ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 2 DE
NOVEMBRE DE 2010.- NÚMERO 9:
ASSISTÈNCIA:

Alcalde:

Sr. JOSEP IBARZ GILART

Regidors:

Sr. JOSEP GÒDIA VISA
Sra. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
Sr. JOSÉ ANTONIO CONTE GIRAL
Sr. JOSEP R. MASCARILLA ARNÓ
Sra. ROSA CARME BOSCH MAYENCH
Sra. MONTSE ARNÓ MORA
Sr. FRANCESC TORRES ARNÓ
Sr. XAVIER CORTÉS ESCANILLA
Sr. JAUME ALTISENT BERENGUER
Sra. TERESA OLMO VILÀ
Sr. JOSEP M. DOBLAS MANCERA
Sra. CAROL MANCHÓ LAGUNAS

Secretari Accidental:

Sr. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, essent les 21 hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
presidència de l’Alcalde i l'assistència dels regidors que s’assenyalen, s’inicia,
doncs, la sessió plenària a la Sala d’exposicións del Centre Cultural com a seu
provisional, d’acord a l’ordre de les propostes que es detallaran.
Així doncs, per disposició de l’Alcaldia, s’entra directament al punt primer de
l’Ordre del Dia que disposa el següent:

1.- Aprovació de les actes de Ple, de data 8 de juliol i 12
d’agost de 2010
Resten aprovades ambdues actes esmentades amb els vots a favor dels
presents, excepte els dos d’IPA-EPM que voten en contra.

2.- Donar compte Decrets d’Alcaldia
Es dóna compte dels següents Decrets d’Alcaldia:
113/10

Aprovant inicialment norma reglamentària funcionament sessions plenàries.
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Aprovant Pla de Seguretat i Salut en el treball ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA.
Aprovant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Designant membres de la Mesa d’Experts valoració exp. Electrificació UA-8.
Aprovant quadre de vacances d’estiu personal de l’Ajuntament.
Sol.licitant subvenció per al servei de salvament i socorrisme piscines estiu 2010.
Aprovant contracte Alessa per subministrar menjador Llar d’Infants Municipal.
Aprovant calendari escolar per al curs 2010-2011 per a la Llar d’Infants Municipal.
Concedint tarja d’aparcament indiv. per persones amb disminució Sr. Juan C. Calderó Pujol.
Concedint dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Autoritzant gual permanent per al garatge situat al C/ de la Bassa Bona, 46, porta 1ª.
Autoritzant gual permanent per al garatge situat al C/ de la Bassa Bona, 46, porta 2ª.
Donant de baixa tarja conductors amb disminució.
Autoritzant vacances Sr. Secretari.
Nomenant a la Sra. Montse Gené secretària Acctal. en absència del Secretari per vacances.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Aprovant def. projecte d’urbanització obres bàsiques SUD-6 “Els Olivars”
Tancant període de matriculacions per al curs 2010-2011 de la Llar d’Infants Municipal.
Designant Sra. Begoña Andrés com a persona autoritzada gestió i supervisió personal Llar d’Inf.
Denegant Decret d’Alcaldia 132/10 per reiterar el número 131/10.
Atorgar poders de representació lletrats per personar-se en diferents plets que es presentin.
Autoritzant reducció de jornada tècnica Sra. Xènia Vigatà Zaragoza.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Autoritzant contractació personal que formarà part del Pla extraordinari d’ocupació local.
Aprovant expedient de contractació i adjudicació subministrament menjar Llar d’Infants.
Convocant Comissió Informativa Ple dia 12 d’agost de 2010.
Convocant Ple dia 12 d’agost de 2010.
Autoritzant gual permanent al garatge del C/ de Melcior de Guàrdia, s/n.
Autoritzant gual permanent al garatge de l’Av. de la Diputació, 39, bxs.
Autoritzant gual permanent al garatge del C/ de Sant Antoni, 38, bxs.
Autoritzant gual permanent al garatge del C/ de Sant Antoni, 1, bxs.
Autoritzant gual permanent al garatge de la Rambla de Catalunya, 32, porta 3ª.
Aturant obres sense llicència a la discoteca del C/ Major, 86.
Aprovant pressupost installació canonada al C/ Pitàgores facilitat per Aqualia.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Nomenant Interventor Acctal. al Sr. Ramon M. Cornellana mentre duri la baixa per malaltia Int.
Contractant l’educadora infantil Sra. Elisabeth del Moral Garcia.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Concedint tarja d’aparcament indiv. persona amb disminució Sr. Josep Tomàs Piqué.
Atorgant subvencions alumnes de 0 a 3 anys en situació sòcioeconòmica desfavorable.
Sol.licitant subvenció escolarització alumnes de 0 a 3 anys en situació familiar desfavorable.
Acordant donar de biaxa per caducitat habitants no localitzats.
Autoritzant gual permanent al garatge del C/ de Sant Jaume, 42, bxs.
Deixant sense efecte Decret 235/06 i classificant Sra. Laura Barra com a aux. administrativa.
Cessant les funcions d’Interventor Acctal. al Sr. Ramon M. Cornellana.
Habilitat al Sr. Joan Domènech Ticó com a nou Interventor a partir del dia 27 de setembre.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Autoritzant gual permanent al garatge del C/ de Sant Roc, 70, bxs.
Establint serveis mínims per la vaga general del proper 29 de setembre.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Concedint tarja aparc. transport collectiu persones disminució Fundació Germà Tomàs Canet.
Concedint tarja aparc. transport collectiu persones disminució Fundació Germà Tomàs Canet.

3.- Aprovació inicial del Pla Especial del Parc de les
Olors
Es dóna lectura a la següent proposta:

