quantitat 124 euros.
Per als edificis que ja gaudeixen del servei i fan obres per afegir més plantes o
be la distribució de una planta o plantes diáfanes, han de pagar la diferència
entre aquesta tarifa i la del article 2.

Ordenança Fiscal núm. 17
TAXA PER A LA CONNEXIÓ DE PRESES D’AIGUA A LA XARXA
GENERAL DE LA POBLACIÓ
L'article 1 queda redactat de la següent manera:
L'Ajuntament estableix un arbitri sobre la concessió de permisos per a la
instal·lació de preses d'aigua potable, de la xarxa general d'abastament d'aigua
potable, prenent com a base l'import del valor de l'obra a que s'ha d'aplicar
qualsevol que sigui la seva edat, estat, etc., que es determinarà mitjançant
aplicació dels següents coeficients:
Per a cases, multiplicant la superfície de cadascuna de les seves plantes per
12 euros per metre quadrat i en els coberts i magatzems a raó 6 euros per
metre quadrat de la superfície que ocupi. El valor resultant es gravarà en la

proporció del 8% sense que l'import de l'arbitri, pugui ésser inferior a 120
euros.
L'article 3 queda redactat de la següent manera:
Els edificis que ja gaudeixin del subministrament d'aigua potable, hauran de
satisfer per cadascuna d'elles, la quantitat 124 euros.
Per als edificis que ja gaudeixen del servei i fan obres per afegir més plantes o
be la distribució de una planta o plantes diáfanes, han de pagar la diferència
entre aquesta tarifa i la del article 1.

Ordenança Fiscal núm. 19
TAXA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
S’actualitza en els següents termes:
Preu públic per la prestació de serveis
Euros
Per cada hora d’excavadora

30

Per cada hora de camió

30

Per cada hora de peó

13

Per cada hora de maquinista d’excavadora

16

Per cada hora de conductor de camió

13

S’incorpora:
Preu públic per ús del carruatge del Pare Noël per import de 300 euros/dia més
fiança del mateix import.

Ordenança Fiscal núm. 22
Taxa per a l’ocupació de la via pública amb taules i cadires amb finalitat
lucrativa. Bonificació i creació de nous supòsits
Primer: L’article sisè quedarà redactat de la següent manera:
“La quota tributària s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes en els
apartats següents:

a) Per cada taula i 4 cadires:
-

Zona única: ………………………… 35 €

La Junta de Govern podrà estudiar l’ocupació de la via pública i concretament
la porció d’una zona destinada a aparcament en aquells supòsits en que la
vorera sigui molt reduïda, sense que això pugui entorpir la circulació de
vehicles. Es podrà, en aquest cas, autoritzar la instal·lació d’un tarimat protector
sobre el paviment asfàltic, a fi de permetre l’accés als fumadors”.

Ordenança Fiscal núm. 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
“Per tal de reordenar els espais públics i l’ús que es realitza amb motiu de
l’ocupació d’aquests per firetes i altres actuacions, es modifiquen les següents
tarifes:
- Tarifa novena. Industries del carrer i ambulants
Per parada mercat alimentació .................. 1,3 euros/metre lineal per dia
Per parada mercat altres............................. 1,1 euros/metre lineal per dia

Ordenança Fiscal núm. 25
TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I
LES RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER A APARCAMENTS, CÀRREGA I
DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA
Es modifica la tarifa en els següents termes:
Euros
Per metre lineal i anual

15,9

Ordenança fiscal número 26
Taxa per la prestació dels serveis de cases de banys, dutxes, piscines i
instal·lacions anàlogues

S’aplicaran les següents tarifes:
Abonaments temporada
Familiar
Pares + 2 nens de fins a 8 anys
Pares + més de 2 nens de fins a 8 anys
Adult
Infantil de 8 a 14 anys
Jubilat i pensionista per discapacitat

65€
70€
35€
22€
22€

Abonament mensual
Familiar
Pares + 2 nens de fins a 8 anys
Pares + més de 2 nens de fins a 8 anys
Adult
Infantil de 8 a 14 anys
Jubilat i pensionista per discapacitat

40€
45€
25€
14,60€
14,60€

Preus entrades piscines
Dissabtes, diumenges i festius infantil
Laboral infantil
Dissabtes, diumenges i festius adult
Laboral adult
Dissabtes, diumenges i festius jubilat i pensionista per discapacitat
Laboral jubilat i pensionista per discapacitat

3,5€
3€
5,5€
4€
3,25€
2,75€

Ocupació taules dissabtes, diumenges i festius euros taula i dia

10€

Preus per a grups
Es consideren grups persones que formes part d’una entitat, associació, club, centre
escolar... El grup haurà de tenir un mínim de 20 persones.
Per poder entrar en aquesta categoria s’haurà de fer la petició a l’Ajuntament
mitjançant instància adreçada a l’alcalde i amb antelació.
Entre setmana
Adults
Infantil (nens fins a 8 anys)

2€
1,5€

Cap de setmana
Adults
Infantil (nens fins a 8 anys)

3€
2€

Ordenança Fiscal núm. 27
TAXA PEL SUMINISTRAMENT D’AIGUA, GAS, ELECTRICITAT
S’aplicaran les següents tarifes:Tarifa quarta. Subministrament d’aigua amb
comptador domèstic:
0'33 €/m

3

-

Bloc 1... (0-10)...................

-

Bloc 2… (11-18)………....... 0'40 € /m

-

Bloc 3… (més de 18)……… 0'45 €/m

3

3

Industrial:
-

Bloc 1... (0-6)....................

0'38 €/m

3

-

Bloc 2… (més de 6)………. 0'39 €/m

3

Quota mensual per conservació de comptadors: ...

1,198704 € /mes

- Taxa d'amortització i millora de la xarxa d'abastaments: 0,0900 euros/m

3

Ordenança Fiscal núm. 30
S’actualitza segons les següents tarifes:
TAXA REGULADORA DE LA UTILITZACIÓ DE LA BÀSCULA
Euros
Preu per pesar el vehicle buit
Preu per pesar el vehicle carregat

1,50
2,90

Ordenança Fiscal núm. 32
TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEI D’ÚS DEL TEATRE-AUDITORI I
CINEMA DEL CENTRE CULTURAL “EL CASAL”
Es proposa aprovar provisionalment l’article 4.2 de l’ordenança fiscal núm. 32
(taxa per a la prestació del servei d’ús del Teartre-auditori i Cinema del Centre
Cultural “El Casal”, en els següents termes:
Article 4.2 La tarifa d’aquesta taxa serà la següent:

PREUS ENTRADES
Euros
5,5 euros
3 euros

Entrada per l’assistència a una sessió de cinema
Entrada per l’assistència a una sessió de Cinema Cinc

PREUS ABONAMENTS
Quota mensual individual infantil (entre 5 i 11 anys)
Quota mensual individual adult (entre 12 i 65 anys)
Quota mensual individual jubilat (major 65 anys)
Ús sala per fer conferències, xerrades, actuacions, etc: Euros/Actuació
(Caldrà dipositar una fiança pel mateix import). Per a les associacions
del municipi sense ànim de lucre serà gratuït. S’entèn per actuació la
que es realitza solament en un dia i hora concreta.

