ACTA
CORRESPONENT
A
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 1 DE MARÇ DE 2007.- NÚMERO 2:
ASSISTÈNCIA: Alcalde:

SR. JOSEP IBARZ GILART

Regidors:
SRA. MONTSERRAT TORRES MASSOT
SR. JOSEP R. OLIVART VILASECA
SR. JOSEP GÒDIA VISA
SR. FRANCISCO J. BISART BALTASAR
SRA. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
SR. JOSEP M. DOBLAS MANCERA
SR. IGNASI COMELLA PEIRÓ
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. XAVIER CORTÉS ESCANILLA
SR. ALBERT GARCÍA MILAGROS
SRA. JUANA MAGAÑA MEDINA
Secretari:

SR. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, essent les 12,15 hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
presidència de l’alcalde i l'assistència dels regidors que s’assenyalen, amb
l’absència del regidor Sr. Joan Molet Torres, s’inicia la sessió plenària d’acord a
l’ordre de les propostes següents:

1.- Aprovació de les actes de Ple, de data 29 de
desembre de 2006 i de 25 de gener de 2007
S’acorda la seva aprovació per unanimitat dels regidors presents en la sessió
plenària, si bé el portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres Arnó, s’absté
pel que fa a la votació de l’acta del dia 29 de desembre, en no haver estat
present.

Per acord de l’Alcaldia, s’acorda que els punts 7, 8, 16 i 18 s’ajornin per a la
part final de la sessió plenària.

2.- 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:
“Atesa la resolució EDU/419/2007, de 14 de febrer, del Departament
d’Educació, publicat al DOGC núm. 4827 de 22 de febrer es proposa als reunits
el següent:
Primer: Acceptar la subvenció de 120.600,00 euros per al funcionament de la
Llar d’Infants Vensi, de titularitat municipal mitjançant resolució EDU/419/2007,
de 14 de febrer, del Departament d’Educació, publicat al DOGC núm. 4827 de
22 de febrer.
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 reb de la
Generalitat de Catalunya, ni de cap altre organisme oficial, cap altra subvenció
per aquest concepte”.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, es mostra d’acord amb la
subvenció i pregunta si la darrera subvenció concedida per a l’exercici de 2006
ja s’ha fet efectiva al parvulari Vensi. El Sr. Secretari contesta que les
subvencions les percep l’Ajuntament i és aquest qui abona a l’AMPA del Vensi
les aportacions que li corresponen per una altra via. Cal dir que sempre se li ha
abonat la totalitat de la subvenció necessària per fer front a les despeses
pròpies del parvulari.

El regidor no adscrit, Sr. Ignasi Comella, fa constar que no hi ha hagut prou
temps per poder-se estudiar les propostes i, encara menys, si el Ple es du a
terme a aquestes hores del migdia.
El Sr. Alcalde es justifica dient que, a la vista de l’imminent celebració de la
Festa de l’Aigua, no convenia demorar més la celebració del Ple, a fi d’agilitzar
alguns dels expedients que han de tractar-se. D’altra banda, clarifica que
aquesta sessió plenària és de caire extraordinari.
La proposta és aprovada per la unanimitat dels regidors presents en la sessió
plenària.

3.- Aprovació inicial de la imposició i ordenació de les
contribucions especials per l’obra d’urbanització del
carrer de Sant Roc (tram comprès entre el C/ de Mn.
Cinto i la Rambla de la Generalitat)
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vist l'expedient instruït per l'aplicació de contribucions especials com a
conseqüència de l'obra “Urbanització del carrer de Sant Roc (tram comprès
entre el C/ de Mn. Cinto i la Rambla de la Generalitat)”.
Atès que es tracta d'una obra municipal d´urbanització que es realitza dintre de
les competències locals i que produeix un augment de valor en els immobles
colindants.
Vists els informes de Secretaria i Intervenció, així com els articles 15.1,17, i
34.1 de la llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals, es proposa al Ple de la
Corporació la següent proposta d'acord:
Primer: Imposar Contribucions Especials com a conseqüència de l'obra
"Urbanització del carrer de Sant Roc (tram comprès entre el C/ de Mn. Cinto i la
Rambla de la Generalitat)”, quin establiment i exigència es legitima per
l'augment de valor dels immobles de l'àrea beneficiada.