“Atès que s’ha presentat en aquest Ajuntament un Pla Especial anomenat Parc
de les Olors CAN GESÉ, per part de Raquel Zazurca Sorribas, de data 16 de
setembre de 2010, i que té per objecte el cultiu de plantes aromàtiques i la
realització de visites concertades en sòl no urbanitzable.
Atès que segons acord dels Serveis Territorial d’Urbanisme, de data 30 de juliol
de 2010, cal tramitar l’expedient com un Pla Especial en aplicació del POUM
aprovat definitivament el 7 de juny de 2010.
Atès que per Decret de l’Alcaldia núm. 168, de data 8 d’octubre es va constatar
que s’havia fet l’aprovació prèvia per Junta de Govern i tramitat el mateix
document tècnic, com una actuació en sòl no urbanitzable, en concepte
d’activitat d’interès públic d’Educació en el Lleure.
Atès que en el mateix Decret es va aprovar inicialment el pla especial de
referència, ratificant l’acord de la Junta de Govern, de data 2 d’abril de 2010,
va declarar la convalidació dels tràmits d’aprovació prèvia de l’expedient
d’actuació específica d’interès públic i de la informació pública i dels infomes
oficials d’aquest.
Atès també que es va convalidar l’aprovació prèvia del projecte d’activitat que
té el mateix contingut del pla especial tramitat.
Vist el que disposa l’article 241.2 del POUM vigent i el que diposa el Reial
Decret 1/ 2010 de 3 d’agost, Text Refòs de la normativa urbanística en el seu
article 67.1.f.
És per tot això que es proposa:
Primer: Convalidar l’aprovació inicial per Decret de l’Alcaldia de data 8
d’octubre i els tràmits realitzats així com la informació pública i els informes
rebuts del departament oficial donat quer tots ells tenen per objecte el
document d’aprovació prèvia del projecte d’actuació específica d’interès públic.
Segon: Aprovar provisionament el Pla Especial anomenat Parc de les Olors
CAN GESÉ, presentat per Raquel Zazurca Sorribas, de data d’entrada 16 de
setembrre de 2010, amb núm. 3162/10.
Tercer: Trametre l’expedient als Serveis Territorals d’Urbanisme per a la seva
aprovació o informació”.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, pregunta si hi ha algun altre
Pla Especial com aquest en tràmit. El Sr. Alcalde contesta que no.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per unanimitat.

4.- Disolució de l’organisme autònom local INDESAL
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que des de fa anys l’organisme autònom local anomenat Institut Municipal
per a la Promoció i Activació d’Almacelles ha estat sense cap activitat, essent
per aquest motiu necessari procedir a la seva dissolució en aplicació dels
estatuts.
Atès que existeix un compte corrent en l’entitat Caixa de Catalunya per import
de 7.314,63 € que genera despeses constants sense cap utilitat.
Atès que segons l’article 29 del estatuts, en produir-se la dissolució,
l’Ajuntament succeirà universalment a l’organisme autònom.
Atès que per part de la Sindicatura de Comptes se’ns ha comunicat que la
manca de comunicació del comptes generals de l’organisme, si no es fa la
dissolució de l’Organisme Autònom, pot generar perjudicis a l’hora de justificar
subvencions.
Vist el que estableix l’article 29 dels estatuts de constitució de l’Indesal es
proposa el següent:
Primer: Disoldre l’organisme autònom local anomenat INDESAL donat que des
de fa anys està inactiu i és innecessari el seu funcionament per a la prestació
dels serveis actuals de l’ajuntament.
Segon: Disposar que l’import de 7.314,63 € existent en el compte corrent de
Indesal passin al compte de la Caixa de Catalunya del que és titular
l’Ajuntament.
Tercer: Notificar aquest acod a la Direcció General d’Administració Local, a la
Sindicatura de Comptes i a l’entitat bancària”.
En la fase de deliberacions, el portaveu i regidor d’IPA-EPM Sr. Josep Maria
Doblas, pregunta per què no funciona aquest organisme.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que ha de
lamentar el final d’aquest organisme, ja que era un nexe d’unió entre els
empresaris locals i els comerciants amb l’Ajuntament, i fou molt útil per tirar
endavant les fires i altres iniciatives de participació d’aquests. Manifesta, a més,
que no entén l’animadversió de l’actual Govern local cap a aquest organisme i
considera que no hi ha promoció de l’activitat industrial o comercial des de
l’Ajuntament. Per aquest motiu el vot del seu grup serà en contra de la
proposta.

El Sr. Alcalde contesta dient que l’INDESAL, a més d’organitzar fires, no feia
res més. Afegeix que la FIDAL no es fa actualment, senzillament, perquè el
comerç de la vila no hi té interès i, per tant, l’Ajuntament, no farà una fira buida
d’estands. En el moment que el comerç ho demani es podrà tornar a rependre
novament aquesta fira.
D’altra banda, el Sr. Alcalde recorda al portaveu i regidor del PSC, que
actualment es fan vàries fires al llarg de l’any. Considera que, ni abans ni ara,
aquest organisme no va funcionar mai. Creu el Sr. Alcalde que per tal de crear
un polígon industrial no és necessari cap organisme ja que l’Ajuntament té prou
capacitat per fer-ho. De fet, Almacelles des de fa poc, gaudeix d’un poligon
industrial força potent. Per això li sorprèn que el portaveu del PSC parli de
mancances industrials quan, el seu grup, sempre ha votat en contra de
qualsevol proposta de Ple sobre la realització del Parc Industrial de Suport
Aeroportuari.
Contesta el regidor i portaveu del PSC, el Sr. Francesc Torres, que el seu grup
no està en contra de l’ampliació de la zona industrial sinó que sempre han
manifestat que, al seu criteri, aquesta zona industrial s’havia d’haver instal·lat a
la zona sud del terme. Pel que fa a l’Indesal fa constar que quan funcionava
servia per a aportar idees entre els diferents sectors implicats de la vila, mentre
que ara només es fa allò que decideix l’Equip de Govern.
El Sr. Alcalde fa constar que la democràcia fa que alguns tinguin l’encàrrec de
la població de governar i prendre les decisions i, de la mateixa manera que en
el seu dia va ser l’Ajuntament qui va acordar crear l’INDESAL, avui en dia és el
mateix Ajuntament qui pren l’acord de no mantenir un organisme obsolet.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els vots a favor dels
7 regidors de CiU i els 6 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA-EPM.

5.- Aprovació del conveni a signar amb ADIGSA i
l’Associació de Veïns dels Blocs Batlle Anastasi per
fixar la col·laboració de l’Ajuntament en el projecte
d’obres d’accessibilitat destinat a les Comunitats de
Propietaris dels Blocs Batlle Anastasi
Es dona compte de l’acord de la Junta de Govern de data 27 de gener de
2010, i es proposa als reunits la seva ratificació en el següent sentit:
“7.1.- Es dóna compte del document d’entrada núm. 4323/09, presentat pel
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE, Adigsa, empresa pública,

en el que fan tramesa del Conveni d’Adhesió i de col·laboració entre Adigsa,
l’Ajuntament d’Almacelles i l’Associació de Veïns de Batlle Anastasi, respecte al
Projecte d’obres d’accessibilitat destinat a les Comunitats de Propietaris de
Batlle Anastasi.
La Junta acorda aprovar el contingut del conveni, excepte el redactat de la
clàusula cinquena en el que suprimirà com a aportació de l’Ajuntament
d’Almacelles, la que es deia “15 % del pressupost protegible amb un límit
màxim d’11.500 euros per comunitat”. Aquesta aportació queda suprimida del
conveni. La supressió d’aquesta clàusula es realitzarà tant en el supòsit de
creació d’un itinerari practicable que comporti instal·lar un ascensor com en el
cas que únicament es tracti d’instal·lació d’un ascensor.
Pel que fa a la clàusula sisena, on diu “l’Ajuntament d’Almacelles aportarà en
concepte de subvenció addicional l’import de les taxes i impostos devengats,
per a l’aplicació de l’ordenança municipal als permisos d’obres i instal·lacions
presentats” s’afegirà el següent: “(...) sempre que ho permeti la legislació
vigent”.
Malgrat això, el Ple aprovarà el que cregui més adient”.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Fracnesc Torres, pregunta quins són els
motius d’aquest conveni, quines obres es fan i què pensen els veïns afectats.
El Sr. Alcalde contesta que el projecte es pot examinar i respecte als veïns creu
que hi estan d’acord, ja que ningun d’ells ha al·legat res en contra.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i les 7 abstencions

6.- Aprovació provisional de la modificació del POUM
de caràcter puntual en el polígon PA-05 (C/ d’Àngel
Guimerà)
Es deixa pendent d’estudi aquest assumpte a proposta de l’Alcaldia.