Euros
6 euros + 1 euro/sessió
8 euros + 1 euro/sessió
6 euros + 1 euro/sessió
170 euros/actuació

Ordenança Fiscal núm. 34
TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEI D’ESCOLA BRESSOL
Article 6. Quota tributària.
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les següents tarifes:
Escolarització nadons, P1 i P2
PERÍODE GENER-JULIOL 2012
Despeses inscripció ................................................................................... 120 euros
Escolarització P1 i P2
Opcio a (horari de 8 h. a 12 h. i de 15 h. a 17 h.)..................... 130 euros/mes
Opcio b (horari de 9 h. a 13 h. i de 15 h. a 17 h.)..................... 130 euros/mes

PERÍODE SETEMBRE-DESEMBRE 2012
Opcio a (horari de 8 h. a 12 h. i de 15 h. a 17 h.)..................... 140 euros/mes
Opcio b (horari de 9 h. a 13 h. i de 15 h. a 17 h.)..................... 140 euros/mes
Opcio c * (horari de 8 h. a 13 h.) .............................................. 110 euros/mes
(*) L’aplicació de l’opció “c” estarà condicionada a que hi hagi un estalvi en la despesa
de personal en la Llar d’Infants.
Horari extraescolar fix
½ hora ......................... 15,25 euros/mes
1 hora ......................... 25,40 euros/mes

Horari extraescolar esporàdic
1h. ................................. 6,1 euros/ida
1/2h. .............................. 3,05 euros/dia
Servei extraescolar Setmana Santa ......................................................... 15 euros
Servei extraescolar Nadal ........................................................................ 20 euros
Material escolar ........................................................................................ 25 euros
Despeses devolució rebuts ....................................................... 10 euros rebut retornat
Servei de menjador fix P1 i P2 .................................................. 5,5 euros/menú
Servei de menjador esporàdic P1 i P2 ...................................... 7,5 euros/menú
Servei de menjador fix nadons .................................................. 4,5 euros/menú
Servei de menjador esporàdic nadons ...................................... 6 euros/menú

B.- Ordenança de nova creació:
Atesa la necessitat de regular les taxes per a la prestació de serveis municipals
de cessió i reproducció de documents i fons bibliogràfics existents en el nostre
arxiu, a fi que els ciutadans en puguin disposar, es proposa l’aprovació de la
següent ordenança fiscal:

Ordenança fiscal núm. 35
Taxa per Reproducció de documents i fons bibliogràfics i documentals
a. Fotocòpies per escàner
en paper format A4 0,20 €/unitat.
en paper format A3 0,22 €/unitat.
Reproducció per escàner 0,20 €/unitat.
b. Reproducció d’imatges
Fotografies en suport paper fotogràfic
9x12 cm 6,00 €/unitat
13x18 cm 8,00 €/unitat
18x24 cm 10,00 €/unitat
24x30 cm 15,00 €/unitat
30x40 cm 25,00 €/unitat
c. Reproducció d’imatges en fitxers electrònics
Alta resolució (300ppp) 5,00 €/unitat
Baixa (72ppp) 0,60 €/unitat
Imatges en CD: 5,00 € pel suport i 1,00 €/unitat
d. Drets de reproducció dels fons de l’arxiu fotogràfic i documental de
l’Ajuntament d’Almacelles

A més de la quota especificada, s'estableixen les tarifes següents quan
aquestes reproduccions se sol·licitin per a un ús diferent al d'investigació i
recerca, sempre que l'Ajuntament sigui titular dels drets d'autor de les obres
reproduïdes, quan tingui l'autorització del titular dels drets d'autor, quan siguin
anònimes o siguin desconeguts els possibles titulars dels drets d'explotació, o
quan hagin passat al domini públic respectant sempre l'autoria si es revelés la
identitat de l'autor, així com, en tot cas, la integritat de l'obra.
Premsa (import per fotografia sol·licitada) Pàgina interior 36,10 €/unitat
Pàgina interior doble pàgina 72,00 €/unitat
Portada 120,00 €/unitat
TV i cinema (import per document original sol·licitat) 120,00 €/unitat
Edicions (import per fotografia sol·licitada)
- Pàgina interior 60,00 €/unitat
- Pàgina interior doble pàgina 90,00 €/unitat
- Portada 150,00 €/unitat
- Postals cromos i similars 36,00 €/unitat
- Edicions electròniques 60,00 €/unitat

Publicitat (import per fotografia sol·licitada)
- Audiovisuals 120,00 €/unitat
- Fullets 90,00 €/unitat
- Calendaris 120,00 €/unitat
- Memòries empreses, associacions 60,00 €/unitat
- Premsa 120,00 €/unitat
- Pòsters o cartells anunciadors 150,00 €/unitat
- Nadales 90,00 €/unitat
- Web Internet 180.00 €/unitat
- Tanques, opis 360,00 €/unitat
- Esports, cinema 90,00 €/unitat

Exposicions (import per fotografia sol·licitada)
- Plafons 36,00 €/unitat
- Altres usos 36,00 €/unitat

Decoració (import per fotografia sol·licitada) 90,00 €/unitat
e. Drets d’enregistrament dels bens mobles i immobles de l’Ajuntament
d’Almacelles
- Reportatges fotogràfics, per una hora 100,00 €/hora
- Sessió fílmica 100,00 €/hora
Seran gratuïts sempre que es justifiqui que la seva utilització es limita a
investigacions, treballs acadèmics i/o científics i de caràcter cultural. No es
permet enregistrar ni fotografiar documentació d’arxiu estigui en el format que
estigui.

ANNEXE I

NORMES DE GESTIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ GESTIONADA PEL SERVEI
D’ARXIUS, ESTUDIS I INFORMACIÓ
1. Disposicions generals
1.1 L’Ajuntament d’Almacelles garanteix l’accés dels ciutadans als documents
que integren el seu patrimoni documental, de conformitat amb el que disposa la
legislació vigent i la normativa, sense perjudici de les restriccions definides en
la llei o de les que es puguin establir per raons de conservació.
1.2 L’accés als documents públics només pot ésser denegat en aplicació de les
limitacions legalment establertes. Les denegacions del dret d’accés als
documents públics s’han de fer per resolució motivada.
1.3 L’accés als documents s’ha de facilitar en el suport material disponible que
la persona sol·licitant hagi elegit. En cas que l’exercici del dret d’accés pugui
perjudicar la conservació correcta d’un document, se n’ha de facilitar a la
persona sol·licitant la consulta d’una reproducció, sempre que se’n disposi.
1.4 Un cop autoritzat l’accés, els usuaris es sotmetran en tot moment a les
condicions generals de consulta i reproducció recollides en aquestes normes.
2. De l’accés a la documentació
2.1 L’accés als serveis de consulta del servei d’Arxius, Estudis i Informació de
l’Ajuntament d’Almacelles està obert a qualsevol persona interessada en la
consulta dels seus fons. S’atendrà, tant la consulta externa com interna durant
l'horari laboral.
2.2 Per a la investigació: Es podran reproduir totalment o parcial els documents
històrics de l’Ajuntament d’Almacelles, o aquelles publicacions que siguin de
domini públic i no tinguin l’accés restringit i les publicacions oficial disponibles.
El sol·licitant haurà de fer la sol·licitud amb el formulari normalitzat on ha de
constar l’abast de la reproducció i la finalitat científica d’aquesta.
2.3 Per a ús públic, privat i/o comercial: El sol·licitant de la reproducció serà el
responsable de tramitar i obtenir els permisos necessaris dels titular dels drets
de propietat intel·lectual en aquells casos que faci falta. I en els casos que la
propietat sigui de l’Ajuntament d’Almacelles el sol·licitant haurà de fer també la
sol·licitud amb el formulari normalitzat.
2.4 Es podrà denegar l’accés a la documentació sol·licitada mentre no hagi
estat objecte de classificació, inventari o qualsevol altre tractament que es
consideri imprescindible per autoritzar-ne la consulta.

