ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 9
D’OCTUBRE DE 2009.- NÚMERO 11:
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
Sra. TERESA OLMO VILÀ
Sr. JOSEP M. DOBLAS MANCERA

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’excusa
l’absència dels regidors Sr. Jaume Altisent Berenguer, que es troba de
vacances, i de la Sra. Carol Manchó Lagunas, per indisposició mèdica. 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.
Així doncs, per disposició de l’Alcaldia, s’entra directament al punt segon de
l’Ordre del Dia que disposa el següent:

1.- Aprovació de les actes de Ple, de data 20 d’agost i
21 de setembre de 2009
En relació amb l’aprovació d’aquestes dues actes, el Sr. Alcalde demana si hi
ha alguna esmena. El regidor i portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, fa
constar que no aprovarà cap de les dues actes. El portaveu i regidor del PSC,
Sr. Francesc Torres, fa constar que el seu grup s’abstindrà d’aprovar-les.
Davant la manca d’esmenes, queden aprovades les dues actes.

2.- Acceptació de la subvenció atorgada pel programa
FEDER per a l’execució de l’obra d’urbanització de la
plaça de la Vila, un tram del carrer Major i un tram del
carrer de la Mercè
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que l’Ajuntament d’Almacelles en el marc de la convocatòria regulada per
l’Ordre GAP/442/2008, de 14 d’octubre, presentà una operació per un cost total
de 998.103,94 euros, i que porta per títol Urbanització i reforma del carrer
Major, Pl. de la Vila i carrer de la Mercè.
Ates que d’acord amb la Resolució GAP/2529/2009, de data 17 de setembre,
del director general d’Administració Local, publicada al DOGC núm. 5468 de
21.09.2009, s’aprova aquesta operació en el marc del Programa Operatiu
FEDER 2007-2013 tram local, per un import de 700.000 euros, es proposa als
reunits el següent:
Primer: acceptar la subvenció de 350.000 euros, per a l’operació Urbanització
del carrer Major, plaça de la Vila i carrer de la Mercè, presentada en el
programa FEDER.
Segon: declarar el compromís d‘aportar 350.000 euros per tal de fer front a la
resta del finançament de l’operació cofinançada pel FEDER”.
En la fase de deliberació, el portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas,
exposa que s’bastindrà de votar atès que no ha intervingut en el programa
d’aquesta urbanització. El portaveu del PSC es reitera en el seu desacord amb
el projecte però sí es mostra d’acord pel que fa a l’acceptació de la subvenció.
En la fase de votació de la proposta, aquesta és aprovada per 10 vots a favor
dels regidors de CiU i del PSC, i 1 abstenció del grup d’IPA-FPM.

3.- Acceptació de la subvenció del Dep. d’Educació de
la Generalitat per al finançament de les despeses de
personal i de funcionament de les Llars d’Infants
municipals
Es dóna lectura a la següent proposta, que és aprovada per unanimitat:

“Atesa la resolució EDU/2590/2009, de 15 de setembre, per la qual es dóna
publicitat a les subvencions atorgades per la Resolució de 3 d’abril de 2009, per
la qual s’atorguen subvencions a les corporacions locals titulars de llar
d’infants, per al curs 2008-2009, modificada per la Resolució de 28 de juliol de
2009, publicada al DOGC núm. 5472 de 28 de setembre es proposa als reunits
el següent:
Primer: Acceptar la subvenció de 142.200,00 euros per al funcionament de la
Llar d’Infants Vensi, de titularitat municipal mitjançant resolució
EDU/2590/2009, de 15 de setembre, del Departament d’Educació, publicat al
DOGC núm. 5472 de 28 de setembre.
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, cap altra subvenció
per aquest concepte”.