7.- Modificació del pressupost de la Corp. 06/10, de
suplement de crèdit fent ús de romanent de Tresoreria
Es dóna lectura a la següent proposta:

“Atès que per Decret de l’Alcaldia de data 19-10-2010 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit.
Atès que per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a
les quals la consignació és insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari
actual, cal tramitar l’expedient de suplement de crèdit que s’ha de finançar
mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals, del pressupost
vigent de la corporació, amb subjecció a les disposicions vigents.
Despeses a finançar
Suplements de crèdit:
Partida
01100-30000
01100-31000
15500-21000
15500-21300
32101-21300
32101-21300
33800-21200
32101-22103
33400-22000
33800-22709
34200-22112
33800-22609
91200-22200
91200-22706

Nom

Proposta
d’increment

Interessos depòsits
Interessos prèstecs
Manteniment i infrastructura
Reparació i manteniment maquinària
Reparació i manteniment maquinària
Reparació i manteniment maquinària
Reparació i manteniment edificis
Combustibles i carburants
Material oficina ordinari
Treballs realitzats altres empreses
Subministre material elèctric
Festes populars
Serveis de telecomunicacions
Treballs llibre

1.500
4.800
15.000
5.000
1.600
3.600
4.800
4.000
2.000
26.973,12
3.000
50.672
5.000
900

Total altes crèdits :

128.845,12 €

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

128.845,12 €

Total finançament:

128.845,12 €

FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei

reguladora de les hisendes locals, i als articles 34 a 38 del Reial decret
500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i
el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o
ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de suplement
crèdit.

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 l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12
de desembre, general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del RDL
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, les entitats locals ajustaran els seus pressupostos, en
l’àmbit de les seves competències, al compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària en els termes previstos a l’article 3.2 de la LGEP.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei estaran
obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o
liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla econòmic financer
corrector a mitjà termini.
Per tant,
Es proposa al Ple l’adopció de l’acord següent acord:
Primer: Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 06/2010 per import
de 128.845,12 €, 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”.

De comú acord, es passaran a debatre conjuntament les propostes núm. 7 i 8
de la present Ordre del Dia.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, demana una entrevista amb
l’Interventor tot i que ja ha estat atès prèviament per aquest durant la Comissió
Informativa, ja que encara té dubtes respecte a la situació econòmica i, molt
especialment, en el que es diu en les propostes 7 i 8 sobre el compliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària. També voldria clarificar dues partides
sobre subvencions del tema de Joventut. Per aquestes raons votarà en contra
de l’aprovació de les propostes.
El Sr. Alcalde contesta que, arran del crèdit de 850.000 euros cal un Pla
d’Estabilitat i destaca que s’han aconseguit 130.000 euros en subvencions,
motiu pel qual cal felicitar als tècnics que les han gestionat i aconseguit.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que no deu anar
gaire bé el tema del deute quan calen plans d’estabilitat.
El Sr. Alcalde manifesta que aquest Equip de Govern solament ha fet un
prèstec per 850.000 euros, i que tota la resta de deute prové de legislatures
passades en les què governava el mateix portaveu del PSC. Assenyala que el
crèdit que ara s’ha fet és degut a que cal avançar la major part dels imports
corresponents a les subvencions que atorga la Generalitat.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els vots a favor dels
7 regidors de CiU i els 6 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA-EPM.

8.- Modificació del pressupost de la Corp. 07/10, de
modificació de crèdit finançat amb generació de nous
ingressos
Es dóna lectura a la següent proposta:
“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

450.80 Subvenció Joventut

15.134,50 €

461.00 Subvenció llibre Institut Estudis Ilerdents
450.50 Subvenció SOC

1.700 €
57.209,63€

761.05 Subvenció Diputació Rambla Il·lustració

25.000 €

750.81 Subvenció Casa Clara

29.000 €

Totals majors ingressos:

128.044,13 €

Despeses a finançar amb nous ingressos:
Partida

Nom

33700-22609 Actes, tallers i conferències

Proposta
d’increment
10.000,00€

33700-22709 Treballs realitzats altres empreses

5.134,5€

91200-22706 Treballs llibre

1.700€

15500-13001 Retribucions

39.212€

15500-16000 Seguretat Social

13.998€

92000-1620 Formació

3.999,63€

15500-60902 Apertura i perllongar rambla

25.000 €

33700-62203 Rehabilitació casa Clara

29.000 €

Total despeses a finançar: ...........................................................................128.044,13 €

FONAMENTS DE DRET
1. D'acord amb l'article 181 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article
43 del RD 500/90, poden generar crèdit en els estats de despeses dels
pressupostos, en la forma que reglamentàriament s'estableixi, els ingressos de
naturalesa no tributària derivats de les operacions següents:
a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o
jurídiques per finançar, juntament amb l'entitat local o amb algun dels seus
organismes autònoms, despeses
que per la seva naturalesa estiguin
compreses en els seus objectius

b) Alienacions de béns de l'entitat local o dels seus organismes autònoms
c) Prestació de serveis
d) Reemborsaments de préstecs
e) Reintegraments de pagaments indeguts a càrrec del pressupost actual, pel
que fa a la reposició del crèdit en la quantia corresponent
2. L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei estaran
obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o
liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla econòmic financer
corrector a mitjà termini.
L’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat
pressupostària, determina que les entitats locals, en l’àmbit de les seves
competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària en els termes previstos a l’article 3.2 d’aquesta Llei.
Per tant,
Es Proposa l’adopció de l’acord següent :
Primer: Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 07/10 mitjançant
la generació de crèdit finançat amb nous ingressos no tributaris, per un import
de 128.044,13 €, segons es determina a l’apartat d’antecedents, i que es tramiti
d'acord amb les bases d'execució del pressupost.
Segon: Exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la
Província.
Tercer: En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es
generaran els crèdits de les partides que s’han indicat”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els vots a favor dels
7 regidors de CiU i els 6 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA-EPM.