2.5 La documentació amb un estat de conservació deficient la utilització de la
qual posi en perill la seva integritat i durabilitat, estarà exclosa totalment de la
consulta mentre no s’hagi pogut sotmetre als tractaments adients de
restauració o reproducció.
2.6 Les sol·licituds de documentació hauran de contenir les dades personals
del sol·licitant i la finalitat de la consulta.
2.7 Els usuaris són responsables dels documents mentre els consultin, i els
hauran de tractar amb la màxima cura, així com els aparells de consulta
(terminals de consulta, etc.) que es posin a la seva disposició. La documentació
consultada s’haurà de retornar en el mateix ordre, estat i condicions en què
hagi estat servida.
2.8 Les persones que deteriorin, documents o qualsevol mena d’objectes
hauran d’indemnitzar els danys causats d’acord amb la valoració que es realitzi,
previ l’informe tècnic corresponent, sens perjudici de les responsabilitats que
se'n puguin derivar.
b) Els sistemes de reproducció de documents són la fotocòpia, la còpia en
paper o còpia digital mitjançant escàner, i la fotografia (digital o en suport
analògic). La totalitat dels fons consultables es poden reproduir mitjançant
fotografia per part del personal tècnic del servei, mentre que la utilització dels
altres tres sistemes està condicionada per les característiques i formats, per la
cronologia i per l’estat de conservació dels documents:
4. Formats de reproducció
4.1 Reproducció amb Fotocòpia
Es podran fotocopiar els documents originals sempre que les seves característiques de
conservació ho permetin. Es facilitarà fotocòpies de les publicacions oficials pròpies i alienes de
que disposa el servei.
4.2 Reproducció per escaner
Es reproduiran per aquest mitjà els documents que no puguin ser reproduïts per fotocòpia si les
seves característiques físiques i de conservació ho permeten.
1.5 Reproducció per impressora làser
Es reproduiran per aquesta tecnologia tots els documents que l’arxiu pugui facilitar per haver
estat tractat prèviament l’original de manera digital.
1.6 Reproducció de còpies en CD
Es reproduiran en CD les imatges de fotografies i de documents que ja es troben digitalitzats.

Un cop emplenat el formulari i prèvia liquidació de les tarifes es lliurarà el
material sol·licitat.

FULL DE SOL·LICITUD DE REPRODUCCIÓ DE DOCUMENTS I D’IMATGES NÚM.
Sol·licituds requerida per:__________________________________________
Nom i cognoms/Entitat:__________________________________________________
Adreça:______________________________________________________________
Localitat:____________________ CP:_________
NIF:_____________________________Professió:____________________________
Telèfon: _________________________ E-mail:______________________________
Finalitat de la sol·licitud
Particular
Projecte de recerca
Edició de llibres
Altres ______________________________
Imatges sol·licitades
Número d’inventari_________________________________________________________
Tema: ____________________________________________Any_____________
Fons:_ __________________________________________________
Tipus de Suport: Paper Digital
Aquestes imatges no podran ser cedides a terceres persones ni fer-ne un ús comercial,
sense prèvia autorització de l’Ajuntament d’Almacelles.
En cas que es publiquin les imatges, es farà arribar dos exemplars de la publicació a
l’arixu fotogràfic de l’Ajuntament d’Almacelles.
Drets de reproducció
El sol·licitant s’obliga a declarar els Drets de Reproducció a favor de l’Ajuntament
d’Almacelles
Signatura del sol·licitant

Vist i plau del Responsable del Servei

Signatura de conformitat d’entrega
Data

Data

FULL DE SOL·LICITUD D’ENREGISTRAMENTS DE BÉNS MOBLES I IMMOBLES NÚM.
_____
Sol·licituds requerida per:__________________________________________
Nom i cognoms/Entitat:__________________________________________________
Adreça:______________________________________________________________
Localitat:____________________ CP:_________
NIF:_____________________________Professió:____________________________
Telèfon: _________________________ E-mail:______________________________
Finalitat de la sol·licitud
Particular
Projecte de recerca
Edició de llibres
Altres ______________________________
Bens a enregistrar
Ús de l’enregistrament____________________________________________________

____________________________________________________________________
_ __________________________________________________
Tipus d’enregistrament: fotografia video Altres
Aquestes imatges no podran ser cedides a terceres persones ni fer-ne un ús comercial,
sense prèvia autorització de l’Ajuntament d’Almacelles.
En cas que es publiquin les imatges, es farà arribar dos exemplars de la publicació a
l’arixu fotogràfic de l’Ajuntament d’Almacelles.
Drets de reproducció
El sol·licitant s’obliga a declarar els Drets de Reproducció a favor de l’Ajuntament
d’Almacelles

Signatura del sol·licitant
Signatura de conformitat d’entrega
Data

Vist i plau del Responsable del Servei

Data”

En la fase de deliberació, el portaveu del PPC, Sr. Francisco González,
pregunta si aquestes variacions van acompanyades de reduccions de la
despesa, tenint en compte les amortitzacions que seran necessàries poder dur
a terme durant la propera anualitat.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que hi ha massa afany
recaptatori, ja que si bé hi ha algunes ordenances que s’incrementen en un 3%,
n’hi ha d’altres que ho fan en un 12,5%. Creu també que caldria eliminar les
despeses innecessàries. Pel que fa a la taxa per a la Llar d’Infants, manifesta
que seria convenient saber el dèficit de 2010 i que cal advertit prèviament als
pares de totes aquestes modificacions. En definitiva, el portaveu del PSC, fa
constar que votarà en contra i que considera que era necessari conéixer abans
la relació de despeses per trobar altres solucions abans de carregar el dèficit
als pares.
El Sr. Alcalde vol fer avinent que pel que fa a l’IBI, si avui no es modifica,
caldria aplicar per al 2012 el preu sense reducció, que seria el que hi ha des de
fa 3 anys al tipus del 0,63 abans de fer-se la revisió. Aquest seria bastant més
alt al que ara es proposa, que és el del 0,615.
Respecte a l’impost sobre les plusvàlues, destaca el Sr. Alcalde que s’ha
previst una bonificació del 95% a tot el cabdal de l’herència.
Pel que fa a la Llar d’Infants, justifica el Sr. Alcalde les variacions introduïdes en
el fet que les aportacions de la Generalitat del 2010, que ara s’han rebut, han
suposat una reducció de 16.000 euros en contra de les previsions efectuades
en un primer moment. Això ha comportat assumir un sobrecost d’aquest

