Sr. / Sra.,
Per la present, i d’acord amb l’establert en l’article 46 de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i 80 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es
convoca, d’acord amb la resolució de l’Alcalde, de data …, a vostè per assistir a
la sessió extraordinària a celebrar pel PLE MUNICIPAL ORDINARI d’aquest
Ajuntament en primera convocatòria del dia 27 de juny de 2002 a les 13
hores, en la qual es tractaran els assumptes relacionats en l’Ordre del Dia que
s’inclou a continuació.
Es recorda a vostè, que tota la documentació dels assumptes inclosos en
l’Ordre del Dia, es troba a la seva disposició des de la data d’aquesta
Convocatòria.
En el supòsit de no poder concòrrer a la present sessió per causa justificada,
haurà de comunicar-ho a aquesta Alcaldia, amb la suficient antelació.

ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de l’acta de Ple, de data 25 d’abril de 2002.
2.- Modificació del Pressupost de la Corporació núm. .., de suplement de crèdit
i crèdit extraordinari per majors ingressos.
3.- Modificació del Pressupost de la Corporació núm. …, de crèdit extraordinari
fent ús del Romanent de Tresoreria de l’exercici anterior.
4.- Acceptació de la subvenció del Dep. d’Ensenyament referent al Parvulari
municipal VENSI.
5.- Aprovació del Reglament sobre Tinença d’Animals de Companyia i creació
del Registre Censal d’aquest tipus d’animals.
6.- Contractació per procediment obert i concurs de l’obra d’urbanització (fase
B) que comprèn els carrers de Nostra Sra. de Montserrat (tram comprès entre
els carrers del Segrià i Noguera), carrer de la Noguera (tram comprès entre els
carrers de Nostra Sra. de Montserrat i de Joaquín García Morato), carrer de
Sant Jordi (tram comprès entre els carrers del Segrià i de la Noguera) i carrer
del Segrià (tram comprès entre els carrers de Sant Jordi i de Joaquín García
Morato).
7.- Contractació per procediment obert i per concurs de l’obra d’urbanització
(fase C) que comprèn els carrers de Joaquín García Morato (tram comprès
entre la Rambla de Catalunya i límit de sòl urbà), el carrer de la Noguera (tram
comprès entre el carrer de Joaquín García Morato i el carrer d’Alguaire), el
carrer de la Bassa del Pou (tram comprès entre la Rambla de Catalunya i el

límit de sòl urbà), i el carrer del Segrià (tram comprès entre el carrer de Joaquín
García Morato i el carrer d’Alguaire).
8.- Aprovació inicial del projecte complementari de reparcel·lació econòmica del
sector conegut com a “Cap de Rambla” (determinació de quotes d’urbanització)
-carrers de Joaquín García Morato (tram comprès entre la Rambla de
Catalunya i límit de sòl urbà), el carrer de la Noguera (tram comprès entre el
carrer de Joaquín García Morato i el carrer d’Alguaire), el carrer de la Bassa del
Pou (tram comprès entre la Rambla de Catalunya i el límit de sòl urbà), i el
carrer del Segrià (tram comprès entre el carrer de Joaquín García Morato i el
carrer d’Alguaire)-.
9.- Imposició de Contribucions Especials, aprovació de les Bases i Repartiment
per l’obra d’urbanització del carrer de Nostra Senyora de Montserrat (tram
comprès entre el carrer del Segrià i carrer de la Noguera).
10.- Imposició de Contribucions Especials, aprovació de les Bases i
Repartiment per l’obra d’urbanització del carrer de la Noguera (tram comprès
entre el carrer de Ntra. Sra. de Montserrat i carrer de Sant Jordi).
11.- Imposició de Contribucions Especials, aprovació de les Bases i
Repartiment per l’obra d’urbanització del carrer de Sant Jordi (tram comprès
entre el carrer de la Noguera i el carrer del Segrià).
12.- Imposició de Contribucions Especials, aprovació de les Bases i
Repartiment per l’obra d’urbanització del carrer del Segrià (tram comprès entre
el carrer de Sant Jordi i el de Joaquín García Morato).
13.- Imposició de Contribucions Especials, aprovació de les Bases i
Repartiment per l’obra d’urbanització del carrer de la Bassa del Pou (tram
comprès entre la Rambla de Catalunya i el carrer del Segrià).
14.- Imposició de Contribucions Especials, aprovació de les Bases i
Repartiment per l’obra d’urbanització del carrer de Joaquín García Morato (tram
comprès entre la Rambla de Catalunya i el carrer del Segrià).
15.- Sol·licitud al PUOSC per canviar l’obra subvencionada per l’exercici 2003
anomenada “Urbanització Rambla de Catalunya” que serà substituïda per l’obra
de remodelació de la Residència Municipal d’Avis. Avançament de la
contractació.
16.- Adjudicació del concurs per a la concessió administrativa de la gestió de
les instal·lacions i explotació del cinema i bar-cafeteria del Casal-Centre
Cultural d’Almacelles.