Segon: Ordenar el tribut concret per la determinació dels seus elements
necessaris de la forma següent:
a) El cost previst de l'obra es fixa en 116.566,68 € i el cost suportat per
l'Ajuntament en 34.970,00 €.
b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 81.596,68 €,
equivalents al 70% dels cost suportat. Aquesta quantitat té el caràcter de mera
previsió. Finalitzada l'obra, si el cost reial fora major o menor que el previst, es
prendrà aquell a efectes del càlcul de les quotes, assenyalant els subjectes
passius i practicant les liquidacions que procedeixin.
c) S'aplica com a mòdul de repartiment els metres lineals de façana i el volum
edificable dels immobles (50% en cada cas).
d) S'aprova la relació de subjectes passius i de quotes individuals resultants
d'aplicar a la quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor del mòdul
aplicable.
Tercer: Exposar l'expedient a informació pública en el taulell d'anuncis de
l'Ajuntament i en el " Butlleti Oficial de la Província” durant trenta dies, dintre
dels quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar les
reclamacions que estimin oportunes. Així mateix, durant aquest període
d'exposició al públic, els propietaris o titulars afectats podran constituir-se en
Associació Administrativa de contribuents.
Quart: En cas de no presentar-se cap al·legació, l'acord s'entendrà
definitivament aprovat, notificant-se individualment als subjectes passius les
quotes que corresponguin, si fos conegut, i en defecte mitjançant Edictes,
puguent-se formular recurs de reposició davant d'aquest Ajuntament, que es
referirà a la procedència de les Contribucions Especials, percentatge del cost
que deuran satisfer o les quotes assignades.
No obstant això el Ple aprovarà el que cregui més convenient.”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per 6 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC i AIA, i 6 vots en contra dels regidors del PSC, IPA-FPM i

el regidor no adscrit, Sr. Ignasi Comella. Acte seguit es repeteix la votació que
dóna igual resultat, restant aprovada pel vot de qualitat afirmatiu del president.

4.- Aprovació inicial de la imposició i ordenació de les
contribucions especials per l’obra d’urbanització del
carrer de Mn. Cinto Verdaguer (tram comprès entre el
C/ de Sant Roc i el de Melcior de Guàrdia)
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vist l'expedient instruït per l'aplicació de contribucions especials com a
conseqüència de l'obra “Urbanització del de Mn. Cinto Verdaguer (tram
comprès entre el C/ de Sant Roc i el de Melcior de Guàrdia)”.
Atès que es tracta d'una obra municipal d´urbanització que es realitza dintre de
les competències locals i que produeix un augment de valor en els immobles
colindants.
Vists els informes de Secretaria i Intervenció, així com els articles 15.1,17, i
34.1 de la llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals, es proposa al Ple de la
Corporació la següent proposta d'acord:
Primer: Imposar Contribucions Especials com a conseqüència de l'obra
"Urbanització de Mn. Cinto Verdaguer (tram comprès entre el C/ de Sant Roc i
el de Melcior de Guàrdia)”, quin establiment i exigència es legitima per
l'augment de valor dels immobles de l'àrea beneficiada.
Segon: Ordenar el tribut concret per la determinació dels seus elements
necessaris de la forma següent:
a) El cost previst de l'obra es fixa en 119.173,07 € i el cost suportat per
l'Ajuntament en 35.751,92 €.
b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 83.421,15 €,
equivalents al 70% dels cost suportat. Aquesta quantitat té el caràcter de mera
previsió. Finalitzada l'obra, si el cost reial fora major o menor que el previst, es