equipament que caldria equilibrar. Vol posar també en coneixement dels reunits
que ja hi ha hagut una reunió amb els membres de l’AMPA de la Llar d’Infants.
Pel que fa a l’Impost sobre els vehicles de tracció mecànica, el Sr. Alcalde vol
fer constar que no ha variat des del 2008 i que, en la major part de les
ordenances, s’ha aplicat l’increment de l’IPC que suposa un 3%.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, diu que li dedueix que els preus de
la Llar d’Infants han estat consensuats amb l’AMPA, tot i que per les converses
que ell ha tingut, considera que són els pares els que volen estalviar més. El
Sr. Alcalde contesta que s’ha parlat dues vegades amb ells i que és evident
que tots els pares volen estalviar, però que aquest sobrecost cal assumir-lo, tot
i que l’Ajuntament d’Almacelles fa una bona aportació que fa o pretèn ajudar a
suportar-lo millor.
El portaveu del PPC, Sr. Francisco González, demana si es poden detallar els
costos que s’estan reduint. Contesta el Sr. Alcalde que es fa en matèria de
festes, d’estalvi energètic i, en general, en tots els àmbits des de fa uns anys.
Sotmesa la proposta 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, IPAEntesa i PPC.

21.- Moció per tal que el corredor occidental d’accés a
l’Eix Ferroviari Mediterrani sigui el que aprofiti la línia
Saragossa-Lleida-Les Borges-Tarragona
Es dóna lectura a la següent moció:
“Atès que finalment la UE ha anunciat la llista de corredors ferroviaris prioritaris
per a les comunicacions a Europa, confirmant la incorporació del corredor
mediterrani com l’eix de referència del transport de mercaderies de la
península, descartant altres corredors que s’havien plantejat com a possibles
per a la vertebració del transport per ferrocarril.
Atès que aquest corredor ferroviari mediterrani s’ha inclòs en la xarxa prioritària
del transport, esdevenint una obra cabdal de la UE amb finançament europeu i
uns terminis d’execució ràpids, contemplant que pugui estar enllestit cap al
2020.
Atès que també es contempla la construcció, tot i que no de manera prioritària,
dels altres corredors peninsulars com el central, que finalitzarà el seu
recorregut a Saragossa i, des d’allí connectarà mitjançant un corredor

occidental d’accés a l’Eix Ferroviari Mediterrani, als ports de Tarragona i
Barcelona.
Atès que la Comissió Europea, a través del seu comissari Siim Kallas, preveu
que el corredor occidental d’accés per a mercaderies des de Saragossa a
Tarragona es faci per la línia de Casp-Flix-Móra-Tarragona; deixant de banda
les Terres de Lleida d’aquesta infraestructura.
Atès que aquest fet suposaria deixar sense accés directe al transport de
mercaderies de tots aquells polígons industrials i zones logístiques de la banda
lleidatana, i amb això, es deixaria pedre una oportunitat única per al
desenvolupament econòmic de les empreses lleidatanes que podrien aprofitarse d’aquesta infraestructura.
És per aquests antecedents que es proposa la següent moció:
Primer: Sol·licitar que es tingui en consideració la línia Saragossa-Lleida-Les
Borges-Tarragona com la més idònia per a que formi part del corredor
occidental d’accés a l’Eix Ferroviari Mediterrani des del centre i nord de la
península cap als ports de Tarragona i Barcelona.
Segon: Donar trasllat d’aquest acord a les principals administracions i
institucions econòmiques lleidatanes, del Govern de la Generalitat i del Govern
d’Aragó, per a que facin les gestions oportunes de recolzament i suport a
aquest corredor”.
El Sr. Alcalde dóna compte de les reunions mantingudes sobre l’Eix Ferroviari
Mediterrani, i fa constar que aquesta proposta està recolzada per l’agrupació
d’empresaris FERRMED, lobby que actua davant els organismes oficials.
Assenyala que el Pla d’Almacelles està considerat per FERRMED com un lloc
estratègic per la seva ubicació. Finalment, el Sr. Alcalde fa constar que s’està
intentant que l’amplària de la via tipus europeu arribi fins a Montsó, fet que
beneficiaria a la nostra vila.
Sotmesa la moció a votació, aquesta és aprovada per unanimitat.

22.- Moció sobre la posició de rebuig de l’Ajuntament
d’Almacelles davant les propostes de reforma la nova
PAC
Es dóna lectura a la següent moció:

“El passat dimecres 12 d’octubre el Parlament Europeu va presentar el
document de la nova PAC.
La nova orientació que tindrà la PAC suposarà un gran impacte sobre el sector
productiu agrícola i ramader català que pot provocar pèrdues que en alguns
casos posarien en risc la viabilitat de les explotacions. La nova PAC no ha de
comportar una disminució o abandonament de la superfície agrícola, ni de
l’activitat agrària.
Tenint en compte aquesta singularitat i l’elevat potencial econòmic i pel que fa
al desenvolupament rural del sector agrari català respecte la resta de l’Estat,
cal prendre les mesures necessàries per tal de garantir que la nova PAC no
exclogui el sector agrari català ni li suposi una pèrdua de recursos; fet que
suposaria un llast per a un sector que és estratègic a Catalunya a nivell
econòmic, ambiental, social i alimentari.
Tenim coneixement que des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural s’ha exposat també la voluntat del Govern de fer
pressió i fer lobby a través de totes les alternatives possibles, tant per part del
propi Govern com del sector, especialment ara s’ha obert un procés de
codecisió sobre la PAC, ja que per primera vegada les decisions de la Comissió
seran referendades també pel Parlament europeu.
Entre els temes que aporta el nou document de la PAC, cal especificar-ne
alguns que afecten de forma més directa al sector i que per tant són els més
sensibles i sobre els que cal actuar decididament mitjançant una
contraproposta de posicionament català al respecte:
1.

El marc financer de la nova PAC és manifestament insuficient,
especialment si es confirma la pèrdua nominal del 12% del pressupost que
planteja la Comissió, i considera “inacceptable que es demani incrementar la
taxa de confinançament dels Estats”.

2.

El canvi de criteris cap a un pagament uniformitzat sobre base territorial
per hectàrees discriminen, entre d’altres, les produccions intensives (que
tenen un gran pes a Catalunya en el sector ramader i que també es troben molt
afectades per la volatilitat de preus de les matèries primeres). No és acceptable
la tarifa plana que es planteja i menys si no te en compte els drets especials de
les activitats ramaderes sense base territorial.