17.- Modificació del Pressupost assumpte endós certificacions Nicolàs
manteniment camins (ordre Ramon Prats).
18.- Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia
19.- Precs i Preguntes
20.- Assumptes d’urgència.

Almacelles, 10 de juny de 2002

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles

4.- Acceptació de la subvenció del Departament
d’Ensenyament referent al Parvulari municipal VENSI
Vista la resolució, de data 8 d’abril de 2002, per la qual s’atorga una subvenció
per part de la Direcció General de Centres Docents de la Generalitat a favor de
l’Escola d’Educació Infantil VENSI.
Atès que, d’acord amb l’article 4 de la mateixa Resolució cal procedir als tràmits
per tal de fer efectiva la subvenció, és per tot això que es proposa:
Primer: Acceptar la subvenció de 24.600 euros, concedida per al Centre
d’Educació Infantil VENSI, en virtut de la Resolució de data 8 d’abril de 2002
del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Segon: Comunicar aquest acord al Departament de referència.
Almacelles, 10 de juny de 2002

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles

5.- Aprovació del Reglament sobre Tinença d’Animals
de Companyia i creació del Registre Censal d’aquest
tipus d’animals
Atès el què disposa el Decret 328/98, de 24 de desembre, regulador de
l’identificació i registre General d’Animals de Companyia, cal que els
ajuntaments, segons l’article 7 disposin d’un registre censal d’animals de
companyia (gossos i gats) i que els posseïdors d’aquests animals estan
obligats a inscriure’ls en el municipi de residència habitual de l’animal.
D’altra banda, un cop creat aquest servei i/o registre, procedeix a aprovar el
Reglament sobre la tinença d’animals domèstics on s’especifica amb més detall
els drets i obligacions que es deriven del fet de la tinença.
Darrerament, la llei 10/99, de 30 de juliol, regula la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos (com una sub-espècie dels animals de
companyia), fixant mesures de seguretat per a aquests, com per exemple,
l’exigència d’una assegurança de responsabilitat civil
És per tot això que es proposa als reunits el següent:
Primer: Crear el Registre Censal d’Animals de Companyia i aprovar el
Reglament sobre la tinença d’Animals domèstics.
Segon: Exposar al públic aquest reglament per el termini d’un mes, inserint
edictes al BOP i al Tauler d’Anuncis d’aquest Ajuntament.
Tercer: Comunicar al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca les
variacions produïdes en el cens de manera periòdica i anual.
Quart: Aquest acord quedarà aprovat definitivament si no es presenta cap
al·legació al respecte.
Almacelles, 10 de juny de 2002

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles

INFORME DE SECRETARIA

Es considera que aquesta proposta està elaborada d’acord amb la normativa
esmentada que és d’aplicació.
Almacelles, 10 de juny de 2002