prendrà aquell a efectes del càlcul de les quotes, assenyalant els subjectes
passius i practicant les liquidacions que procedeixin.
c) S'aplica com a mòdul de repartiment els metres lineals de façana i el volum
edificable dels immobles (50% en cada cas).
d) S'aprova la relació de subjectes passius i de quotes individuals resultants
d'aplicar a la quantitat a repartir entre els beneficiaris el valor del mòdul
aplicable.
Tercer: Exposar l'expedient a informació pública en el taulell d'anuncis de
l'Ajuntament i en el " Butlleti Oficial de la Província” durant trenta dies, dintre
dels quals els interessats podran examinar l'expedient i presentar les
reclamacions que estimin oportunes. Així mateix, durant aquest període
d'exposició al públic, els propietaris o titulars afectats podran constituir-se en
Associació Administrativa de contribuents.
Quart: En cas de no presentar-se cap al·legació, l'acord s'entendrà
definitivament aprovat, notificant-se individualment als subjectes passius les
quotes que corresponguin, si fos conegut, i en defecte mitjançant Edictes,
puguent-se formular recurs de reposició davant d'aquest Ajuntament, que es
referirà a la procedència de les Contribucions Especials, percentatge del cost
que deuran satisfer o les quotes assignades.
No obstant això el Ple aprovarà el que cregui més convenient.”
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per 6 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC i AIA, i 6 vots en contra dels regidors del PSC, IPA-FPM i
el regidor no adscrit, Sr. Ignasi Comella. Acte seguit es repeteix la votació que
dóna igual resultat, restant aprovada pel vot de qualitat afirmatiu del president.

5.- Aprovació inicial de l’actualització del projecte de
reparcel·lació de la UA-8
Es dóna lectura a la següent proposta:

“Atès que el Ple, de data setembre de 1999, va aprovar definitivament el
projecte de reparcel·lació de la UA-8, prevista en les NNSS, havent-se procedit
posteriorment a la inscripció registral de les finques adjudicades i de la càrrega
urbanística que suposa l’existència sobre cada finca d’un saldo del compte de
liquidació provisional.
Atesos els anys transcorreguts des de l’esmentat acord i a la vista del projecte
d’urbanització de la UA-8, aprovat pel Ple de data 15 de juny de 2006, que
concreta les despeses que inicialment es van estimar, pel que fa a la
urbanització prevista en el projecte de reparcel·lació esmentat.
Atesa la importància de l’increment de les despeses i de cara a aconseguir la
major transparència possible per als propietaris afectats pels beneficis i
càrregues derivats de la gestió urbanística de la unitat d’actuació.
Atès que l’article 121 del Text Refòs d’urbanisme de 2005 disposa que l’acord
d’aprovació d’un projecte de reparcel·lació produeix els següents efectes
econòmics i jurídics reals “(...) b.- L’Afectació real de les parcel·les adjudicades
al compliment de les càrregues i al pagamaent de les despeses inherents al
sistema de reparcel·lació, que es concreten en el saldo del compte de liquidació
provisional.”
Vist el que disposa el Decret Legislatiu 1/2005, de data 26 de juliol, que regula
el text refòs d’Urbanisme català, en els seus articles 121 i concordants i el
dictàmen de la Comissió Informativa general, es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar inicialment el compte de liquidació provisional actualitzat del
projecte de reparcel·lació de la UA-8, que ascendeix a la quantitat
d’1.614.380,93 €, on es detallen els saldos individuals per a cada propietari.
Segon: Exposar l’expedient al públic per un termini d’un mes, a fi que es
puguin presentar les al·legacions adients amb notificació personal a cada
propietari i amb l’inserció d’edictes al BOP i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Tercer: Aquest acord quedarà definitivament aprovat si se certifica la
inexistència d’al·legacions al respecte”.

Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per la unanimitat dels
regidors presents en la sessió plenària.

6.- Aprovació del conveni de cessió gratuïta d’ocupació
temporal d’un espai destinat a vial en el carrer Major,
cantonada amb el carrer del Dr. Rubió i Sans
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que l’Ajuntament d’Almacelles està executant el projecte de reforma i
enjardinament de la Rambla de la Generalitat.
Atès que, com a conseqüència de les obres, cal desplaçar la parada d’autobús i
la marquesina que l’emmarca.
Atès que el lloc idoni per a la ubicació de la nova marquesina seria en la vorera
prevista en el POUM, en tràmit d’aprovació defintiva, i que estaria situada en el
C/ Major, amb la seva intersecció amb el C/ del Dr. Rubió i Sans.
Atès que, amb aquests antecedents, es proposa obtenir l’ocupació temporal de
les porcións de les parcel·les afectades per la nova aliniació marcada pel nou
POUM, reculant la línia d’edificació actual i fixant-la en el punt que preveu la
nova ordenació.
Atès que, amb aquesta finalitat, s’ha procedit a grafiar en un plànol a escala
1:250, que correspon al plànol d’ordenació del sòl urbà pel POUM núm. 4,
sobre el qual se superposa les parcel·les propietat dels signats del conveni.
En l’esmentat gràfic s’ha destacat en color vermell les porcions de finques a
cedir.
Amb aquests antecedents, s’acorda ratificar el conveni que estableix els
següents pactes:
Primer: L’Ajuntament aprova el conveni, de data 9 defebrer de 2007,
mitjançant el qual els compareixents, cedeixen a l’Ajuntament d’Almacelles,