3.

Un dels aspectes de la reforma de la Política Agrícola Comuna que es
defensa des de Catalunya és la regionalització de drets. Des de Catalunya es
defensa aquesta autonomia de gestió per diversos motius. Per una banda, la
regionalització permetria aplicar el programa de pagament bàsic a nivell de les
regions i prendre determinades decisions sobre el sistemes de capes, adaptant

el sistema d’ajuts directes a les necessitats i particularitats del sector agrari
català. D’altra banda, permetria simplificar i desburocratitzar la gestió i els
Organismes Pagadors tindrien un paper més destacat del que tenen
actualment com a simples gestors.
4.

La nova PAC ha de ser el motor de la innovació i la competitivitat en el
sector agrari, un instrument necessari per garantir el relleu generacional i la
incorporació de joves, ha de tenir instruments de gestió del mercat que
minimitzin la volatilitat dels preus agraris, i ha de tenir una visió prioritàriament
alimentària i donar suport al model agrícola comunitari.

5.

D’altra banda, és excessiu que es plantegi destinar un 30% del
pressupost de la PAC a polítiques verdes i que bona part d’aquestes es
traslladin al primer pilar sense fer un estudi previ del què s’està fent ja en
compliment de les directives ambientals i tenint en compte que l’agricultura ha
contribuït i contribueix en el temps a la conservació del territori i dels seus
valors ambientals i de la biodiversitat i proposa l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer: L’Ajuntament d’Almacelles rebutja l’actual proposta sobre la PAC 20142020 i demana la seva retirada perquè formula uns plantejaments que es
consideren lesius per als interessos del sector agrícola català i especialment
per al de les Terres de Lleida.
Segon: Instar a la Comissió Europea per a que prengui les mesures
necessàries per tal de garantir que la nova PAC no suposi una pèrdua de
recursos, innovació i competitivitat per al sector agrari català. A més sol·licitem
la regionalització efectiva per adaptar el sistema d’ajuts a la nostra realitat
productiva.
Tercer: Donar recolzament al Govern de la Generalitat perquè juntament amb
el sector, defensi davant l’Estat Espanyol i les institucions europees els
interessos de l’agricultura catalana i en concret de les Terres de Lleida.
Quart: Comunicar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als
grups del Parlament de Catalunya i al Govern de l’Estat Espanyol”.
Sotmesa la moció a votació, aquesta és aprovada per unanimitat.

23.- Modificació de les bases per a la concessió de
subvencions per a la rehabilitació de façanes del centre
històric per l’any 2012
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que en el Ple Municipal de 27 de novembre de 2003 es va fer una
aprovació inicial del pre-catàleg d’edificis històrics a protegir i preservar del
municipi d’Almacelles.
Atès que l’objectiu d’aquesta aprovació era protegir els immobles que tenien un
important valor patrimonial.
Atès que en el Ple de 14 de novembre de 2005 es va acordar l’aprovació de les
bases per a la convocatòria de subvencions per a la rehabilitació de façanes de
valor històric. En aquest ple s’aprovava donar com a màxim una quantitat de
6.000 € a les esmentades cases.
Atès que en el Ple Municipal de 25 de juliol de 2006 es va aprovar la
modificació de les bases per a la convocatòria de les subvencions per a la
rehabilitació dels edificis situats en l’illa compresa entre els C/ d’Albert Lleó i C/
Canigó, C/ Major i C/ Sant Jaume amb les següents propostes econòmiques:
5.000 € les cases amb façanes de 5 metres lineals
8.000 € les cases amb façanes de 10 metres lineals
12.000 € les cases amb façanes superiors a 10 metres lineals
Atès que passats sis anys de les primeres ajudes econòmiques als immobles
esmentats, la valoració és positiva donat que cinc immobles han pogut optar a
aquest tipus d’ajudes. Aquestes ajudes han suposat un important revulsiu en la
recuperació del patrimoni arquitectònic d’aquest Centre Històric.
Donat que des del 2009 el Centre Històric fou declarat BCIN com a conjunt
històric quedant sotmès aquest i els seus immobles i espais públics a la Llei del
Patrimoni Cultural 9/1993 de 30 de setembre.
Donat que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida va aprovar
definitivament el Pla Especial de la Subzona Nucli Antic (Clau 1a) del Municipi
d’Almacelles (illes de la il·lustració), el 14 d’abril de 2011.
Donat que la voluntat de l’Ajuntament d’Almacelles és continuar ajudant
econòmicament als propietaris dels immobles que es troben en aquest Centre
Històric i vist l’informe – proposta de la Directora del Servei del Patrimoni
Històric i Arqueològic Muncipal, de data 21 de setembre de 2011, que dona

suport a aquest acord i el que disposen els article 118 a 129 del Decret
179/1995 de 13 de juliol, es proposa als reunits el seguent:
Primer: Obrir nova convocatòria d’ajuts amb noves condicions en les obres que
es realitzaran a partir de 2012 que té com a objectiu principal recuperar els
immobles que es troben en el Centre Històric, recuperar les façanes dels
immobles, posar en valor el Centre Històric i en conseqüència la convocatòria
pretén ampliar els ajuts a la totalitat dels immobles que es troben en el Centre
Històric i en el seu entorn.
Segon: Aprovar les bases que regiran la convocatoria la concessió de
subvencions per a la rehabilitació de façanes del Centre Històric per l’any
2012 que s’adjunten com a annex a aquesta proposta i en l’informe – proposta
de la Directora del Servei del Patrimoni Històric i Arqueològic Muncipal, de
data 21 de setembre de 2011.
Tercer: Aquestes bases es sotmetran a informació pública en el BOP per un
termini de 20 dies, a l’efecte d’al·legacions, que s’entendran aprovades
definitivament si no n’hi ha.

ANNEX 1:
“BASES PER A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A LA
REHABILITACIÓ DE FAÇANES DE VALOR HISTÒRIC, PER A L’ANY 2012
De conformitat amb el que disposa l’article 5 del ROAS, l’activitat de foment de
les entitats locals regulada en el títol 3 d’aquest reglament s’exercirà en l’àmbit
de llur competències i de conformitat amb els principis de publicitat, objectivitat,
lliure concurrència i igualtat i amb adequació a la legalitat pressupostària.
És per tot això que, d’acord amb la Llei de concessió de subvencions, es
convoca l’ajut per a la rehabilitació de façanes del nucli històric, sempre i quan
es donin els següents supòsits i condicions:
SUPÒSIT PRIMER:
CASES HISTÒRIQUES ORIGINÀRIES
CONSERVEN ELS ELEMENTS ANTICS