4.- Modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 27
reguladora de la tarifa del Preu Públic del Servei
d’Aigua potable
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que en base al contracte signat amb l’entitat AQUALIA, SA; aquesta ha
sol·licitat a l’Ajuntament l’actualització de la tarifa del servei de subministrament
d’aigua per l’any 2009 i quota de manteniment de comptadors, segons
l’increment aprovat per la Comissió de Preus de Catalunya.
Vist l’edicte de 19 de novembre de 2008, sobre l’actualització de l’increment
mitjà de les tarifes dels serveis de subministrament d’aigua a poblacions per a
l’any 2009, publicat per la Secretària de la Comissió de Preus de Catalunya en
el DOGC núm. 5271 del 3 de desembre de 2008; fixant el 4,9 % com a
increment mitjà de les tarifes dels serveis de subministrament d’aigua
mitjançant l’aplicació de la fórmula polinòmica actualitzada.
Vist el que disposa el Decret 149/88, de 25 d’abril, sobre el sistema simplificat
per a l’actualització dels preus i tarifes del servei d’aigua.

Vist el que disposa l’article 17 de la Llei d’Hisendes Locals, es proposa als
reunits el següent:
PRIMER: Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança reguladora del preu
públic pel subministrament d’aigua potable per a l’any 2009 pel que fa a l’annex
de la tarifa que experimentarà un increment inferior al 4,9 % als efectes
d’arrodonir, quedant de la següent manera:
Tarifa quarta. Subministrament d’aigua amb comptador domèstic:
3

-

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

0'3000 €/m

-

Bloc 2… (11-18)………....... 0'3400 €/m3

-

Bloc 3… (més de 18)……… 0'3800 €/m3

Industrial:
0'3400 €/m3

-

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

-

Bloc 2… (més de 6)………. 0'3500 €/m3

Quota mensual per conservació de comptadors: ...

1,1300 € /mes

- Taxa d'amortització i millora de la xarxa d'abastaments: 0,0650 euros/m3

TERCER: Sotmetre el present acord a informació pública i a l'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.
QUART: Si un cop finalitzada l’exposició pública no s’ha presentat cap
al·legació, l’acord s’entendrà definitivament aprovat i entrarà en vigor
l'ordenança a partir de la seva publicació”.
En la fase de deliberació, el portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, fa
constar que votarà en contra i el regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc
Torres, manifesta que el seu grup s’abstindrà en l’aprovació.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors de
CiU, 3 abstencions del regidors del PSC i 1 vot en contra del grup d’IPA-FPM.

5.- Aprovació del Compte General de l’exercici de 2008
de l’Ajuntament i de llurs organismes autònoms
Es dóna lectura a la següent proposta:
“ANTECEDENTS

Finalitzat l’exercici pressupostari de 2008, cal elaborar el compte general de
l’entitat local, dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital
íntegrament local.
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de
documentació bàsica, complementària i annexos.
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia
15 de maig de l’actual exercici.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2008 s’han sotmès a
l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen
aprovador en data 20 d’agost de 2009. Exposat el compte general al públic en
el BOP núm. 123, de data 1 de setembre de 2009, pel període reglamentari, no
s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni observacions.
FONAMENTS DE DRET
D’acord amb els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local i altres
disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut, la Comissió
Especial de Comptes proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Compte general de l’Ajuntament de 2008:
Primer: Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a
l’exercici 2008, integrats pels següents documents comptables:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 18.587.938,46 €, un
passiu de 18.587.938,46€ i un resultat de l’exercici amb un guany de
2.299.232,84 €.
- Compte de resultats: en tancar l’exercici hi ha un guany de 2.299.232,84 €.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de
cobrament de 2.004.122,71 €, unes obligacions pendents de pagament de
571.651,46€, un romanent total de tresoreria per a despeses generals de
210.289,77€ i un resultat pressupostari ajustat de 65.270,47 €.

- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació
continguda al Balanç, en el Compte de resultat econòmic patrimonial i en l’Estat
de liquidació del Pressupost.
Segon: Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat
local i de cadascun dels seus organismes autònoms.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als
seus saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i
agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. en cas de discrepància
entre els saldos comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de
conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui
atribuïda la funció de comptabilitat.
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la
corporació.
Compte general del Patronat Municipal d’Avis de 2008:
Primer: Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a
l’exercici 2008, integrats pels següents documents comptables:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 181.252,40€, un
passiu de 181.252,40€ i un resultat de l’exercici amb un guany de 16.847,44€.
- Compte de resultats: en tancar l’exercici hi ha un guany de 16.847,44€.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de
cobrament de 18.011,00€, unes obligacions pendents de pagament de
11.332,27€, un romanent total de tresoreria per a despeses generals de
17.078,62€ i un resultat pressupostari ajustat de 16.062,46€.
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació
continguda al Balanç, en el Compte de resultat econòmic patrimonial i en l’Estat
de liquidació del Pressupost.
Segon: Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat
local i de cadascun dels seus organismes autònoms.

- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als
seus saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i
agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. en cas de discrepància
entre els saldos comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de
conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui
atribuïda la funció de comptabilitat.
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la
corporació.
Compte general del Patronat Municipal d’Esports de 2008:
Primer: Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a
l’exercici 2008, integrats pels següents documents comptables:
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 117.043,16€, un
passiu de 117.043,16€ i un resultat de l’exercici amb una pèrdua de 16.232,27
€.
- Compte de resultats: en tancar l’exercici hi ha una pèrdua de 16.232,27 €.
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de
cobrament de 1.050,00€, unes obligacions pendents de pagament de
10.307,46€, un romanent total de tresoreria per a despeses generals de 828,82
€ i un resultat pressupostari ajustat de -15.908,76 €.
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació
continguda al Balanç, en el Compte de resultat econòmic patrimonial i en l’Estat
de liquidació del Pressupost.
Segon: Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat
local i de cadascun dels seus organismes autònoms.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als
seus saldos, a favor de l’entitat local o de l’organisme autònom, a fi d’exercici i
agrupats per nom o raó social de l’entitat bancària. en cas de discrepància
entre els saldos comptables i els bancaris s’aportarà l’oportú estat de
conciliació, autoritzat per l’interventor o òrgan de l’entitat local que tingui
atribuïda la funció de comptabilitat.
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la
corporació.

Tercer: Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a
resultat de l’exercici econòmic 2008, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb
el que determinen els articles mencionats en la part expositiva”.
El portaveu i regidor d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar que votarà
en contra. El portaveu del PSC, exposa que –pel que fa al Patronat d’Esportshi ha pèrdues en el compte de resultats per un valor de 16.000 euros, i
pregunta a què és degut. El Sr. Secretari informa que desconeix aquests
comptes i que, en tot cas, caldrà consultar-ho amb la Interventora. El Sr.
Alcalde contesta a aquest regidor que ha tingut prou temps per preguntar-ho
durant l’hora en que l’ha atès la Sra. Interventora.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta s’aprova amb 7 vots a favor per part
dels regidors de CiU, 3 abstencions dels regidors del PSC i vot en contra del
regidor d’IPA-FPM.

6.- Ratificació de l’acord d’aprovació provisional del Pla
Parcial del sector SUD-14 “Mas del Lleó”
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per acord del Ple, de data 26 de març de 2009, es va resoldre
aprovar provisionalment el Pla Parcial de sòl industrial SUD-14, presentat per
l’INCASÒL, amb registre d’entrada 787/09, de data 3 de març de 2009; en el
qual també s’incloïa l’informe ambiental i l’estudi d’avaluació de mobilitat.
Atès que, a requeriment dels SS.TT. d’Urbanisme, l’INCASÒL ha presentat en
aquest Ajuntament un document titulat “Annex documental del Pla Parcial del
sector d’activitats econòmiques SUD-14 “El Mas del Lleó”, de data setembre de
2009, registrat d’entrada el dia 6 d’octubre de 2009, amb el número 3406/09,
que té per objecte completar la documentació del Pla Parcial segons ofici rebut
per part de l’INCASÒL i tramès pels SS.TT. d’Urbanisme, de data 25 de juny de
2009.
Atès que el contingut del document annex al Pla Parcial de referència no té per
objecte cap modificació substancial del Pla Parcial, és per això que es proposa
als reunits el següent:
Primer: Ratificar l’acord del Ple de data 26 de març de 2009, d’aprovació
provisional del Pla Parcial de sòl industrial SUD-14 “El Mas del Lleó”, amb la
inclusió de la documentació continguda en l’annex documental del Pla Parcial

del sector d’activitats econòmiques, de data setembre de 2009, registrat
d’entrada amb el número 3406/09.
Segon: Trametre l’esmentat acord i documentació degudament diligenciada als
SS.TT. d’Urbanisme de Lleida, a fi que procedeixin a la seva aprovació
definitiva”.
El portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, manifesta que votarà en
contra. El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar l’abstenció a
l’aprovació que farà el seu grup.
En la fase de votació, la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors
de CiU, 3 abstencions dels regidors del PSC i 1 vot en contra del regidor d’IPAFPM.
Acte seguit, el Sr. Alcalde proposa incloure com a assumptes d’urgència els
tres punts de modificació del pressupost que es detallaran. Els reunits aproven
la urgència.