l’ocupació temporal d’una porció de 34,26 m2 que segreguen de la parcel·la “A”
abans descrita, de la finca amb referència cadastral 74286-02, que alinia la
parcel·la de referència segons la previsió del POUM. Així mateix, els mateixos
compareixents, cedeixen a l’Ajuntament d’Almacelles, l’ocupació temporal
d’una porció de 9,9 m2 que segreguen de la parcel·la “B” abans descrita, de la
finca amb referència cadastral 74286-02, que alinia la parcel·la de referència
segons la previsió del POUM, en tràmit d’aprovació definitiva.
La total superficie cedida es de 44,16 metres quadrats .
Segon: Aquestes cessions no tindràn cap efecte si el POUM no arribés a
aprovar-se tal com es va presentar als SSTT d’Urbanisme de Lleida. És a dir,
els compareixents, cedeixen a l’Ajuntament d’Almacelles, l’ocupació temporal
de les parcel·les esmentades, referència cadastral 74286-02, per aliniar-les
segons la previsió del POUM presentada en els SSTT d’Urbanisme. En el cas
de que el POUM no contempli la facultat de construir a la part sobrant dels
solars (després de la segregació de 44,16 m2), els metres quadrats edificables
que resulten de l’aplicació del POUM provisional aprovat per l’Ajuntament, en
data 19 de setembre de 2006 (PB+4 al C/ Major i PB+3 al carrer de Sant
Jaume), l’Ajuntament abonaria en concepte de preu d’adquisició la quantitat de
40.000,00 euros (quaranta mil euros) en el termini de 30 dies, a comptar des de
l’acord dels SSTT d’Urbanisme denegant l’aprovació del POUM.
Tercer: Els compareixents propietaris autoritzaran a l’Ajuntament a instal·lar
sobre la total porció cedida, en ocupació temporal, la nova marquesina i
parada de bus, d’idèntiques característiques a la ja existent, i que ha de ser
traslladada de l’actual emplaçament a la Rbla. de la Generalitat, cruïlla amb el
carrer Major.
Quart: Així mateix, l’Ajuntament es compromet a enderrocar la tanca existent
per aliniar la façana del C/ Major i a construir, amb l’autorització dels
propietaris, d’una tanca nova de les mateixes característiques de l’existent.
Cinquè: Les despeses d’urbanització del vial annexe a la finca dels
compareixents caldrà que vagin a càrrec de l’Ajuntament”.

Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per 6 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC i AIA, i 6 abstencions dels regidors del PSC, IPA-FPM i el
regidor no adscrit, Sr. Ignasi Comella.
Els punts 7 i 8, tal com s’ha fet constar a l’inici de la sessió plenària, es
postposen per al final de l’acta.

9.- Declaració de licitació deserta del procediment
negociat sense publicitat de la venda de la finca
situada en el sector número 6 (àmbit del Camí de Sucs)
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que, en data 29 de desembre de 2006, el Ple de la Corporació va acordar
convocar per procediment negociat sense publicitat la venda de la finca situada
en el sector número 6 (àmbit del Camí de Sucs), havent-se publicat edicte en
els taulers en data 30 de desembre de 2006, convocant als possibles licitadors i
havent resultat que no es va presentar cap proposta.
Atès que en data 31 de gener de 2007 es va publicar novament edicte,
convocant a nous possibles licitadors, sense que tampoc s’obtingués cap
proposició al respecte.
Vist el que disposen els articles 78 i següents de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques, de data 16 de juny de 2000, es proposa als reunits
el següent:
Primer: Declarar deserta la licitació per procediment negociat i sense publicitat,
convocada per acord de Ple, de data 29 de desembre de 2006”.
El regidor no adscrit, Sr. Ignasi Comella, fa constar que no troba necessari
posar a la venda patrimoni municipal.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per 6 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC i AIA, i 6 vots en contra dels regidors del PSC, IPA-FPM i

el regidor no adscrit, Sr. Ignasi Comella. Acte seguit es repeteix la votació que
dóna igual resultat, restant aprovada pel vot de qualitat afirmatiu del president.