Ramon M. Cornellana Puigarnau
Secretari de l’Ajuntament d’Almacelles

6.- Contractació per concurs de les obres d’urbanització
(fase “B”) del projecte que integra els carrers de Nostra
Sra. de Montserrat (entre carrer del Segrià i carrer de la
Noguera), carrer de la Noguera (entre carrer de Ntra. Sra.
de Montserrat i carrer de Joaquín García Morato), carrer de
Sant Jordi (entre carrer del Segrià i carrer de la Noguera) i
carrer del Segrià (entre carrer de Sant Jordi i carrer de
Joaquín García Morato)
Atesa la conveniència de tramitar l’expedient per a la contractació per procediment obert,
mitjançant la forma de concurs de les obres d’urbanització del projecte que integra els carrers
(fase “B”) de Nostra Sra. de Montserrat (entre carrer del Segrià i carrer de la Noguera), carrer
de la Noguera (entre carrer de Ntra. Sra. de Montserrat i carrer de Joaquín García Morato),
carrer de Sant Jordi (entre carrer del Segrià i carrer de la Noguera) i carrer del Segrià (entre
carrer de Sant Jordi i carrer de Joaquín García Morato).
Atès que el projecte tècnic d’aquests carrers fou aprovada per acord del Ple de la Corporació,
de data 27 de desembre de 2001, i aprovant el Plec de Clàusules Administratives que
s’empraran com a tipus, amb consignació suficient a la partida pressupostària que es destini a
tal efecte dins el pressupost vigent.
Atès que el projecte tècnic que recull tots els carrers del sector nord-est de la Rambla de
Catalunya, entre aquest vial, el carrer de Nostra Sra. de Montserrat, el límit de sòl urbà i el
carrer d’Alguaire fou aprovat inicialment per Decret d’Alcaldia de 16 d’octubre de 2001, i
publicat en el BOP núm. 128, de data 25 d’octubre de 2001, sense que s’hagi produit cap
al·legació. Redactat i aprovat el Plec de Clàusules Administratives que s’empraran com a tipus,
amb consignació suficient a la partida pressupostària que es destini a tal efecte dins el
pressupost vigent.
Vistos els informes de Secretaria i Intervenció, i el que disposa l’article 11, 68 i següents de la
LCAP i 88 de la Llei de Bases de Règim Local, es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar definitivament el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Segon: Aprovar l’expedient de contractació i la despesa amb càrrec a la partida pressupostària
que es destini a tal efecte dins el pressupost vigent i disposar de l’obertura del procediment
d’adjudicació, convocant el concurs de la contractació de les obres d’urbanització dels carrers
(fase “B”) de Nostra Sra. de Montserrat (entre carrer del Segrià i carrer de la Noguera), carrer
de la Noguera (entre carrer de Ntra. Sra. de Montserrat i carrer de Joaquín García Morato),
carrer de Sant Jordi (entre carrer del Segrià i carrer de la Noguera) i carrer del Segrià (entre
carrer de Sant Jordi i carrer de Joaquín García Morato).
Tercer: Al mateix temps s’anunciarà la licitació al Butlletí Oficial de la Província.
Almacelles, 10 de juny de 2002

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles

7.- Contractació per concurs de les obres d’urbanització
(fase “C”) del projecte que integra els carrers de Joaquín
García Morato (entre la Rambla de Catalunya i el límit de
sòl urbà), el carrer de la Noguera (entre el carrer de
Joaquín García Morato i el carrer d’Alguaire), carrer de la
Bassa del Pou (entre la Rambla de Catalunya i el límit de
sòl urbà) i el carrer del Segrià (entre el carrer de Joaquín
García Morato i el carrer d’Alguaire)
Atesa la conveniència de tramitar l’expedient per a la contractació per procediment obert,
mitjançant la forma de concurs de les obres d’urbanització del projecte que integra els carrers
(fase “C”) de Joaquín García Morato (entre la Rambla de Catalunya i el límit de sòl urbà), el
carrer de la Noguera (entre el carrer de Joaquín García Morato i el carrer d’Alguaire), carrer de
la Bassa del Pou (entre la Rambla de Catalunya i el límit de sòl urbà) i el carrer del Segrià
(entre el carrer de Joaquín García Morato i el carrer d’Alguaire).
Atès que el projecte tècnic d’aquests carrers fou aprovada per acord del Ple de la Corporació,
de data 27 de desembre de 2001, i aprovant el Plec de Clàusules Administratives que
s’empraran com a tipus, amb consignació suficient a la partida pressupostària que es destini a
tal efecte dins el pressupost vigent.
Atès que el projecte tècnic que recull tots els carrers del sector nord-est de la Rambla de
Catalunya, entre aquest vial, el carrer de Nostra Sra. de Montserrat, el límit de sòl urbà i el
carrer d’Alguaire fou aprovat inicialment per Decret d’Alcaldia de 16 d’octubre de 2001, i
publicat en el BOP núm. 128, de data 25 d’octubre de 2001, sense que s’hagi produit cap
al·legació. Redactat i aprovat el Plec de Clàusules Administratives que s’empraran com a tipus,
amb consignació suficient a la partida pressupostària que es destini a tal efecte dins el
pressupost vigent.
Vistos els informes de Secretaria i Intervenció, i el que disposa l’article 11, 68 i següents de la
LCAP i 88 de la Llei de Bases de Règim Local, es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar definitivament el Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Segon: Aprovar l’expedient de contractació i la despesa amb càrrec a la partida pressupostària
que es destini a tal efecte dins el pressupost vigent i disposar de l’obertura del procediment
d’adjudicació, convocant el concurs de la contractació de les obres d’urbanització dels carrers
(fase “C”) de Joaquín García Morato (entre la Rambla de Catalunya i el límit de sòl urbà), el
carrer de la Noguera (entre el carrer de Joaquín García Morato i el carrer d’Alguaire), carrer de
la Bassa del Pou (entre la Rambla de Catalunya i el límit de sòl urbà) i el carrer del Segrià
(entre el carrer de Joaquín García Morato i el carrer d’Alguaire).
Tercer: Al mateix temps s’anunciarà la licitació al Butlletí Oficial de la Província.
Almacelles, 10 de juny de 2002

