ACTA
CORRESPONENT
A
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 20 D’AGOST DE 2009.- NÚMERO 9:
ASSISTÈNCIA:

Alcalde:

Sr. JOSEP IBARZ GILART

Regidors:

Sr. JOSEP GÒDIA VISA
Sra. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
Sr. JOSÉ ANTONIO CONTE GIRAL
Sra. ROSA CARME BOSCH MAYENCH
Sra. MONTSE ARNÓ MORA
Sr. FRANCESC TORRES ARNÓ
Sr. XAVIER CORTÉS ESCANILLA
Sr. JAUME ALTISENT BERENGUER
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, excusant
l’absència dels regidors Sr. Josep Ramon Mascarilla Arnó i Sra. Teresa Olmo
Vilà; s’inicia la sessió plenària a l’Auditori del Centre Cultural, a conseqüència
de les obres que es duen a terme a la planta baixa de l’edifici consistorial,
d’acord a l’ordre de les propostes que es detallaran.

1.- Aprovació de les actes de Ple, de data 16 de juliol
de 2009
El portaveu d’IPA-EPM, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar que votarà en
contra de l’acta. Al mateix temps, el portaveu del grup del PSC, Sr. Francesc
Torres, manifesta que en la proppassada sessió va demanar que constés en
acta que el Sr. Alcalde digué que que l’Ajuntament d’Almacelles tenia prous
mitjans per fer la guitza al Consell Comarcal del Segrià i que aquesta expressió
no l’ha vist reflectida a l’acta, motiu pel qual demana que hi consti. El Secretari
general demana que es detalli en quin moment es va dir, contestant el portaveu
del PSC que durant el darrer punt.

El Sr. Alcalde considera que es pot fer constar solament com un prec, si bé
caldria veure el context en què es va dir. Acte seguit, també manifesta que el
Secretari, a l’hora de redactar les actes, té la funció legal de sintetitzar les
opinions dels membres de la Corporació.
A continuació, el Sr. Secretari informa que, legalment, cal votar sobre el
redactat de l’acta i, en tot cas, si cal introduir alguna variació. Sotmesa l’acta a
votació, aquesta és aprovada tal com consta en l’esborrany amb els 6 vots a
favor dels regidors de CiU i els 5 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPAEPM.

2.- Contractació i adjudicació de l'obra del Projecte
Bàsic i d'Execució de l'obra d'urbanització del Carrer
Major, plaça de la Vila i carrer de la Mercé. Delegació
en la Junta de Govern
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atès el projecte bàsic i d'execució de l'obra d'urbanització del Carrer Major,
Plaça de la Vila i Carrer de la Mercè, de data agost de 2009, redactat per B+R
ARQUITECTES 29 ARQUITECTES, SLP; per un import d’execució per
contracta d’1.077.586,2 euros, amb un IVA de 172.413,79 euros.
Atès que per conveni amb el MOPU, de data novembre de 2008, es va fer la
cessió a l'Ajuntament de la antiga N-240, per haver passat a formar part dels
vials de la vila.
Considerant que el mateix conveni atorga a l'Ajuntament una aportació de
232.449,97 € per realitzar la despesa de reurbanització en el tram cedit durant
el 2009, i amb una aportació de 542.383,27 € per finançar una altra part
d'aquesta despesa, la qual caldrà realitzar en l'exercici de 2010.
Atès que consta en l'expedient l'informe de la Interventora, conforme existeix en
el pressupost de 2009 la consignació de la despesa anual esmentada.
Atès que el mateix informe permet contractar, i és favorable a la realització de
la despesa plurianual per haver un ingrès compromès en el conveni de
542.383,27 euros per a l'exercici de 2010.
Atès que el projecte es troba dividit en 3 trams diferents, a fi de facilitar
l’execució i el finançament:

•
•
•

Tram 1 i 2: Carrer de la Mercè (entre la cruïlla amb la carretera de Sucs
i la plaça de la Vila, amb un import d'execució per contracta de
296.358,5 euros més IVA.
Tram 3: Plaça de la Vila, amb un import d'execució per contracta de
490.243,71 euros més IVA.
Tram 4 i 5: Carrer Major (entre la plaça de la Vila i la cruïlla amb el
carrer del Batlle Simó), amb un pressupost d’execució per contracta de
290.983,98 euros més IVA.