10.- Aprovació inicial del conveni en el Pla d’Inversions
Culturals de 2007 a signar amb l’IEI, per a la
rehabilitació de les obres del projecte de l’antic col·legi
“Pitàgores” i destinar-lo a museu
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que l’Ajuntament d’Almacelles va sol·licitar a la Diputació de Lleida, la
cooperació econòmica per dur a terme les obres de rehabilitació de l’antic
col·legi “Pitàgores” per a ubicar-hi el futur Museu d’Arquitectura i Urbanisme
“Josep Mas Dordal”.
Atès que el Pla d’Inversions Culturals de 2007 de l’IEI preveu subvencionar les
entitats locals per a obres incloses en el Pla de Cooperació Cultural de 2007.
Atès que, d’acord amb el conveni tramés per l’IEI, es proposa subvencionar a
l’Ajuntament per un import de 168.000 euros per tal de col·laborar en el
finançament de l’obra de referència.
Amb aquests antecedents es proosa als reunits:
Primer: Aprovar el model de conveni anomenat “Cooperació entre la Fundació
Pública de l’IEI de la Diputació de Lleida i l’Ajuntament d’Almacelles per al
Museu d’Arquitectura i Urbanisme “Josep Mas dordal”. L’aportació de l’IEI seria
de 168.000 euros amb càrrec a la partida de 2007 S-070-451-7620003.
Segon: L’esmentada subvenció es destinarà a realitzar les obres descrites en
el projecte bàsic i executiu del Museu d’Arquitectura i Urbanisme, amb un
pressupost per contracte de 386.832,18 euros, redactat per l’arquitecte Jordi
Bosch i Novell, i aprovat pel Ple de l’Ajuntament, de data 24 de febrer de 2006”.

El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, es mostra conforme amb la
subvenció per tal de rehabilitar l’edifici de l’antic col·legi “Pitàgores”, però no per
destinar-la al museu, ja que creu que hi ha altres destinacions preferents.
El Sr. Alcalde considera del tot incoherent la postura del regidor i portaveu del
PSC, atès que es contradiu amb anteriors votacions, quan ara vol votar en
contra el que, en altres ocasions, havia votat a favor –com en el cas del
conveni que es va signar en el seu dia amb la Direcció General d’Habitatge per
transformar precisament l’antic col·legi “Pitàgores” en museu-. El portaveu del
PSC, Sr. Francesc Torres, contesta que ja comença a estar cansat de que
sempre que es voti en contra de l’opinió del Sr. Alcalde, hagi d’haver aquest
tipus de discussions i se’ls hagi de maltractar o insultar.
El regidor no adscrit, Sr. Ignasi Comella, manifesta que precisament per no
haver de ser incoherent es va retirar de l’Equip de Govern, en considerar que
no era correcta la manera de governar la vila. El Sr. Alcalde li manifesta que
sempre ha tingut llibertat de vot i no se l’ha pressionat mai.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per 6 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC i AIA, i 6 vots en contra dels regidors del PSC, IPA-FPM i
el regidor no adscrit, Sr. Ignasi Comella. Acte seguit es repeteix la votació que
dóna igual resultat, restant aprovada pel vot de qualitat afirmatiu del president.

11.- Aprovació inicial del Pressupost de la Corporació
per al 2007 i Organismes Autònoms, bases d’execució,
retribucions i plantilla de personal
Es dóna lectura a la següent proposta:
“ANTECEDENTS

L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2007.
La interventora i el secretari de l’Ajuntament han emès els informes favorables
que figuren a l’expedient.