9.- Aprovació provisional de les modificacions de les
ordenances fiscals i preus públics per a l’exercici de
2011

Es dóna lectura a les següents propostes que integrarà alhora dues més que
es presenten per urgència que afecten al conjunt de les ordenances i que es
detallaran de la següent manera:
“Atès que el finançament de les despeses dels serveis municipals es porta a
terme fonamentalment aplicant els impostos i taxes autoritzats per la Llei
d’Hisendes Locals.
Atès que l’increment del cost dels serveis municipals així com el major preu
dels béns consumits per a la prestació dels esmentats serveis justifiquen la
necessitat de majors ingressos per l’erari municipal (Art. 24.2 del RDL 2/2004,
de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les
Hisendes Locals). Atès el context de crisi econòmica que estem vivint, es
congelen les taxes de 2010 per 2011 incorporant-hi petits ajustaments.
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 pel
text íntegre següent:
U.5.- Modificació de l’Ordenança de l’impost de Vehicles de Tracció
mecànica
S’afegeix una nova bonificació en els següents termes:
“En aplicació de l’article 94.6 del Text Refòs de la Llei d’Hisendes Locals es
proposa el següent:
1.- Estaran bonificats al 100% de l’impost tots aquells vehicles de més de 25
anys d’antiguitat”.
Ordenança Fiscal núm. 6
TAXA PER EXPEDICIO DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
L’Article 7 resta igual, afegint-hi:
Epígraf setè: Centre Cultural d’Almacelles “El Casal”
Ús equips procés d’informació Biblioteca Centre Cultural (internet):
céntims/15 minuts
Ús equips impressió: 3 céntims/full
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Ordenança Fiscal núm. 11
TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES

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
90,00
325
650
975
1300
1625
1950
2275
2600
2925
3250
3575
3900
4225
4550
4875
5200

300,00
105,00
280,00

B) Cafeteries, bars

230,00

C) Bars Musicals (Pubs)

280,00

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

400,00

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

150,00

B) Indústries de més de 10 treballadors

250,00

Epígraf setè. Despatxos professionals
A) Despatxos professionals

105,00

B) Entitats Bancàries

150,00

U.2.- Inclusió d’una esmena en l’ordenança número 23 per afegir-la en les
que es detallen en la proposta núm. 10, d’aprovació provisional de les
modificacions de les ordenances fiscals i preus públics per a l’exercici de
2011
Ordenança Fiscal núm. 23
TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O
ATRACCIONS SITUADES EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I
AMBULANTS, RODATGE CINEMATOGRÀFIC
Tarifa novena:

Indústries del carrer i ambulants
Euros/metre lineal per dia
Per parada mercat tot tipus de gènere

1 euro

Ordenança Fiscal núm. 27
TAXA PEL SUMINISTRAMENT D’AIGUA, GAS, ELECTRICITAT
S’aplicaran les següents tarifes:Tarifa quarta. Subministrament d’aigua amb
comptador domèstic:
3

-

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

0'3080 €/m

-

Bloc 2… (11-18)………....... 0'3470 €/m

-

Bloc 3… (més de 18)……… 0'3880 €/m

3

3

Industrial:
-

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

0'3470 €/m

3

-

Bloc 2… (més de 6)………. 0'3570 €/m

3

Quota mensual per conservació de comptadors: ...

1,1526 € /mes

- Taxa d'amortització i millora de la xarxa d'abastaments: 0,0800 euros/m

3

Ordenança Fiscal núm. 32
TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEI D’ÚS DEL TEATRE-AUDITORI I
CINEMA DEL CENTRE CULTURAL “EL CASAL”
Article 4.2 La tarifa d’aquesta taxa serà la següent:
PREUS ENTRADA: 5,5 €

ABONAMENT MENSUAL:
•
•
•
•
•

Família formada per pare i/o mare amb fill menor de 18 anys: 45 €
Família formada per pare i/o mare amb més d’un fill menor de 18 anys: 52 €
Parella de jubilats: 20 €
Jubilat/-da individual: 10 €
Normal: 20 €

ABONAMENT 7 SESSIONS:
•
•
•
•
•

Família formada per pare i/o mare amb fill menor de 18 anys: 50 €
Família formada per pare i/o mare amb més d’un fill menor de 18 anys: 57 €
Parella de jubilats: 35 €
Jubilat/-da individual: 17,5 €
Normal: 29 €

Segon: Sotmetre el present acord a informació pública i audiència dels
interessats pel termini de 30 dies, mitjançant exposició pública en el tauler
d'anuncis i inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província.
Tercer: Finalitzat el termini d'exposició pública sense haver-se presentat cap
reclamació o suggeriment, s'entendrà definitivament aprovat”.
El Sr. Alcalde destaca que la norma per aquest any vinent és també la de
congelació dels impostos, tal com s’ha anat fent en els darrers anys, així com
una contenció pel que fa a les taxes.
Sotmesa la proposta amb les dues urgències relacionades, aquesta és
aprovada amb els 7 vots a favor dels regidors de CiU, 2 vots en contra dels
regidors d’IPA-EPM i les 4 abstencions dels regidors del PSC.

10.- Sol·licitud al Consell Comarcal del Segrià la cessió
a l’Ajuntament d’Almacelles de la titularitat de la
Deixalleria Comarcal, així com la prestació del servei
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que fa prop d’un any que la Deixalleria Comarcal d’Almacelles es troba
del tot enllestida sense que hagi entrat en funcionament.
Atès que sembla ser que podria entrar en funcionament el proper any i que
s’aplicaria un canon que oscil·laria entre els 1,70 i els 2 euros per habitant.
Atès que, en tant que es considera una despesa excessiva per l’explotació
d’una deixalleria d’aquestes característiques, es voldria poder gestionar-la des

d’aquest municipi. No cal dir que aquest fet -d’aconseguir-se- comportaria un
servei més econòmic, directe, més proper al ciutadà i amb horaris i serveis
adaptats a les necessitats de la nostra població.
Aquesta explotació, per part de l’Ajuntament, de la Deixalleria Comarcal
implicaria igualment donar un servei de recollida selectiva de residus als
usuaris d’Almacelles i als de la resta de pobles del voltant: Sucs, Raimat,
Gimenells, el Pla de la Font, etc; usuaris als què se’ls hi aplicaria una aportació
en forma de canon, d’igual manera que s’estableix ara mateix, però que es
gestionaria directament des de l’Ajuntament d’Almacelles en la quantitat i
percentatge que s’establís convenientment.
Així doncs, vistos aquests antecedents, es proposa als reunits el següent:
Primer: Sol·licitar al Consell Comarcal del Segrià la cessió a l’Ajuntament
d’Almacelles de la titularitat de les instal·lacions i edificacions de la Deixalleria
Comarcal instal·lada en el Poligon del Pla de la Creu, a fi que l’Ajuntament
gestioni directament el servei de la Deixalleria.
Segon: De manera subsidiària, i en cas de no poder revertir la titularitat de les
instal·lacions, es demana al Consell Comarcal del Segrià que encomani la
gestió de la Deixalleria Comarcal d’Almacelles a favor de l’Ajuntament, passant
a gestionar aquesta administració local el servei i la recaptació de les taxes per
al seu funcionament”.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que aquest punt
només es per crear polèmica i que el seu contingut és contradictori, ja que la
Deixalleria va néixer per a que fos local i CiU va ser la que va demanar que fos
comarcal. Per això considera que no hi té lloc la sol·licitud de la proposta.
D’altra banda, el mateix portaveu manifesta que els preus de les deixalles es
varen donar a conéixer en el Consell d’Alcaldes, preus que varen ser admesos.
El Sr. Alcalde manifesta que no es va dir que fos comarcal sinó que pugués
atendre a la resta de poblacions i que, d’aquesta manera, fos gratis. Assenyala
el Sr. Alcalde que el portaveu del PSC no volia les deixalles provinents d’altres
pobles. D’altra banda, manifesta el Sr. Alcalde que el Consell d’Alcaldes no és
cap òrgan sobirà i que el fet d’haver d’abonar 2 euros per habitant i any suposa
un increment addicional de la taxa.
El portaveu del PSC demana on està l’estudi econòmic de l’Ajuntament
d’Almacelles que justifiqui el que es proposa. Assenyala que l’aportació de
l’Ajuntament d’Almacelles seria de 10 ó 12.000 euros mentre que solament el
sou d’un peó encarregat de la Deixalleria ja pujaria 22.000 euros l’any. Destaca
finalment que l’Ajuntament d’Alcarràs té una despesa de 36.000 euros en
aquest concepte. Per aquest motiu, el seu grup votarà en contra de la proposta.

Acte seguit, el Sr. Alcalde fa constar que la gestió per part de l’Ajuntament
sortiria més barata i que, per aquest motiu, no abonaran els 1,7 euros. Pel que
fa al personal la qüestió estaria solventada emprant personal de la mateixa
Brigada d’Obres i Serveis.
El portaveu i regidor d’IPA-EPM, Sr. Josep Maria Doblas, fa avinent que no veu
clar el sentit de la proposta, ja que allò que era abans local ara és comarcal.
Creu també que la gestió més barata ha de ser la més consensuada i no creu
que estiguin equivocats tota la resta d’alcaldes que la troben correcta.
Acte seguit, la proposta se sotmet a votació, proposta que és aprovada amb els
7 vots a favor dels regidors de CiU i els 6 vots en contra dels regidors del PSC i
d’IPA-EPM.
Acte seguit, a proposta del Sr. Alcalde, s’acorda incloure en l’Ordre del Dia els
següents assumptes per urgència, a excepció dels núm. 2 i 5 que s’han inclòs
prèviament en la proposta sobre les Ordenances Fiscals per a 2011.

11.- Assumptes d’urgència
U.1.- Proposta per sol·licitar a la Direcció General de
Carreteres de la Generalitat que el traçat de la carretera
que ha d’unir Almacelles amb l’aeroport d’Alguaire i
l’A-14 s’ajusti al traçat aprovat en el Pla Territorial de
Ponent
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que ha sortit a informació pública l’estudi informatiu i d’impacte ambiental
del projecte “Millora general. Nova carretera Almacelles-Alguaire. De la
carretera N-240, PK 112+500 a al futura A-14. Tram: Almacelles-Torrefarrera”.
Atès que segons es desprèn d’aquest traçat, la carretera que ha de connectar
Almacelles amb l’aeroport d’Alguaire i l’A-14, passant dels 5 Km del traçat del
Pla Territorial de Ponent als 7,5 Km del traçat establert en aquest projecte, fet
que suposa una diferència de 2,5 Km respecte al traçat originari, amb la pèrdua
de competitibitat, de temps i de diners respecte al primer traçat, traçat que va
ser defensat, consensuat i aportat com a al·legació per aquest mateix
Ajuntament d’Almacelles en la redacció i confecció del Pla Territorial de Ponent
l’any 2008.
Ateses les reunions mantingudes entre l’Ajuntament d’Almacelles i els
principals responsables de la Secretaria General de Mobilitat, de la Direcció

General de Carreteres de la Generalitat i de la delegació territorial a Lleida de
Carreteres, en les quals s’ha convingut que el traçat d’aquesta carretera
respectaria al màxim el traçat indicat en el Pla Territorial de Ponent i/o, en tot
cas, s’habilitaria el camí que surt de la Saira cap a l’aeroport com a un vial
adequat per accedir a l’aeroport sense haver de donar cap tomb fins a Rosselló
per pujar novament cap a Alguaire, efectuant un llarg recorregut que no
beneficia en res als possibles usuaris de l’aeroport de Lleida-Alguaire que
vulguin accedir des de la banda d’Aragó i del Segrià oest o als potencials
usuaris del Parc de Suport Aeroportuari del Pla d’Almacelles, promogut per
l’INCASÒL, i que –d’haver d’emprar l’infraestructura aeroportuària- es veurien
obligats a fer recorreguts més llargs, i per tant, menys rendibles per als seus
interessos econòmics.
Atesos doncs, aquests antecedents, es proposa als reunits:
Primer: Sol·licitar a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de
Catalunya que ajusti el tram final d’aquesta nova carretera al traçat aprovat en
el Pla Territorial de Ponent, a fi d’evitar l’excés de recorregut per accedir a
l’aeroport per part dels usuaris que vulguin accedir des de la banda
d’Almacelles o d’Aragó.
Segon: De no ser factible aquest ajust, es podria adequar el camí que surt prop
del nucli de la Saira, amb accés mitjançant rotonda, millora dels accessos a
aquest nucli agregat i adequació del vial en carretera apta, a fi i efecte de poder
accedir directa i ràpidament a l’aeroport sense necessitat d’accedir
obligatòriament a l’A-14.
Tercer: Condicionar un camí que surtiria del PK 8+000 d’aquesta nova
carretera, amb accés mitjançant rotonda i adequació del vial en carretera apta,
a fi i efecte de poder accedir directa i ràpidament a l’aeroport sense necessitat
d’accedir obligatòriament a l’A-14.
Quart: Fer trasllat d’aquestes al·legacions a la Direcció General de Carreteres,
a fi i efecte que les tinguin per presentades i facin les gestions oportunes per
estimar-les en el projecte definitiu”.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que són correctes
els acords segon i tercer i no troba entenedor el primer, que proposa suprimir-lo
de l’ordre del dia i parlar-lo amb els afectats.
Acte seguit, el Sr. Alcalde mostra el dossier preparat per enviar a la Direcció
General de Carreteres amb les diferents alternatives destacant les dues
versions que proposa, a fi i efecte que la zona aeroportuària d’Almacelles tingui
enllaç amb l’aeroport, un brancal dels quals passaria per la Saira.

El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que cal retirar el
primer acord i mantenir com a acceptables els acords segon i tercer.
El Sr. Alcalde considera que cal mantenir la proposta formulada originàriament i
la sotmet a votació.
En la fase de votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor dels regidors
de CiU, 2 vots en contra dels regidors d’IPA-EPM i 4 abstencions dels regidors
del PSC.

U.3.- Aprovació inicial de l’ocupació directa de les
finques del sector SUD-5, afectades per la urbanització
del vial anomenat avinguda de Josep Mas Dordal per a
facilitat la circumval·lació de la vila ampliant l’ocupació
directa de l’avinguda del Esports
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que l'Ajuntament pretèn dur a terme d'immediat l’eixamplament del vial
previst en el POUM, anomenat avinguda de Josep Mas Dordal, com a
continuació de l’obertura del vial de l’avinguda dels Esports, realitzada per
aquest mateix procediment l’any 2007, per tal que disposi d’una ample total de
14 metres.
Atès que aquesta ampliació farà més fluïda la circulació rodada per la zona sud
de la vila com a conseqüència de la millora del carrer Major i carrer de la
Mercè, en tràmit de peatonalització.
Vist que el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal vigent, preveu en la zona
que cal ocupar, la qualificació del sòl com a sistema general viari.
Atès que després de contactar amb els propietaris afectats i estudiar la
normativa s’ha cregut adient utilitzar la via urbanística de l’ocupació directa per
poder utilitzat les finques d'immediat.
Atès que s'entén per ocupació directa l'obtenció de terrenys que, essent
afectats pel planejament urbanístic a qualsevol tipus de sistema urbanístic,
general o local, s'hagin d'incorporar per cessió obligatòria al domini públic.
Atès que l'ocupació directa comporta el reconeixement de l'administració
actuant del dret de les persones propietàries a participar en el repartiment just
dels beneficis i les càrregues en el si d'un sector de planejament o un polígon
d'actuació concrets.

Vist el que disposa el Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei d'Urbanisme, article 156 i següents, es proposa als
reunits el seguent:
Primer: Aprovar inicialment l’obtenció per ocupació directa dels terrenys
afectats per l’examplament en 7 metres de l’antic vial de l’avinguda dels
Esports que ara se substituirà pel vial anomenat Avinguda Josep Mas Dordal,
prevista en el POUM, a sistema general viari, per tal d’incorporar-los al domini
públic local.
Igualment, s'aprova el projecte d'Ocupació Directa de data octubre de 2010,
redactat per ESTUDI BONAIRE SLP; i s’aprova el detall de les finques
ocupades, béns, drets i els propietaris afectats continguts en l'esmentat
document.
Segon: Reconéixer el dret de les persones propietàries a participar en el
repartiment just dels beneficis i les càrregues en el si del sector de planejament
SUD-5 del POUM.
Tercer: Aprovar l’expedient i l’aprofitament de les finques a ocupar, així com
delegar en la Junta de Govern la fixació definitiva de les finques arran de les
al·legacions i la deteminació de les indemnitzacions i pagaments de collites.
Quart: Sotmetre l’expedient a exposició pública publicat edicte en el BOP pel
temini de 15 dies amb notificació individual als propietaris afectats, a fi que
al·leguin el que creguin adient restant aprovat definitivament per acord de la
Junta de Govern si se certifica la manca d’al·legacions.
Cinquè: Publicar en el BOP, taulers i notificar als propietaris l’aprovació
definitiva.
Sisè: Delegar en el Sr. Alcade per signar les actes d’ocupació i fer, prèviament,
el pagament de les indemnitzacions que convingui amb els propietaris
procedint a l’inscripció en el Registre de la Propietat dels drets que es derivin
d’aquest acte”.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, pregunta si els veïns
afectats hi estan d’acord i si han signat.
El Sr. Alcalde considera que alguns veïns ja saben el contingut de la proposta i
creu que, de la mateixa manera que abans ho van permetre, ara permetran fer
una major amplada del vial.

El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, fan constar que s’abstindran
de votar ja que voldrien examinar el document que s’ha introduit per urgència i
que es parli amb els veïns afectats.
En la fase de votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor dels regidors
de CiU, 2 vots en contra dels regidors d’IPA-EPM i 4 abstencions dels regidors
del PSC.

U.4.- Aprovació del conveni amb la Conselleria d’Acció
Social i Ciutadania i amb l’ICASS per al finançament de
la construcció de la Residència per a la Gent Gran
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Per tal de construir la nova Residència per a Gent gran, que ja es troba
executada en diferents fases, s’ha gestionat la signatura d’un conveni amb la
Conselleria d’Acció Social i Ciutadania i amb l’ICASS per al finançament de la
construcció de la Residència per a la Gent Gran.
Deprés de les corresponents negociacions el dia 8 d’octubre es va signar el
conveni, en virtud del qual es farà una aportació d’1.200.000,00 € en diferents
anualitats que permetran tirar endevanr noves fases.
És per tot això que es proposa:
Primer: Aprovar el conveni amb la Conselleria d’Acció Social i Ciutadania i amb
l’ICASS per al finançament de la construcció de la Residència per a Gent Gran,
signat en data 8 d’octubre de 2010”.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, pregunta quin és el tant per
cent de llits concertats amb l’ICASS. El Sr. Alcalde considera que com més
places siguin les concertades, molt millor; si bé sobre aquest tema caldrà estar
amatent a allò que es disposi en el conveni signat. Destaca que l’obra ja ha
obtingut 3.000.000 d’euros de subvenció i que amb una aportació de 600.000
euros municipals es podrà finalitzar. Manifesta, a més, que cal considerar que
al posar en funcionament la nova residència restarà alliberada l’antiga, fet que
permetrà destinar aquesta a l’ús de diferents entitats de la vila.
Per acabar, el Sr. Alcalde fa constar que la seva voluntat és la d’avançar per la
via del préstec les aportacions provinents de les subvencions per tal de no
esperar cinc anys a posar en funcionament la residència.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 11 vots a favor dels regidors de
CiU i PSC, i dues abstencions dels regidors d’IPA-FPM.

Els punts 3 i 5 s’han integrat en el punt 9 sobre aprovació inicial de les
Ordenances Fiscals per a 2011.

U.6.- Aprovació Provisional del Pla Especial de la
subzona del nucli antic (clau 1.a) Illes de la I·lustració
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per Decret 91/2010 es va fer l’aprovació inicial del projecte de Pla
Especial Urbanístic relatiu a l'àmbit de la subzona del nucli antic (clau 1.a) del
municipi d’Almacelles (illes de la Il·lustració), tot ell registrat d’entrada el dia 23
de març de 2010 i redactat per l’equip B MÉS R 29 ARQUITECTES SLP.
Atès que el document pretèn garantir un correcte desenvolupament de la
normativa actual sobre les edificacions i urbanitzacions del conjunt edificat del
segle XVIII fomat per les 10 illes de la zona històrica.
Atès que la finalitat del pla és la Protecció del Patrimoni Cultural que inclou el
catàleg de Bens a Protegir pel seu interès històric, arqueològic, artístic
paisatgístic o arquitectònic.
Atès que es va obrir un període d'informació pública durant 45 dies, mitjançant
anunci en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, en el Diari Oficial de la
Generalitat, de data 6 de maig de 2010 i núm. 5623; en el Butlletí Oficial de la
Província de Lleida, de data 4 de maig de 2010, núm. 61 i en el Diari Segre, de
data 30 d’abril de 2010 i que tal com consta a l’expedient, a més s’ha fet saber
per notificació a les bústies, als propietaris i als veïns dels terrenys que estiguin
compresos en la zona.
Atès que durant aquest període ha restat l'expedient a disposició de qualsevol
que vulgui examinar-lo per tal que es presentessin les al·legacions que
s'estimessin pertinents sense que no s’hagi registat cap d’aquestes.
Atès que, a petició del Departament de Cultura de la Generalitat, s’ha procedit
a la nova redacció d’un document registrat amb el núm. 3384, de data 6
d’octubre de 2010, redactat pel mateix equip amb agunes variacions no
substancials.
De conformitat amb l'article 83 del Text Refòs de la Llei del Sòl aprovat per
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, i l'article 21.1.j) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local,

És per això que es proposa:
Primer: Aprovar provisionalment el projecte de Pla Especial Urbanístic relatiu a
l'àmbit de la subzona del nucli antic (clau 1.a) del municipi d’Almacelles (Illes
de la Il·lustració), tot ell registrat d’entrada el dia 6 d’octubre de 2010 i redactat
per l’equip B MÉS R 29 ARQUITECTES SLP.
Segon: Tramete l’expedient als Serveis Territorials d’Urbanisme per a la seva
aprovacio definitiva”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per 7 vots a favor dels
regidors de CiU i els 6 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA-EPM.

U.7.- Moció per sol·licitar l’agilització dels pagaments
de les expropiacions de l’autovia Lleida – Osca, al seu
pas pel terme municipal d’Almacelles
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que a tots aquells expropiats per la construcció de l’autovia Lleida-Osca,
al seu pas pel terme municipal d’Almacelles, els quals han sotscrit el conveni
oportú per mutu acord no han rebut el preu-just en el termini que estableix la llei
en aquests casos.
Atès que als expropiats que no han sotscrit el conveni per mutu acord
l’Administració no els ha comunicat el termini establer per llei per fer la
valoració dels seus bens i drets a expropiar.
Atès que als expropiats propietaris dels terrenys que contenen àrids
l’Administració no els hi reconeix cap mena d’indemnització, no fent cas d’allò
que estableix i que disposa el Tribunal Suprem en aquests casos.
Ateses les dil·lacions i retards i la desigualtat de tracte, fets que causen greus
perjudicis a tots aquells ciutadans afectats,
S’acorda:
Primer: Posar de manifest al Ministeri de Foment a través de la Demarcació de
Carreteres de l’Estat a Catalunya, la reprovació que es mereixen les
esmentades dil·lacions i retards indeguts, la manca de pagament del preu-just i
el tractament desigual que pateixen tots els ciutadans afectats per aquestes
expropiacions”.
La proposta és aprovada per unanimitat.

12.- Precs i preguntes
Acte seguit el portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, pren la paraula
per fer les següents preguntes:
1r.- Respecte al Decret 156/10, en el què es diu que na Laura Barra
Goicoechea passarà al seu anterior lloc de treball com a axiliar administrativa
amb caràcter laboral, demana què es vol dir amb aquest enunciat. El Sr.
Alcalde contesta que, donada la baixa i consultada la Direcció General
d’Administració Local, deixarà la intervenció i tornarà a incorporar-se com a
auxiliar administrativa.
2n.- El mateix portaveu demana que es faci la renovació del parc mòbil de la
Brigada ateses les constants avaries que pateixen tots aquests vehicles.
3r.- Demana també que se l’informi de com es troba el conveni col·lectiu dels
treballadors de l’Ajuntament.
4t.- Demana com és que hi ha obres de caire privat pel municipi i no hi ha
plaques indicatives de la llicència preceptiva atorgada.
5a.- Demana si ja s’han liquidat les aportacions voluntàries per a la urbanització
del carrer de Pitàgores segons els convenis signats en el seu dia.
6a.- Demana poder examinar les llicències d’obres concedides durant el
.període comprés entre l’ 1 de Gener i el dia 31 d’ 0ctubre de 2010.
7a.- Demana poder examinar l’estat de despeses i ingressos procedents dels
actes de celebració del Centenari de l’arribada de l’aigua.
Acte seguit, vol reiterar-se en les preguntes ja realitzades en anteriors plens
que no s’han contestat i que són:
1r.- Voldria poder examinar el contracte del concert d’Alejandro Sanz, les
despeses i les entrades que es van vendre. Igualment demana poder veure el
llistat de les depeses que ha suposat l’actuació d’Alejandro Sanz per a
l’Ajuntament o per a la fundació del Museu.
2n.- Demana poder veure el contracte i l’acord de la Junta de Govern sobre
l’explotació del bar amb motiu de l’actuació de l’esmentat cantant. Demana
també poder conéixer el llistat d’invitacions realitzades amb motiu d’aquest
concert.

3r.- Pregunta si l’Ajuntament es quedarà la Deixalleria municipal que ara es fa
servir al costat dels magatzems municipals i que, al seu parer, és del tot il·legal.
Per acabar, prega el portaveu del PSC, que se li expliqui com es troba
l’endeutament de l’Ajuntament atès que anys enrere mai s’obligava a
l’Ajuntament a fer un estudi de viabilitat econòmica, com es demana en
l’actualitat.
Respecte a aquesta darrera pregunta, el Sr. Alcalde contesta que les lleis
canvien. Pel que fa a la Deixalleria municipal considera que és legal i que les
deixalles les recull el mateix Departament de Medi Ambient.
En relació a la pregunta sobre les invitacions del concert d’Alejandro Sanz, el
Sr. Alcalde es reitera en el mateix contingut de la contesta que ja se li va fer
arribar en el seu dia.
Pel que fa a la pregunta sobre qui fou l’adjudicatari del servei de Bar en
l’actuació d’Alejandro Sanz, el Sr. Alcalde li contesta que va anar a càrrec del
concessionari del concert.
Pel que fa a la pregunta sobre la Fundació del Museu, el Sr. Alcalde fa constar
que l’esmentada fundació no té res a veure amb el concert d’Alejandro Sanz.
Respecte a les llicències d’obres li fa avinent que pot venir a consultar les
Juntes de Govern quan estimi adient. Pel que fa a la liquidació de les
aportacions dels veïns del carrer de Pitàgores, li contesta que encara no s’han
liquidat totes.
Pel que fa a les plaques de les llicències d’obres contesta que hi han de ser.
Pel que fa al conveni dels treballadors de l’Ajuntament encara està esperant
que li presentin.
Pel que fa a la renovació del parc mòbil de la Brigada contesta que encara surt
més econòmic pagar les reparacions que comprar nous vehicles.