DEL

SEGLE

XVIII

I

QUE

- En edificacions de les cases dissenyades per l’arquitecte il·lustrat Josep Mas
Dordal i conservades.
1.- OBLIGACIÓ:

a.- Les obres a realitzar compliran amb les condicions que se’n derivin i d’acord
amb el Pla Especial de la Subzona Nucli Antic (Clau 1a) del Municipi
d’Almacelles (illes de la Il·lustració) i el POUM d’Almacelles.
2.- AJUTS:
a.- Exempció de l’Impost de Construccions de la totalitat d’obra d’edificació
(ICO).
b.- Subvenció pels següents imports €.
4.000 € les cases amb façanes de 5 metres lineals
6.000 € les cases amb façanes de 10 metres lineals
12.000 € les cases amb façanes superiors a 10 metres lineals
Aquests ajuts són per cobrir aquelles actuacions que suposin una despesa
extraordinària, i sempre i quan es tracti d’una reforma total de la façana.
Quedaran subjectes a la convocatòria les actuacions següents: Arrebossats i
pintura de façana, reparació d’esquerdes i altres, substitució de canals i
baixants, pintura/ tractament de tancaments i reixes de balcons, substitució de
persianes, substitució de lloses de balcons, col·locació de nous tancaments,
reparació de teulats.la reparació i/o substitució dels elements originals com en
són els emmarcaments en pedra de les diferents obertures, les lloses, frisos i
cornises en pedra
SUPÒSIT SEGON:
LA RESTA DE CASES QUE ES TROBEN EN EL CENTRE HISTÒRIC
1.- OBLIGACIÓ:
a.- Les obres a realitzar compliran amb les condicions que se’n derivin i d’acord
amb el Pla Especial de la Subzona Nucli Antic (Clau 1a) del Municipi
d’Almacelles (illes de la Il·lustració) i el POUM d’Almacelles.
2.- AJUTS:
a.- Exempció de l’Impost de Construccions de la totalitat de l’obra l’edificació
(ICO), sempre i quan no sobrepassi el pressupost de 30.000,00 €.
b.- Si el pressupost és superior a 30.000,00 €, la subvenció del l’ICO serà del
50%.
c.- Subvenció

L’import màxim a atorgar serà de 1.000 euros i estarà en funció de la despesa
realitzada amb una actuació mínima.
Aquests ajuts són per cobrir aquelles actuacions que suposin una despesa
extraordinària, i sempre i quan es tracti d’una reforma total de la façana.
Arrebossats i pintura de façana, reparació d’esquerdes i altres, substitució de
canals i baixants, pintura/ tractament de tancaments i reixes de balcons,
substitució de persianes, substitució de lloses de balcons, col·locació de nous
tancaments, reparació de teulats.
No seran subvencionables actuacions mínimes com un canvi de persiana, una
reparació d’una esquerda, un canvi de forja, un canvi de cartell publicitari, la
instal·lació d’una baixant...
SOL·LICITUDS:
Adreçades a l’Alcaldia omplint el full normalitzat de petició.
DOCUMENTACIÓ A ACOMPANYAR:
La sol·licitud anirà acompanyada de:
1.
Projecte executiu en cas d’obra major.
2.
Memòria valorada o Pressupost de la totalitat de l’obra que es vol
edificar en cas d’obra menor.
TERMINI DE PETICIÓ:
El termini de petició finalitzarà el 31 de juliol de cada exercici econòmic.
TERMINI DE CONCESSIÓ:
S’acabarà el 31 d’octubre de cada exercici.
CRITERIS DE LA CONCESSIÓ:
Caldrà justificar i comprovar que es troba en algun dels supòsits de la
convocatòria, presentant fotos de la façana o projecte de rehabilitació d’acord
amb les instruccions fixades per l’arquitecte municipal. Es concedirà la
subvenció un cop finalitzades les obres.
ACTUACIONS SUBVENCIONABLES:
Les esmentades en els supòsits.
CONCESSIÓ DE LA SUBVENCIÓ:
Per acord de la Junta de Govern, es notificarà la seva concessió en el termini
de 30 dies de la resolució.
INCLUSSIÓ EN EL CENTRE HISTÒRIC:
Per rebre les subvencions s’haurà de documentar correctament que els
immobles es troben en el Centre Històric

BENEFICIARIS:
Els propietaris dels immobles que es troben en el Centre Històric
CONSIGNACIÓ EN EL PRESSUPOST:
Es consignarà en el pressupost de la corporació la quantitat total a
subvencionar en aquesta línia i solament es concediran subvencions fins a
cobrir el total de l’import, per ordre de peticions.
QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ:
Seran les fixades en cadascun dels supòsits de la convocatòria després
d’haver comprovat el compliment dels requisits. Per justificar-la caldrà que en
acabar l’obra informi el tècnic municipal del compliment de les bases”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i ERC, 4 abstencions dels regidors del PSC i d’IPAEntesa, i 1 vot en contra del regidor del PPC.

Acte seguit, el Sr. Alcalde proposa tractar per urgència les següents propostes.
El reunits accepten la urgència:

24.- Assumptes d’urgència
U.1.- Modificació de Pressupost 11/11, de transferència
de crèdit entre aplicacions de despeses de diferent grup
de funció (àrea de despesa), de conformitat a l’ordre
EHA/3565/2008
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a
les quals la consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient i no
ampliable, cal tramitar l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de
transferències de crèdit amb subjecció a les disposicions vigents.
S'han examinat els crèdits de l'esmentat pressupost que es poden reduir sense
pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
Altes en aplicacions de despeses
Aplicació
Pressupostària

Descripció

Proposta
d’increment

33400-22709 Treballs realitzats per altres empreses
Total altes crèdits :

4.959,53 €
4.959,53 €

Baixes en aplicacions de despeses
Aplicació
Pressupostària

Descripció

Proposta
De baixa

34200-78000 Transferència Capital EFAC
45400-22702 Valoracions i Peritatges
Total baixa crèdits :

959,53 €
4.000,00 €
4.959,53 €

FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades afecten a diferent grup de funció (àrea de
despesa) i no afecten els crèdits ampliables, ni els crèdits extraordinaris atorgats
en l’exercici.
2. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant
suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats
com a conseqüència de romanents no compromesos procedents de
pressupostos tancats, ni han estat objecte de cap minoració, com a
conseqüència de transferències anteriors.
3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les
partides que es proposa minorar.
4. Es compleix la legislació següent:
Els articles 169,170 i 172 a 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Els articles 40 a 42 del Reial decret 500/1990, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Articles 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de
pressupostos de les entitats locals.

Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de Coordinació
Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per la qual
es Dicten Mesures per al Desplegament de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de
desembre, per la qual s’aprova l’Estructura dels Pressupostos de les Entitats
Locals.
Atès tot l’anterior, es considera que l’expedient ha seguit la tramitació establerta
en la legislació aplicable, per això, de conformitat amb l’establert en l’article 175
del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, qui subscriu
eleva el següent,
Per tant, es PROPOSA al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer: Aprovar la modificació de crèdit núm. 11/2011 amb la modalitat de
transferència de crèdit entre aplicacions de diferent grup de funció per import
de 4.959,53 €, que s'exposarà al públic durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la
Província.
Segon: En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es
transferiran els crèdits de les partides que s'han indicat”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i ERC, 4 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPAEntesa, i 1 abstenció del regidor del PPC.