El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
La Comissió Informativa d’Hisenda i ha dictaminat favorablement.
FONAMENTS DE DRET
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la
legislació vigent i els òrgans competents han proposat prèviament els
pressupostos dels organismes i empreses que l’integren, conformement als
seus estatuts o al document fundacional.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els
articles 162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2
a 23 del RD 500/90, i els articles 3, 19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, general d’estabilitat pressupostària.
Per tant, s’acorda proposar als reunits:
Primer: Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2007, el
qual, resumit per capítols i per a cadascun dels corresponents organismes i
empreses que l’integren, és el següent:
INGRESSOS

A) OPERACIONS CORRENTS
1. Impostos directes
2.Impostos indirectes
3.Taxes i altres ingressos
4.Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials

B) OPERACIONS DE CAPITAL
6. Alienació d’inversions Reals

Pressupost
de l’entitat

Pressupost de
Patronat Municipal
Esports

Pressupost de
Patronat Residència
Avis

1.311.383,04€
300.000,00 €
2.593.154,38 €
1.261.932,85 €
32.410,64 €

0,00 €
0,00 €
4.000,00 €
141.561,60 €
50,00 €

0,00 €
0,00 €
291.575,14 €
295.751,48 €
40,00 €

1.000.000,00 €

0,00 €

0,00 €

7. Transferències de capital
8. Passius financers
9. Actius financers

TOTALS INGRESSOS

DESPESES

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

TOTALS DESPESES

559.367,49 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

7.058.248,40 €

145.611,60 €

587.366,62 €

Pressupost de
l’entitat

Pressupost de
Patronat
Municipal Esports

Pressupost de
Patronat Municipal
Avis

1.542.330,00 €
1.660.200,00 €
109.000,00 €
317.572,60 €

40.000,00 €
57.900,00 €
200,00 €
41.320,00 €

449.900,00 €
119.466,62 €
100,00 €
17.900,00 €

3.172.879,80 €
251.666,00 €
0,00 €
4.600,00 €

6.191,60 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

17.900,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

7.058.248,40 €

145.611,60 €

587.366,62 €

Segon: Aprovar les plantilles de personal que es detallen en l’esmentat
pressupost, amb les retribucions, els complements de destí i específic atribuït a
cadascun dels llocs de treball relacionats. Les retribucions s’incrementaran un
2% per a l’any 2007.
Tercer: Aprovar les bases d’execució del pressupost general, així com l’estat de
consolidació.
Quart: Exposar-lo al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de
la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze
dies hàbils durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.

Cinquè: Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions
en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al
qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals”.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, demana quin és el percentatge
d’endeutament i li contesta el regidor d’Hisenda, Sr. Josep Ramon Olivart, que
és del 89,9%, essent el topall màxim del 110%. Pel que fa al que compta com a
inversions reals respecte a la UA-8, per un import de 372.000 euros, comenta el
regidor del PSC que pràcticament tota la càrrega l’hauran de suportar els
propietaris en la seva integritat. El Sr. Secretari clarifica quina serà la part que
hauran de suportar els propietaris de manera íntegra i quina la que s’haurà
d’aplicar segons contribucions especials, amb aportacions del 30% per part del
municipi.
El regidor d’Hisenda, Sr. Josep Ramon Olivart, contesta que és del tot legal el
que han d’aportar els veïns.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per 6 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC i AIA, i 6 vots en contra dels regidors del PSC, IPA-FPM i
el regidor no adscrit, Sr. Ignasi Comella. Acte seguit es repeteix la votació que
dóna igual resultat, restant aprovada pel vot de qualitat afirmatiu del president.

12.- Aprovació defintiva de la creació de l’Institut
Municipal d’Educació
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que l’Ajuntament ha asssumit darrerament els serveis de la Llar d’Infants i
de l’Escola Municipal de Música, que la gestiona directament, a petició de les
associacions que fins ara tenien cura d’aquets serveis.
Atès que les responsabilitats que això suposa en tots els àmbits, demana una
gestió àgil, directa i especialitzada, així com l’existència d’un pressupost