Acte seguit, el Sr. Alcalde manifesta que la sessió es continua a la planta baixa
de l’Ajuntament, a fi de poder efectuar el sorteig telemàtic dels membres que
conformaran les meses electorals de les properes eleccions al Parlament de
Catalunya.

13.- Sorteig dels membres de les Meses Electorals per
a les properes eleccions al Parlament de Catalunya

Traslladats a la Casa-Ajuntament, presideix el sorteig el regidor i primer Tinent
d’Alcalde, Sr. Josep Gòdia Visa. No hi estan presents els regidors en Josep
Maria Doblas i na Teresa Olmo Vilà.
El Secretari esmenta que enguany l’aplicació informàtica s’ha preparat a fi i
efecte de poder obtenir 4 suplents per a cada càrrec, a fi d’evitar haver de fer
nous sorteigs, cosa que accepten els reunits.
El resultat del sorteig de membres de les meses electorals per a les eleccions a
les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 28 de novembre, ha donat el
següent resultat:
SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 01/002/B
President: Sr. Oscar Pardo Casanovas
1r. Suplent de President: Sra. Encarnación Villegas Vázquez
2n. Suplent de President: Sr. Samuel Pàmpols Pedrós
1r. Vocal: Sra. Maria Carmen Ribelles Cañas
1r. Suplent 1r. Vocal: Sra. Ángela Simón Giménez
2n. Suplent 1r. Vocal: Sra. Josefa Maria Roure Girón
2n. Vocal: Sra. Montserrat Rueda Català
1r. Suplent 2n. Vocal: Sra. Marta Vela Eguren
2n. Suplent 2n. Vocal: Sr. Valentín Morancho Canal
SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 01/001/U
President: Sr. Santiago Zapater Montornés
1r. Suplent de President: Sra. Anna Martí Pedrós
2n. Suplent de President: Sra. Immaculada Finestres Planas
1r. Vocal: Sr. Tomàs Gascón Hernando
1r. Suplent 1r. Vocal: Sr. Albert Moreno Viudez
2n. Suplent 1r. Vocal: Sra. Judith Febas Casanovas
2n. Vocal: Sr. Cristóbal Bravo Arjona
1r. Suplent 2n. Vocal: Sra. Consuelo Rives Tomàs
2n. Suplent 2n. Vocal: Sra. Anna Maria Fernández Colom
SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 02/002/B
President: Sra. Estefania Sabaté Lacruz
1r. Suplent de President: Sr. Manuel Pintor Pérez
2n. Suplent de President: Sra. Roser París Roca
1r. Vocal: Sra. Mariona Martínez Banda
1r. Suplent 1r. Vocal: Sr. David Milagros García
2n. Suplent 1r. Vocal: Sr. Antonio Robles Martínez

2n. Vocal: Sra. Margarita Ribas Marín
1r. Suplent 2n. Vocal: Sra. Lídia Latorre Martín
2n. Suplent 2n. Vocal: Sr. Alberto Viadero Navarro
SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 02/002/A
President: Sr. Domingo Daniel Alcalà Berné
1r. Suplent de President: Sra. Montserrat Justribó Mayos
2n. Suplent de President: Sra. Maria Encarnación Castellano Martínez
1r. Vocal: Sr. Salvador Cortés Sabaté
1r. Suplent 1r. Vocal: Sr. Manuel Ramon Barberà Ferré
2n. Suplent 1r. Vocal: Sra. Mercedes Bonilla Aznárez
2n. Vocal: Sra. Maria Teresa Abadias Justribó
1r. Suplent 2n. Vocal: Sra. Vanessa Clota Torres
2n. Suplent 2n. Vocal: Sr. Fèlix Caminos Aragó
SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 02/001/B
President: Sr. Amadeu Ortiz Campos
1r. Suplent de President: Sr. Javier Uriach Daniel
2n. Suplent de President: Sra. Maria Reñé Capdevila
1r. Vocal: Sr. Arseni Serra Villar
1r. Suplent 1r. Vocal: Sra. Elisabet Salas del Arco
2n. Suplent 1r. Vocal: Sra. Martina Medina Gómez
2n. Vocal: Sr. Jesús Mateo Leciñena Vila
1r. Suplent 2n. Vocal: Sra. Josefa Tomàs Anastasi
2n. Suplent 2n. Vocal: Sr. Juan Martínez Amorós
SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 02/001/A
President: Sr. David Cons Sabaté
1r. Suplent de President: Sr. Roberto Camats Fernández
2n. Suplent de President: Sr. José Maria Caballero Morillo
1r. Vocal: Sra. Maria Arco del Mora
1r. Suplent 1r. Vocal: Sra. Josefa Ibars Arqués
2n. Suplent 1r. Vocal: Sr. José Antonio Álvarez de Felipe
2n. Vocal: Sr. Gerard Bonet Girón
1r. Suplent 2n. Vocal: Sra. Ana Gragera Sánchez
2n. Suplent 2n. Vocal: Sr. Luis Bardají Baradad
SORTEIG DE LA MESA ELECTORAL 01/002/A
President: Sr. Jaume Bernaus Blanch
1r. Suplent de President: Sra. Montserrat Abadal Casanoves
2n. Suplent de President: Sra. Sílvia Arfelis Arnó
1r. Vocal: Sr. Melchor Gracia Quirce

1r. Suplent 1r. Vocal: Sra. Carmen Bermúdez Ortiz
2n. Suplent 1r. Vocal: Sra. Montserrat Arnó Mora
2n. Vocal: Sra. Laura Yamicel Batista Samet
1r. Suplent 2n. Vocal: Sr. Andrés González Martínez
2n. Suplent 2n. Vocal: Sr. José Antonio Bolea Montalbán
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde dóna per acabat el
Ple, a les vint-i-dos hores trenta minuts, de tot el qual s’estèn la present
acta, que signo amb el vist-i plau de Sr. Alcalde i dono fe del seu
contingut.

Vist-i-plau,
L’Alcalde

El Secretari Accidental