U.2.- Aprovació definitiva, per variacions substancials,
del text refós de la modificació puntual del POUM, en
l’àmbit del PA.05
Es deixa aquest punt sobre la taula a proposta de l’Alcaldia.

U.3.- Modificació puntual del POUM que afecta a les
condicions d’urbanització i edificació dels sectors d’ús
industrial en sòl urbanitzable delimitat
Es dóna lectura de 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 des de la vigència del POUM, l’esmentada Comissió ha aprovat
definitivament diferents figures de planejament que afecten el desenvolupament
del sòl urbanitzable delimitat previst en el POUM.
Atès que l’article 207 de la Normativa Urbanística del POUM regula les
condicions d’urbanització per als sectors d’ús industrial, limitant
innecessàriament el contingut dels plans parcials que es redactin
desenvolupant els sectors.
Atès que el que es proposa a través del document tècnic de modificació puntual
que a continuació es detallarà, és la modificació de les condicions
d’urbanització i edificació dels sectors d’ús industrial en sòl urbanitzable
delimitat previstes en el POUM.
Atès que amb aquesta modificació es tracta de canviar el redactat de l’article
207 del POUM per tal de limitar en sòl urbanitzable delimitat les determinacions
del POUM a allò que estableix l’article 58.7 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.
Atès que convé que el planejament urbanístic general es limiti a establir
l’aprofitament urbanístic, a fixar els estàndards de sistemes i la resta de
competències establertes per la llei, deixant que sigui el pla parcial de cada
sector qui estableixi les condicions d’edificació i d’urbanització.
Es per tot això que es proposa als reunits :
Primer: Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM relativa a la
modificació del sòl urbanitzable industrial d’Almacelles, continguda en el
document tècnic de data octubre de 2011, redactat per GGAU EQUIP, i
concretament per l’arquitecte en Xavier Guerra López.
Segon: Exposar l’expedient al públic mitjançant edictes en el BOP, taulers, en
un diari de més circulació de la província i telemàticament, a fi que es puguin
presentar al·legacions en un termini d’un mes des de la seva publicació en el
BOP.
No s’escau delimitar cap àmbit de suspensió de llicències”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i ERC, i 5 abstencions dels regidors del PSC, IPA-Entesa i
PPC.

U.4.- Modificació de Pressupost 12/11, referent a la
modificació de crèdits en el pressupost de despesa
mitjançant generació de crèdits per ingressos no
tributaris
Atès que per atendre les despeses necessàries que no poden demorar-se fins
a l’exercici següent, cal tramitar l’expedient de generació de crèdit a finançar
per mitjà de:
a) Per compromisos ferms d’aportació.
Nous ingressos no tributaris afectats a una finalitat, que requereixen el
reconeixement del dret o existència formal del compromís ferm d’aportació.

Partida

Nom

Previsió

761.03 Diputació de Lleida, Plantació Arbres en carrers i espais públics

10.000,00€

761.06 Diputació de Lleida, Millora Accessos Camp de Futbol

15.000,00€

Totals majors ingressos:

25.000,00€

Despeses a finançar amb nous ingressos:
Partida

Nom

Proposta
d’increment

17100-60901 Parc Europa

10.000,00€

45400-61900 Inversió Reposició Infraestructura

15.000,00€

Total despeses a finançar: ..................................................

25.000,00 €

Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 8 vots a favor
dels regidors de CiU, ERC i PPC, i 4 vots en contra dels regidors del PSC i
d’IPA-Entesa.

25.- Precs i preguntes
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, fa els següents precs i preguntes:
1r.- Recorda que la regidora d’Ensenyament no els ha contestat encara a la
petició d’una entrevista per a que els expliqui els motius que han provocat el
canvi de la directora de la Llar d’Infants.
2n.- Respecte al Decret 153/11 pregunta que se’ls expliqui tot el procés que hi
ha hagut respecte al cessament de la directora de la Llar d’Infants i sobre les
funcions que ara té com a exdirectora de la Llar d’Infants.
3r.- Respecte al Decret 141/11, demana explicacions sobre la desestimació
d’un recurs de la Policia Local sobre el calendari laboral.
4t.- Demana poder saber la situació del nou conveni de personal.
5è.- Respecte al Decret 158/11, demana poder veure quins són els motius de
desestimació de les al·legacions del PA-1 del sector 6.
6è.- Pregunta si l’Ajuntament ha tingut alguna mena de sanció per no entregar
a temps el compte de 2009.
7è.- Demana informació respecte a si l’Ajuntament ha realitzat la compra de
l’edifici conegut com a ARCA 2, per quin preu i si no és així, demana els motius
pels quals treballadors de la Brigada municipal estan treballant en aquest
edifici.
8è.- Demana poder conéixer quants assessors jurídics externs té l’Ajuntament
d’Almacelles.
9è.- Pregunta quin és l’horari d’obertura del Parc d’Europa.
10è.- Demana poder saber quin fou el cost del viatge a Brussel·les que va fer fa
poc el Sr. Alcalde.
11è.- Prega poder examinar els costos de la Llar d’Infants.
12è.- Respecte al punt 8è del Ple, relatiu a donar compte sobre l’informe
d’estabilitat pressupostària, prega al Sr. Alcalde que expliqui millor les coses, ja
que ha dit que hi ha gent de l’oposició molt interessada en vigilar els comptes.
En aquest sentit, el que hauria de dir –en tot cas- que si és cert que en liquidar
el pressupost de 2010 s’ha aconseguit l’estabilitat és perquè s’ha apujat el
nivell per part de l’Estat, deixant-lo al 5,53 quan nosaltres estàvem al 5,17.

Acte seguit, intervé el Sr. Alcalde per contestar a les preguntes formulades pel
portaveu del PSC.
Pel que fa referència a la realitat del préstec, esmenta el Sr. Alcalde que hi ha
uns 400.000 euros que la Generalitat té pendent d’abonar de l’anterior govern i
que aquest fet provoca dificultats importants en la Comptabilitat.
Pel que fa a la queixa sobre el fet que la regidora d’Ensenyament no els ha
contestat per entrevistar-se amb ella, li fa avinent al portaveu del PSC que s’ha
equivocat a l’hora de mirar-se el cartipàs, ja que aquest tema no és
competència de la regidora d’Ensenyament.
Respecte a la substitució de la directora de la Llar d’Infants, considera el Sr.
Alcalde que el que s’ha fet és intentar millorar el servei sense perjudicar a
ningú. Concreta que hi havia funcions administratives que calia atendre des de
la direcció i s’ha procurat que el personal que estigui capacitat les faci. Pel que
fa a l’anterior directora de la Llar d’Infants se li han atribuït les funcions de Cap
d’Estudis sense que això li hagi comportat cap pèrdua en les seves retribucions
econòmiques.
Pel que fa al conveni laboral, cal esperar a la constitució de la Mesa, si bé –
donada l’actual situació de crisi- considera el Sr. Alcalde que no hi ha gran cosa
a negociar pel que fa a millorar quelcom més.
Acte seguit, intervé la regidora de Recursos Humans, na Montse Arnó, que fa
constar que, de moment, solament ha comparegut la UGT i que s’ha enviat una
carta a CCOO per a que es presenti formalment a formar part de la Mesa.
Continua el Sr. Alcalde amb la pregunta sobre el cost de la visita a Brussel·les,
contestant al portaveu del PSC que encara no coneix el cost, si bé li fa avinent
que la Diputació contribuirà en bona part a sufragar part de la despesa, ja que
el tema dels eixos ferroviaris no solament afectava al poble d’Almacelles, sinó
que tocava a gran part del territori de Lleida.
Pel que fa a la pregunta sobre si l’Ajuntament ha comprat l’edifici de l’ARCA 2,
el Sr. Alcalde li contesta que l’ha adquirit una fundació sense ànim de lucre i
que la Brigada hi treballa com una col·laboració que fa l’Ajuntament a aquesta
fundació, tal com també ho fa amb altres associacions i entitats de la vila.
Pel que fa als horaris d’obertura del Parc d’Europa, el Sr. Alcalde li fa avinent
que encara manquen alguns detalls d’infraestructura i que solament s’obre al
públic puntualment.