concret per tal d’atendre degudament els serveis esmentats i altres que s’hi
puguin integrar dins l’àmbit de l’educació.
Atès que l’organisme autònom local disposa de personalitat jurídica pròpia i
patrimoni diferenciat del de la Corporació que el crea.
Atès que es va aprovar inicialment, en el Ple de data 29 de desembre de 2006,
la creació de l’Institut Municipal d’Educació, amb els seus corresponents
estatuts.
Atès que s’ha exposat al públic mitjançant edicte al BOP número 15 i al tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, de data 30 de gener de 2007; i no hi ha hagut cap
al·legació al respecte.
Vistos els articles 22.2.f i 85 de la Llei reguladora de les Bases de Règim Local,
número 7, de data 2 d’abril de 1985.
És per tot això que es proposa als reunits:
Primer: Aprovar definitivament la creació de l’organisme autònom de caràcter
administratiu local anomenat “Institut Municipal d’Educació”.
Segon: Aprovar definitivament els estatuts, que regularan el règim jurídic de
l’esmentada entitat.
Tercer: Publicar al BOP íntegrament els esmentats estatuts, d’acord amb
l’article 70 de la Llei de Bases de Règim Local.
Quart: Trametre l’expedient per a la seva inscripció al Registre d’Entitats
Locals del Dep. de Governació i Relacions Institucionals”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per 6 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC i AIA, i 6 abstencions dels regidors del PSC, IPA-FPM i el
regidor no adscrit, Sr. Ignasi Comella.

13.- Moció per sol·licitar més vigilància i efectius dels
Mossos d’Esquadra a la zona d’Almacelles
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Moció que presenta l’Equip de Govern per aprovar pel Ple:
Atès que l’any 1999 es van retirar els efectius de la Guàrdia Civil d’Almacelles,
tot coincidint amb el desplegament de la Policia Autònoma de Catalunya i
deixant la seguretat ciutadana a càrrec dels Mossos d’Esquadra, que són els
que hauran de vetllar per la seguretat dels veïns de les diferents comarques de
Catalunya.
Atès que Almacelles va arribar a comptar amb uns efectius de fins a 22 agents
de Guàrdia Civil per ser considerada cap de zona i per abarcar una extensa
zona del nord-oest de la comarca, incloent altres nuclis de població propers
com Sucs, Suquets, Raimat, Gimenells, el Pla de la Font i la mateixa
Almacelles, amb una població propera als 12.000 habitants i una xarxa viària
important, amb un important nombre d’explotacions ramaderes, masos, vies
pecuàries i altres zones susceptibles de controlar.
Atès que, d’ençà de la posada en funcionament dels Mossos d’Esquadra, no
s’ha considerat oportú la instal·lació d’una subcomissaria de Mossos a
Almacelles i que, per tant, aquesta gran àrea del nord-oest del Segrià depèn en gran mesura dels efectius que arribin des de Lleida per controlar aquesta
zona-.
Atès que d’uns mesos ençà s’ha constatat un augment en el nombre de
robatoris i de furts a Almacelles i altres pobles del voltant, sense que s’hagi
observat –al mateix temps- un increment en el nombre d’efectius tot i les
denúncies interposades; fet que ha provocat un cert malestar i preocupació per
part de la ciutadania en aquestes poblacions.
És per tot això que es proposa als reunits:
Primer: Sol·licitar al Dep. d’Interior que incrementi els serveis de vigilància i
d’efectius dels Mossos d’Esquadra a Almacelles i als pobles del voltant, a fi de

donar compliment a les necessitats de més vigilància policial que requereix
aquesta zona del nord-oest del Segrià, essent del tot insuficient el nombre de
policies actuals i la freqüència de les patrulles que fan les tasques de vigilància
en aquests pobles.
Segon: Donar trasllat d’aquest acord al conseller d’Interior, per tal que faci les
gestions oportunes”.
La moció és aprovada per 11 vots a favor dels regidors de CiU, PSC, ERC, AIA
i el regidor no adscrit, Sr. Ignasi Comella i 1 abstenció del regidor i portaveu
d’IPA-FPM.

14.- Aprovació inicial del conveni amb l’Agència
Catalana de l’Aigua per a la gestió de la recollida i
depuració de les aigües residuals del sector 8 previst
en el POUM
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que en la fase d’informació del Pla Parcial del sector 8 de sòl residencial
previst en el POUM, en tàmit d’aprovació definitiva, s’ha rebut informe de
l’Agència Catalana de l’Aigua, a fi que l’Ajuntament es comprometi a incloure
els costos d’urbanització del sector els de recollida i depuració de les aigües
residuals que s’originin.
Atès que l’informe tramés per l’ACA concreta la quantitat a aportar pels
propietaris per un import de 404.350,00 euros, fet que permetrà obtenir
l’informe favorable per l’esmentat Pla Parcial.
És per tot això que es proposa als reunits:
Primer: Aprovar inicialment el conveni amb l’ACA per a l’aportació de les
despeses de gestió per a la recollida i depuració de les aigües residuals que
generi el sector número 8, les quals aniran a càrrec del compte de liquidació
provisional de la reparcel·lació del sector.

Segon: Exposar l’expedient al públic per un termini de 30 dies amb notificació
personal als propietaris, a fi que es puguin presentar les al·legacions pertinents,
restant aprovat si se certifica la manca d’aquestes.
Tercer: Trametre certificat de l’acord a l’ACA delegant en el Sr. Alcalde la
signatura del conveni, un cop s’aprovi definitivament”.
El regidor no adscrit, Sr. Ignasi Comella, considera que no hi ha hagut temps
per estudiar-se la proposta. El Sr. Alcalde fa constar que ha tingut dos dies per
venir a consultar l’expedient i li consta que no ho ha fet.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per 6 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC i AIA, 5 vots en contra dels regidors del PSC i del regidor
no adscrit, Sr. Ignasi Comella i 1 abstenció del regidor d’IPA-FPM.

15.- Reconeixement dels deutes extrajudicials del
Patronat d’Avis
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per Decret de l’Alcaldia de data 21 de febrer de 2007 es va iniciar
l’expedient per a aprovar i comptabilitzar el reconeixement extrajudicial de
crèdits al Patronat Municipal d’Avis.
El regidor d’Hisenda ha formulat la proposta raonada corresponent en data 22
de febrer de 2007.
El secretari i la interventora han emès els informes preceptiu, en sentit
favorable.
La Comissió Informativa d’Hisenda ha emès un dictamen favorable.
FONAMENTS DE DRET

Cal tenir en compte els articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 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.
Cal considerar els articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20
d’abril, que desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals.
Per tot això, que es proposa als reunits el següent:
ACORDA:
Primer: Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per
import de 12.493,33 €. El detall individualitzat dels crèdit reconeguts és el
següent:
Segon: Fer els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la
incorporació d’aquestes obligacions al pressupost de l’exercici corrent”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per 6 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC i AIA, i 6 abstencions dels regidors del PSC, IPA-FPM i el
regidor no adscrit, Sr. Ignasi Comella.
El punt 16, tal com s’ha indicat en l’encapçalament es deixa pel final de la
sessió plenària.

17.Aprovació
de
l’ampliació
del
projecte
d’enjardinament de la Rambla de Catalunya i de la
Generalitat
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per acord del Ple, de data 29 de desembre de 2006, es va aprovar
inicialment el projecte de referència.

Atès que en la fase d’al·legacions, i per informe tècnic de la redactora, recollint
noves peticions de l’Administració ha proposat variar el document aprovat
inicialment.
Vist el que disposa l’article 37 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels
Ens Locals, de 13 de juny de 1995, es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar defintivament el projecte anomenat “Ampliació del projecte
d’enjardinament de la Rambla de Catalunya-de la Genralitat”, ampliant el seu
contingut amb l’informe de l’enginyera tècnica agrònoma, n’Elisabeth Purroy
Sisó, de data febrer de 2007, per un total del cost de l’obra ampliada amb
execució per contracta de 267.397,08 euros”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per 6 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC i AIA, i 6 abstencions dels regidors del PSC, IPA-FPM i el
regidor no adscrit, Sr. Ignasi Comella.
Acte seguit, per ordre de l’Alcaldia, es retiren els punts que s’havien ajornat per
el final del Ple, núms. 7, 8, 16 i 18, per manca de quòrum suficient per a la seva
aprovació i tramitació.
I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 13 hores del
vespre.
Vist-i-plau,
L’alcalde

EL SECRETARI