7.- Assumptes d’urgència:
U.1.- Modificació del Pressupost de la Corporació
número 11/09, referent a la 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

455.00

Generalitat de Catalunya. Secretaria de Joventut

17.169,41€

761.07

Transf. Capital Diputació

40.000,00 €

790.00

Transf. De Capital de l’Exterior: FEDER

350.000.00 €

Totals majors ingressos:

407.169,41 €

Despeses a finançar amb nous ingressos:
Partida

Nom

Proposta
d’increment

45103- 227.01

Seguretat

17.169,41 €

443-622.00

Edificis i Altres Construccions

10.000,00 €

453- 770.00

Transf. Capital Fundació Privada Museu Josep Mas 30.000,00 €
Dordal

511-611.06

Urb. i Millora C/Major, Mercè i Plaça de la Vila TRAM 3

220.000,00€

511-611.06

Urb. i millora C/ Major, Mercè i Pl. de la Vila TRAM 4 i 5

130.000,00 €

Total Despesa a finançar
407.169,41 €
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 :
Primer: Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 11/09 mitjançant
la generació de crèdit finançat amb nous ingressos no tributaris, per un import
de 407.169,41 €, 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”.
El Sr. Secretari fa constar que s’ha passat una nova proposta atès que no
constava per error de transcripció, la darrera línia de la partida de despeses
511.611.06.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors de
CiU, 3 abstencions del regidors del PSC i 1 vot en contra del regidor d’IPAFPM.

U.2.- Modificació del Pressupost de la Corporació
número 12/09, referent a la 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 baixa
Partida

Nom

453-227.01 Seguretat
453-781 Subv. Façanes Cases Històriques
121-213.00 Reparació i Manteniment de Maquinària
62202-226.02 Publicitat i Propaganda
Total altes crèdits :

Proposta
de Baixa
5.000,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €
2.400,00 €
22.400,00 €

Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida

Nom

453-131.00 Altres Remuneracions Personal Laboral Eventual
443-622.00 Edificis i Altres Construccions

Proposta
d’increment
5.000,00 €
10.000,00 €

511-210.00 Reparació i Manteniment Infraestructura

5.000,00 €

442-214.00 Reparació i Manteniment material de transport

2.400,00 €

Total altes crèdits :

FONAMENTS DE DRET

22.400,00 €

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:
Primer: Aprovar la modificació de crèdit
núm. 12/2009 per mitjà de
transferències de crèdit per import de 22.400,00 €, 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”.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, assenyala que, doant que en la
partida destinada a altres remuneracions de personal eventual, hi ha incloses les
despeses per al personal que fa excavacions al jaciment del Vilot, demanaria
poder saber com s’han fet les contractacions d’aquest personal i si hi ha hagut
alguna mena de convocatòria. El Sr. Secretari contesta que s’ha fet directament
per acord de la Junta de Govern. El portaveu de CiU, Sr. Josep Gòdia, assenyala
que hi ha hagut una selecció prèvia entre els diferents candidats en funció dels
curriculums amb els què es comptava. Afegeix que només es tracta de
contractes d’un mes de durada.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors de
CiU, 3 abstencions del regidors del PSC i 1 vot en contra del regidor d’IPAFPM.