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles

17.- Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia
Es dóna compte dels següents decrets de l’Alcaldia, per assabentar els
reunits:

ANY 2001
71/01.- Convocant Comissió Informativa General, per al dia 25 d’octubre de
2001.
72/01.- Convocant Ple ordinari, per al dia 25 d’octubre de 2001.
73/01.- Ordenant la suspensió cautelar dels treballs de moviments de terra
que s’efectuen en les parcel.les cadastrals 47 i 48 del polígon 2.
74/01.- Convocant Comissió Informativa General, per al dia 14 de novembre
de 2001.
75/01.- Convocant Ple ordinari, per al dia 14 de novembre de 2001.
76/01.- Ordenant la immediata paralització de les obres autoritzades en
Comissió de Govern de data 3 de setembre de 2001, per a l’edifici del C/ Prat
de la Riba núm. 15.
77/01.- Autoritzant la cancel.lació de la càrrega que pesa sobre la finca
inscrita en el Llibre 85, tom 1.770, Finca 6460, Foli 28 del Registre de la
Propietat núm. 2 de Lleida.
78/01.- Deixant sense efecte el Decret 76/01 en relació a l’obra de construcció
d’un edifici al C/ Prat de la Riba núm. 15.
79/01.- Aprovant inicialment l’Estudi de Detall d’Ordenació de Volums
presentat per HABITATGES ROURE-ARNÓ S.L., per l’espai delimitat per l’Av.
dels Esports, carrer del Canigó, IES “Canigó” i espai lliure públic de carrer del
Canigó N-17237/01.
80/01.- Autoritzant una placa de gual al C/ del Segrià – xamfrà amb C/ de Sant
Antoni, per 3,5 metres lineals.

81/01.- Convocant Comissió Informativa General i Ple extraordinari, per al dia
5 de desembre de 2001.
82/01.- Aprovant l’indemnització i el pagament del treballador Sr. Antonio
López Moreno.
83/01.- Aprovant el pagament de la liquidació dels serveis prestats del
treballador Sr. Carlos Reales Fauria.
84/01.- Aprovant inicialment la memòria valorada d’urbanització parcial d’un
tram dels carrers Sant Jaume, Sant Roc, Joan Maragall i Dr. Rubió Sans.
85/01.- Aprovant inicialment el projecte d’urbanització d’un tram dels carrers
Melcior de Guardia i Aragó, entre els carrers de Binéfar i la Ctra. de Sucs i de
Joaquim Costa i Melcior de Guardia.
86/01.- Aprovant inicialment el projecte d’urbanització del parc de l’aigua,
entre els carrers Mossen Cinto Verdaguer, Sant Roc, Miquel Servet i Joan
Maragall.
87/01.- Convocant Comissió Informativa General per al dia 27 de desembre
de 2001.
88/01.- Requerint a la Sra. Lucia Rodríguez Ausin a fi que cessi d’immediat en
l’activitat de tinença de gossos

ANY 2002
01/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ del Dr. Rubió i Sans, 6, porta 1a ,
per 2,5 metres lineals.
02/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ de Sant Roc, per 2,5 metres lineals.
03/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ de Sant Roc, 39 , per 3,5 metres
lineals.
04/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ de les Piscines, 10 , porta 2a, per 4
metres lineals.