Acte seguit, el Sr. Alcalde convida als regidors a continuar la sessió a la CasaAjuntament, a la planta baixa; on tindrà lloc de manera informàtica la celebració
del sorteig públic per a la designació dels membres de les meses electorals de
cara a les properes eleccions generals del dia 20 de novembre.

26.- Sorteig dels membres de les meses electorals per a
les properes eleccions generals del 20 de novembre
Com a continuació del Ple i traslladats a la planta baixa de la Casa-Ajuntament,
es procedeix mitjançant el programa CONOCE, facilitat per l’Oficina del Cens
Electoral, al sorteig. El Sr. Secretari, que actua i proposa –i els reunits
accepten- que se seleccionaran 6 suplents per no haver de repetir el sorteig un
cop més a causa de l’acceptació d’al·legacions.
El resultat del sorteig de membres de les meses electorals per a les eleccions
generals del dia 20 de novembre, ha donat el següent resultat:

SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 01/002/B
President: Sr. Francisco Martínez García
1r. Suplent de President: Sr. Josep Maria Miró Muixí
2n. Suplent de President: Sra. Maria A. Tomás San Agustín
1r. Vocal: Sra. Yemila Plana Alcaide
1r. Suplent 1r. Vocal: Sra. Sònia Simón Jordà
2n. Suplent 1r. Vocal: Sra. Ángeles Rodríguez Herrera
2n. Vocal: Sra. María Cruz Otin Anzano
1r. Suplent 2n. Vocal: Sr. Juan Velasco Linares
2n. Suplent 2n. Vocal: Sr. Roberto Javier Viu Salinas

SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 01/001/U
President: Sra. Maria Dolors Bosch Pujol
1r. Suplent de President: Sr. Hipòlit Cid Cayuela
2n. Suplent de President: Sra. Marina Anastasi Vilanova
1r. Vocal: Sr. Salvador Arnó Grifó
1r. Suplent 1r. Vocal: Sr. Pau Aiguadé Bernaus
2n. Suplent 1r. Vocal: Sr. Josep Plana Barsalà

2n. Vocal: Sra. Juan Roure Arnó
1r. Suplent 2n. Vocal: Sra. Carolina Vendrell Roc
2n. Suplent 2n. Vocal: Sr. Manuel Millera Tomàs

SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 02/002/B
President: Sra. Sílvia Zapater Sabaté
1r. Suplent de President: Sra. Maria Jesús Mayós Abadías
2n. Suplent de President: Sr. Jordi Jaume Mòdol Betriu
1r. Vocal: Sr. Jordi Tomàs Ortiz
1r. Suplent 1r. Vocal: Sr. Fernando Peña Morales
2n. Suplent 1r. Vocal: Sr. Oscar Luis Martín Gómez
2n. Vocal: Sr. Marco Portillo Prat
1r. Suplent 2n. Vocal: Sra. Clara Patrícia Purroy Zuriguel
2n. Suplent 2n. Vocal: Sr. Adrián Soriano Simón

SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 02/002/A
President: Sra. Èrica Domènech Bailo
1r. Suplent de President: Sra. Ana Belen Benítez Aldabó
2n. Suplent de President: Sra. Rosa Maria Altisent Rosell
1r. Vocal: Sra. Ana Maria Aguilaniedo Roqué
1r. Suplent 1r. Vocal: Sra. Francisca Jiménez Peinado
2n. Suplent 1r. Vocal: Sr. Santiago Cacho Piquer
2n. Vocal: Sra. Marta Maria Arjó Borrell
1r. Suplent 2n. Vocal: Sra. Maria Dolors Casañé Roca
2n. Suplent 2n. Vocal: Sr. Carlos Galán Pijuán

SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 02/001/B
President: Sr. Miguel Pellisé Mateu
1r. Suplent de President: Sra. Rosa Maria Villacampa Montalbán
2n. Suplent de President: Sra. Carmen Patiño del Arco
1r. Vocal: Sra. Rafaela Valdivia Moreno
1r. Suplent 1r. Vocal: Sr. Juan José Pena Arnó

2n. Suplent 1r. Vocal: Sr. Pedro José Ortiz Navarro
2n. Vocal: Sr. Alfredo Madrona Sanz
1r. Suplent 2n. Vocal: Sra. Susana Palacios Núñez
2n. Suplent 2n. Vocal: Sra. Núria Quintana Medina

SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 02/001/A
President: Sr. Carlos Corbatón Vila
1r. Suplent de President: Sra. Montserrat Justribó Abós
2n. Suplent de President: Sr. Roberto Camats Fernández
1r. Vocal: Sra. Mercè Bendicho Casañé
1r. Suplent 1r. Vocal: Sr. Ricardo Girón Coronas
2n. Suplent 1r. Vocal: Sr. Antonio Anastasi Vilanova
2n. Vocal: Sra. Eva Gracia Ortiz
1r. Suplent 2n. Vocal: Sra. Neus Codó Arnó
2n. Suplent 2n. Vocal: Sra. Sara Allué Villacampa

SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 01/002/A
President: Sra. Sònia Montserrat Gatius López
1r. Suplent de President: Sra. Immaculada Juanós Burrell
2n. Suplent de President: Sra. Rosa Marta Granero Murgades
1r. Vocal: Sra. Carmen Fornieles González
1r. Suplent 1r. Vocal: Sr. José Ramon Bisart Baltasar
2n. Suplent 1r. Vocal: Sr. David Cebollero Aler
2n. Vocal: Sra. Pilar Enguita Yagüe
1r. Suplent 2n. Vocal: Sr. Antonio Casañé Cervera
2n. Suplent 2n. Vocal: Sr. Adrià Expósito Sangüesa
I no havent més assumptes per tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a
les 23,35 hores, de tot el qual extenc la present acta, donant fe del seu
contingut.

Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari Accidental