U.3.- Modificació del Pressupost de la Corporació
número 13/2009, referent a la 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.
Atès que per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a
les quals la consignació és insuficient en el pressupost ordinari actual, cal
tramitar l’expedient de suplement de crèdit que s’ha de finançar mitjançant
majors ingressos del pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les
disposicions vigents.
Despeses a finançar
Suplements de crèdit:
Partida

Nom

Proposta
d’increment

111-226.01

Atencions Protocolaries i Representatives

1.800,00 €

111-227.01

Treballs Llibre

1.200,00 €

121-221.00

Energia Elèctrica

4.000,00 €

121-221.05

Productes Alimentaris

1.000,00 €

121-226.01

Atencions Protocolaries i Representatives

2.000,00 €

121-226.03

Jurídics

422-221.00

Energia Elèctrica

6.000,00 €

422-221.03

Combustibles i Carburants

8.000,00 €

422-227.00

Neteja i condicionament

10.000,00 €

432-221.00

Energia Elèctrica

15.000,00 €

432-226.08

Indemnitzacions per expropiacions

2.000,00 €

432-227.01

Seguretat

5.000,00 €

441-225.00

Tributs, Impostos i despeses jurídiques

10.000,00 €

442-227.00

Neteja i condicionament

10.000,00 €

45101-221.00

Energia Elèctrica

10.000,00 €

511-213.00

Reparació i Manteniment Maquinària

15.000,00 €

6.000,00 €

511-227.01

Seguretat

10.000,00 €

Total altes crèdits :

117.000 €

Finançament que es proposa:
Majors Ingressos:
Partida

Nom

112.00

IBI de naturalesa Rústica

38.000,00 €

112.01

IBI de naturalesa Urbana

48.000,00 €

311.02

Platges, Camping i Piscines

18.000,00€

312.00

Recollida Escombraries

13.000,00€

Total finançament :

Proposta
d’increment

117.000 €

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. 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:
Primer: Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 13/2009 per import
de 117.000 €, que cal finançar mitjançant majors ingressos 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 i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que li sorprèn
l’increment que hi ha en la partida de despeses jurídiques i que, per tant, li
agradaria veure les factures aportades pels bufets i que s’han abonat. El Sr.
Alcalde li fa avinent a aquest regidor que es tracta de temes prou coneguts per
ell, i que els coneix perfectament.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors de
CiU, 3 abstencions del regidors del PSC i 1 vot en contra del regidor d’IPAFPM.

8.- Precs i preguntes:
El regidor i portaveu del grup del PSC, Sr. Francesc Torres, fa les següents
intervencions:

1r.- Demana que l’Ajuntament requereixi a ADIF a que netegi i deixi en bones
condicions tot l’entorn de l’estació de ferrocarril.
2n.- Demana que la Policia Local inicideixi en la vigilància i inspecció dels
vehicles abandonats que es trobin en la via pública.
3r.- Demana que es faci una reunió amb els veïns de la Saira per exposar-los
com es duran a terme els accessos a l’aeroport de Lleida des de la N-240.
4t.- Prega també tenir accés a l’emissora de ràdio per poder exposar i
presentar les seves propostes i projectes i rebatre les acusacions que se’ls fa.
5a.- Pregunta per què no se’ls va convidar en la darrera inauguració de
l’expresident Pujol que hi va haver.
6a.- Demana que es torni a celebrar la Fira d’Almacelles (FIDAL) com s’havia
anat fent en anys anteriors.
7a.- Fa esment que ha comprovat com la Policia Local fa de taxi de l’Alcaldia.
El Sr. Alcalde vol fer-li avinent al portaveu del PSC referent a la darrera
intervenció que l’acompanyament de la Policia Local ha estat puntual, una sola
vegada, i que ha estat per una visita de caire oficial pròpia del càrrec d’alcalde,
tal com també va fer l’anterior alcalde socialista.
Respecte a la celebració de la Fira d’Almacelles (FIDAL), li respon que es
tornarà a fer quan ho vulgui realment el comerç de la vila i també la situació
econòmica, matisant que ja són dues les fires que se celebren durant l’any.
En relació al tema de per què no se’ls ha convidat a la inauguració del
perllongament de la Rambla, fa constar que es va convidar a tot el poble en
general i també fa constar que en la major part de les inauguracions que se’ls
ha convidat expressament no hi han assistit, ni tan sols s’han excusat per no
haver-hi anat.
I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 21,15
hores, de tot el qual extenc la present acta, donant fe del seu contingut.

Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari Accidental