05/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ de la Bassa del Molí, 12 , per 2,5
metres lineals.
06/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ Bassa del Molí, 5, per 2,5 metres
lineals.
07/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ de Bisbe Irurita, 23-B, per 2,5
metres lineals.
08/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ del Canigó, 37, per 3 metres
lineals.
09/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ del Dr. Rubió Sans, 9, baixos, per
2,5 metres lineals.
10/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ Sant Antoni, 14, baixos, per 3
metres lineals.
11/02.- Designant la mesa per l’obertrua de pliques per la separata de
desglossament per oficis de les obres pendents d’execució del Casal-Centre
Cultural.
12/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ de la Bassa del Molí, 3 , per 3
metres lineals.
13/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ de la Ntra. Sra. de Montserrat, 4,
per 3 metres lineals.
14/02.- Autoritzant una placa de gual a la Rambla Catalunya, 14, per 3,5
metres lineals.
15/02.- Convocant Ple extraordinari, per al dia 28 de febrer de 2002.
16/02.- Convocant Ple ordinari, per al dia 28 de febrer de 2002.
17/02.- Convocant Comissió Informativa General, per al dia 28 de febrer de
2002.
18/02.- Designant la mesa per l’obertrua de pliques per la separata de
desglossament per oficis de les obres pendents d’execució del Casal-Centre
Cultural.

19/02.- Concedint llicència d’obres (exp.15/2002) a la Sra. Josefa Vilanova
Moliné per l’enderroc del magatzem ubicat en el C/Ramon i Cajal, 3
cantonada amb el C/ Carme.
20/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ del Canal, 10, per 2,7 metres
lineals.
21/02.- Designant la mesa per l’obertrua de pliques per la separata de
desglossament per oficis de les obres pendents d’execució del Casal-Centre
Cultural.
22/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ de Sant Roc, 41, per 3 metres
lineals.
23/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ del Carme, 91, porta 1a, per 3,5
metres lineals.
24/02.- Aprovant liquidació del pressupost per l’exercici 2001.
25/02.- Aprovant liquidació del pressupost del Patronat Municipal d’Avis per
l’exercici 2001.
26/02.- Aprovant liquidació del pressupost del Patronat Municipal d’Esport per
l’exercici 2001.
27/02.- Aprovant liquidació del pressupost d’INDESAL per l’exercici 2001.
28/02.- Aprovant l’expedient la incorporació de romanents als crèdits del
pressupost de despeses.
29/02.- Aprovant la llicència municipal (expedient 9/2002) presentada pel Sr.
Ramon Montalban Villacampa i la Sra. Montserrat Vidal Riera.
30/02.- Nomenant alcalde en funcions, durant l’absència de l’alcalde entre els
dies 5 i 14 d’abril, el primer tinent d’alcalde, Sr. Manuel Querol Llobet .
31/02.- Autoritzant el pagament a l’empresa ESPECTACLES LA TRACA S.L.,
com a representant dels músics “La marxa dels Nois” i “Cover Band” per
l’actuació del dia 6 d’abril de 2002.

32/02.- Autoritzant una placa de gual a la travessia de Sant Isidre, 9, per 3
metres lineals.
33/02.- Designant la mesa per l’obertura de pliques per les obres d’urbanització
del projecte que integra els carrers de Ponent (entre Ctra. de Sucs i C/ de Binèfar),
C/ d’Aragó (entre carrer de Joaquim Costa i carrer de Melcior de Guàrdia i Matas) i
C/ de Melcior de Guàrdia i Matas (entre Ctra. de Sucs i C/ de Binèfar).