Atès que és convenient i urgent contractar una de les fases, part de la qual s'ha
d'executar durant el 2009, a fi de complir amb en conveni signat amb el MOPU.
Atès que el tram seleccionat seria el número 3, per un un import d'execució per
contracta de 490.243,71 euros més IVA.
Vistos els informes obrants a l'expedient i el que disposen els articles 52.2,
lletre “n” i “o” del DL 2/2003, de data 28 d’abril i l’article 37 i següents del
ROAS, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny; es proposa el següent:
Primer: Aprovar inicialment el projecte d'urbanització del Carrer Major, Plaça
de la Vila i Carrer de la Mercè, de data agost de 2009, redactat per B+R
ARQUITECTES 29 ARQUITECTES, SLP; per un import d’execució per
contracta d’1.077.586,2 euros, amb un IVA de 172.413,79 euros.
Segon: Exposar al públic l'expedient per termini d’un mes, a fi que es puguin
presentar al·legacions, mitjançant la inserció d'edictes en el bop en els taulers
d'edictes de la corporació, i telemàticament, restant aprovat definitivament i fent
l’oportuna publicació si se certifica la manca d'al·legacions.
Tercer: Iniciar l’expedient per contractar i adjudicar l’obra del projecte
d’urbanització del Carrer Major, Plaça de la Vila i Carrer de la Mercè, de data
agost de 2009, redactat per B+R ARQUITECTES 29 ARQUITECTES, SLP; per
un import d’execució per contracta d’1.077.586,2 euros, amb un IVA de
172.413,79 euros.
Quart: Delegar en la Junta de Govern, la contractació i adjudicació de
l’esmentada obra en els diferents trams que l’integren.
Cinquè: Iniciar els tràmits per contractar d’immediat el tram tercer que comprèn
la urbanització de la plaça de la Vila, per un import de 490.243,71 euros
d’execució per contracta més 78.438,99 euros d’IVA”.

Per ordre del Sr. Alcalde, el Secretari fa constar que convindria incloure en
l’acord primer el següent afegitó: “Es delega en la Junta de Govern per a
l’aprovació definitiva del projecte que ara s’aprova”.
En la fase de deliberacions, el portaveu i regidor d’IPA-EPM, Sr. Josep Maria
Doblas, considera que donada la importància del projecte calia tenir en compte
els regidors de l’oposició i els veïns, ja que tot i fer-se una reunió amb els veïns
d’aquests carrers aquesta sessió fou de poca entitat. Afegeix, igualment que –
al seu criteri- no està gens clar que el MOPU hagi donat els diners tan sols per
fer obres en un tram i no en tota la llargada del vial cedit. Finalment, assenyala
que no hi ha un pla de viabilitat comercial, ni de mobilitat i que no considera
procedent delegar en la Junta de Govern la contractació de les obres.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que és un greuge
comparatiu concentrar en un tram totes les obres d’arranjament que ha
subvencionat el MOPU i assenyala que aquesta subvenció és per materialitzar
les obres de reforma i adequació de tota la via que és objecte de la cessió.
Finalment, creu que caldria un pla de mobilitat i no està d’acord amb la
delegació que es fa en la Junta de Govern.
El Sr. Alcalde assenyala que, com mai abans s’havia fet, fa uns dies que es va
presentar a tots els veïns d’aquests carrers el projecte de l’obra, a fi que
puguessin aportar els seus suggeriments i aspectes millorables. Afegeix també,
que s’ha fet un estudi de mobilitat i com afectava al comerç d’Almacelles,
havent-se mostrat la gran majoria de comerciants favorables a la
peatonalització d’aquests carrers.
Pel que fa a la delegació de la contractació en la Junta de Govern, el Sr.
Alcalde considera que és legal i que dóna major agilitat al procés, afegint que
és habitual el fer aquest tipus de delgacions de caràcter general en tots els
governs. En el nostre cas –afegeix el Sr. Alcalde- s’ha optat per delegar de
manera puntual.
Pel que fa al sector del tram cedit sobre el que s’ha de fer la inversió, s’ha
considerat una vegada s’ha consultat al MOPU sobre aquest punt, que es podia
invertir en la zona neuràlgica de la vila i que era la que calia millorar en primer
lloc. Manifesta també, que cal tenir en compte que ja s’han fet altres obres de
millora al centre històric i en la resta del tram viari durant aquests darrers anys,
com ara arranjar voreres per tal de suprimir les barreres arquitectòniques.
Assenyala el Sr. Alcalde també que encara sobren 250.000 euros d’aportació
del MOPU que, conjuntament, amb altres finançaments previstos permetran
finalitzar el projecte del centre històric.

Acte seguit, el Sr. Alcalde sotmet la proposta a votació que és aprovada amb
els 6 vots a favor dels regidors de CiU, 3 vots en contra dels regidors del PSC i
les 2 abstencions dels regidors d’IPA-EPM.

3.- Modificació del Pressupost de la Corporació núm.
08/09, de modificació de crèdits en el pressupost de
despesa mitjançant generació de crèdits per ingressos
no tributaris.
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

399.25 Altres ingressos diversos

15.000,00€

755.00 Transf. Capital de la Administració General de la Comunitat Autònoma

15.000,00 €

Totals majors ingressos:

30.000,00 €

Despeses a finançar amb nous ingressos:
Partida

Nom

Proposta
d’increment

453-627.01 Projectes Varis

15.000,00 €

511-601.25 Urbanització Sector 8

15.000,00 €

Total Despesa a finançar

30.000,00 €

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,
PROPOSO l’adopció de l’acord següent :
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 08/09 mitjançant la
generació de crèdit finançat amb nous ingressos no tributaris, per un import de
30.000,00 €, segons es determina a l’apartat d’antecedents, i que es tramiti
d'acord amb les bases d'execució del pressupost.
2. 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.

3. 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 5 vots a favor
dels regidors de CiU, 3 abstencions del regidors del PSC i 2 vots en contra dels
regidors d’IPA-EPM, els quals manifesten que, com és habitual en matèria
pressupostària, votaran en contra.

4.- Modificació del Pressupost de la Corporació núm.
09/09, de modificació de crèdits del pressupost de
despeses mitjançant transferències de crèdits
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, 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:
Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida

Nom

Proposta
d’increment

121-625.00

Mobiliari i Ensers

1.090,00 €

443-622.00

Edificis i altres construccions

7.002,24 €

453-627.01

Projectes Varis

2.997,76 €

511-611.06

Urb. i Millora C/ Major, Mercè i Plaça de la Vila

22.938,33 €

Total altes crèdits :

34.028,33 €

Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida

Nom

Proposta
De Baixa

121-466.00

Transferència a Federació de Municipis i Localret

1.090,00 €

511-611.00

Inversió Reposició Infraestructura

20.000,00 €

432-627.01
Total altes crèdits :

Projectes Varis

12.938,33 €
34.028,33 €

FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades afecten diferents grups de funció 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 compleixen l’article 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 i l’article
41 del Reial decret 500/1990.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar la modificació de crèdit núm. 09/2009 per mitjà de transferències
de crèdit per import de 34.028,33 € 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.
2. 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 5 vots a favor
dels regidors de CiU, 3 abstencions del regidors del PSC i 2 vots en contra dels
regidors d’IPA-EPM, els quals manifesten que, com és habitual en matèria
pressupostària, votaran en contra.

5.- Modificació del Pressupost de la Corporació núm.
10/09, de modificació de crèdits del pressupost de
despeses mitjançant suplement de crèdit

Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per Providència d’Alcaldia s’inicia l’expedient per a l’aprovació de la
modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les
quals la consignació és insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari actual,
cal tramitar l’expedient de suplement de crèdit que s’ha de finançar mitjançant
romanent de tresoreria per a despeses generals, del pressupost vigent de la
corporació, amb subjecció a les disposicions vigents.
Despeses a finançar
Suplements de crèdit:
Partida

Nom

121-226.03 Jurídics
422-220.01 Premsa, Revistes, Llibres i altres publicacions
45102-203.00 Arrendaments

Proposta
d’increment
15.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00€

45102-221.00 Energia Elèctrica

10.000,00€

45102-221.04 Vestuari

5.000,00 €

45102-227.06 Estudis i Treballs Tècnics

5.000,00 €

511-210.00 Manteniment i infraestructura

7.000,00 €

511-213.00 Reparació i manteniment maquinaria

2.104,16 €

511-630.00 Inversió Béns

5.000,00 €

Total altes crèdits :

53.104,16 €

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

Total finançament :

FONAMENTS DE DRET

53.104,16 €

53.104,16 €

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. D’acord 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 Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, 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 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.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 10/2009 per import de
53.104,16€, que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses
generals del pressupost vigent de la corporació.
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la

Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del
període d’exposició pública, per resoldre-les”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 5 vots a favor
dels regidors de CiU, 3 abstencions del regidors del PSC i 2 vots en contra dels
regidors d’IPA-EPM, els quals manifesten que, com és habitual en matèria
pressupostària, votaran en contra.

I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 21,30
hores, de tot el qual extenc la present acta, donant fe del seu contingut.

Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari Accidental