34/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ de Sant Jaume, 78, per 3 metres
lineals.
35/02.- Decretant la suspenció dels treballs de moviments de terra que
s’efectuen a la parcel.la núm. 180 del polígon 7, a la Partida dels Pedregals.
36/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ de Sant Roc, 45, per 3 metres
lineals.
37/02.- Convocant Ple ordinari, per al dia 25 d’abril de 2002.
38/02.- Convocant Comissió Informativa i Comissió de Comptes, per al dia 25
d’abril de 2002.
39/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ Sant Antoni, 86 , per 3 metres
lineals.
40/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ Carme, 81 , per 3 metres lineals.
41/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ Carme, 82 , per 3 metres lineals.
42/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ de l’Estació, 12 , per 3 metres
lineals.
43/02.- Autoritzant el regidor Sr. Francesc Torres Arnó, a la signatura i
representació d’aquest Ajuntament per la convocatòria de pagament dels
interessos per demora per l’expropiació d’una finca de titularitat municipal.
44/02.- Designant la mesa per l’obertura de pliques per les obres d’urbanització
del projecte que integra els carrers de Ponent (entre Ctra. de Sucs i C/ de Binèfar),
C/ d’Aragó (entre carrer de Joaquim Costa i carrer de Melcior de Guàrdia i Matas) i
C/ de Melcior de Guàrdia i Matas (entre Ctra. de Sucs i C/ de Binèfar).

45/02.- Designant la mesa per l’obertura de pliques per l’adjudicació de la
gestió, explotació i equipament del cinema i bar-cafeteria del Casal-Centre
Cultural d’Almacelles.
46/02.- Designant la mesa per l’obertura de pliques per les obres d’urbanització
del projecte que integra els carrers del Segrià (entre carrer de Nostra Sra. de
Montserrat i Sant Jordi) i carrer de Sant Jordi (entre Rambla de Catalunya i carrer del
Segrià).

9.- Imposició de Contribucions Especials, aprovació de
les Bases i Repartiment per l’obra d’urbanització del
carrer de Nostra Senyora de Montserrat (tram comprès
entre el carrer del Segrià i carrer de la Noguera)
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 C/ de Nostra Senyora de Montserrat (tram comprès entre el
carrer del Segrià i carrer de la Noguera)”.
Atès que es tracta d'una obra municipal d´urbanització que es realitza dins 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 C/ de Nostra Senyora de Montserrat (tram comprès entre el carrer del Segrià i
carrer de la Noguera)”, 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 46.920,88 euros i l'aportació municipal en
14.076,26 euros.
b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 32.844,62 euros, equivalents
al 70% dels cost suportat. Aquesta quantitat te el caràcter de mera previsió. Finalitzada
l'obra, si el cost real 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 linials 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 informaciò pública en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament
i en el "Butlleti Oficial de la Província” durant trenta dies, dins 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, podent-se formular
recurs de reposició davant aquest Ajuntament, que es referirà a la procedència de les
Contribucions Especials, percentatge del cost que hauran de satisfer o les quotes
assignades.
No obstant això el Ple aprovarà el que cregui més convenient.”
Almacelles, 18 de juny de 2002

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles

10.- Imposició de Contribucions Especials, aprovació
de les Bases i Repartiment per l’obra d’urbanització del
carrer de la Noguera (tram comprès entre el carrer de
Nostra Senyora de Montserrat i carrer de Sant Jordi)
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 C/ de la Noguera (tram comprès entre el carrer de Nostra
Senyora de Montserrat i carrer de Sant Jordi)”.
Atès que es tracta d'una obra municipal d´urbanització que es realitza dins 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 C/ de la Noguera (tram comprès entre el carrer de Nostra Senyora de Montserrat i
carrer de Sant Jordi)”, 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 32.448,05 euros i l'aportació municipal en
10.034,42 euros.
b) Es fixa la quantitat a repartir entre els beneficiaris en 23.413,64 euros, equivalents
al 70% dels cost suportat. Aquesta quantitat te el caràcter de mera previsió. Finalitzada
l'obra, si el cost real 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 linials 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 informaciò pública en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament
i en el "Butlleti Oficial de la Província” durant trenta dies, dins 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, podent-se formular
recurs de reposició davant aquest Ajuntament, que es referirà a la procedència de les
Contribucions Especials, percentatge del cost que hauran de satisfer o les quotes
assignades.
No obstant això el Ple aprovarà el que cregui més convenient.”
Almacelles, 18 de juny de 2002

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles

