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 20 de desembre de 2002, a vostè per assistir a la sessió
ordinària a celebrar pel PLE MUNICIPAL ORDINARI d’aquest Ajuntament en primera
convocatòria del dia 27 de desembre 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, en sessió extraordinària, de data 22 de novembre de
2002.
2.- Aprovació del conveni a signar entre la Caixa d’Estalvis de Catalunya i l’Ajuntament
d’Almacelles per a la cessió del fons bibliogràfic i l’aportació monetària per a la
Biblioteca Municipal.
3.- Aprovació provisional de la modificació de NNSS de planejament en sòl industrial a
instància de la Cooperativa del Camp “L’Almacellense”.
4.- Aprovació provisional del Pla Parcial en zona industrial a instància de la
Cooperativa del Camp “L’Almacellense”.
5.- Modificació puntual de les NNSS en el sector sud-oest de la vila, en la zona que
termeneja amb la carretera de Sucs, la urbanització dels Aubacs, el carrer de Llevant i
resta de sòl no urbanitzable.
6.- Modificació del Pressupost del Patronat Municipal d’Esports núm. 04/02 de
suplement de crèdit amb majors ingressos.
7.- Modificació del Pressupost de la Corporació núm. 10/02, de suplement de crèdit
finançat per transferència entre partides.
8.- Modificació del Pressupost de la Corporació núm. 11/02, de suplement de crèdit
amb nous i majors ingressos.
9.- Modificació del Pressupost del Patronat d’Esports núm. 03/02 de suplement de
crèdit, fent ús del romanent de Tresoreria.
10.- Contractació per procediment negociat, sense publicitat i per urgència de
l’explotació del cinema i de la instal.lació i explotació del bar-cafeteria del Centre
Cultural d’Almacelles “El Casal”.
11.- Moció de CiU sobre la conveniència de crear una Comissió per cercar un nou
indret per instal.lar el Parc de Bombers d’Almacelles.
12.- Aprovació del model de conveni amb el Centre de Telecomunicacions i
Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya per a la cessió de l’ús
gratuït i exclussiu d’una parcel.la per a la instal.lació d’un centre de telecomunicacions.

13.- Aprovació inicial de l’actualització del preu i la tarifa de l’ordenança pel
subministrament d’aigua.
14.- Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia.
15.- Precs i Preguntes.
16.- Assumptes d’urgència.
Almacelles, 20 de desembre de 2002

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles

Sr./a,
Per la present, i d’acord amb l’establert en la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, i en el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es convoca,
d’acord amb la resolució de l’Alcalde de data 20 de desembre de 2002, a Vè. per assistir a la Comissió
Informativa General a celebrar el dia 27 de desembre de 2002 a les 12,30 hores, en la qual es tractaran
els assumptes relacionats en l’Ordre del Dia inclòs 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 del conveni a signar entre la Caixa d’Estalvis de Catalunya i l’Ajuntament d’Almacelles per a
la cessió del fons bibliogràfic i l’aportació monetària per a la Biblioteca Municipal.
2.- Aprovació provisional de la modificació de NNSS de planejament en sòl industrial a instància de la
Cooperativa del Camp “L’Almacellense”.
3.- Aprovació provisional del Pla Parcial en zona industrial a instància de la Cooperativa del Camp
“L’Almacellense”.
4.- Modificació puntual de les NNSS en el sector sud-oest de la vila, en la zona que termeneja amb la
carretera de Sucs, la urbanització dels Aubacs, el carrer de Llevant i resta de sòl no urbanitzable.
5.- Modificació del Pressupost del Patronat Municipal d’Esports núm. 04/02 de suplement de crèdit amb
majors ingressos.
6.- Modificació del Pressupost de la Corporació núm. 10/02, de suplement de crèdit finançat per
transferència entre partides.
7.- Modificació del Pressupost de la Corporació núm. 11/02, de suplement de crèdit per nous i majors
ingressos.
8.- Modificació del Pressupost del Patronat d’Esports núm. 03/02 de suplement de crèdit, fent ús del
romanent de Tresoreria.
9.- Contractació per procediment negociat, sense publicitat i per urgència de l’explotació del cinema i de la
instal.lació i explotació del bar-cafeteria del Centre Cultural d’Almacelles “El Casal”.
10.- Moció de CiU sobre la conveniència de crear una Comissió per cercar un nou indret per instal.lar el
Parc de Bombers d’Almacelles.
11.- Aprovació del model de conveni amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació
de la Generalitat de Catalunya per a la cessió de l’ús gratuït i exclussiu d’una parcel.la per a la instal.lació
d’un centre de telecomunicacions.
12.- Aprovació inicial de l’actualització del preu i la tarifa de l’ordenança pel subministrament d’aigua.
13.- Es dóna compte dels Decrets d’Alcaldia.
Almacelles, 20 de desembre de 2002

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’AlmacelleS

SR. JOSEP M. DOBLAS MANCERA (IPA-IC)

11.- Moció de CiU sobre la conveniència de crear una
Comissió per cercar un nou indret per instal.lar el Parc
de Bombers d’Almacelles.
El grup municipal de CiU presenta la següent moció:
“D’aquí dos anys es complirà 20 anys de la creació del Parc de Bombers voluntaris de
la Generalitat de Catalunya a Almacelles. En aquestes dues dècades s’ha passat d’un
vell BRL dels anys 60, a dos BRP en l’actualitat, un FSV, un UPC, així com una
dotació de 23 bombers.
Aquest fet ja va comportar que el Grup Municipal de CiU presentés fa sis anys una
moció al Ple, més concretament el 26 de juny de 1996, amb l’objectiu que l’equip de
govern s’avingués a cedir uns terrenys municipals al govern de la Generalitat, per tal
de poder construir un nou Parc de Bombers a Almacelles, aquella proposta seria
rebutjada per l’equip de govern.
Des d’aquella data de la nostra moció l’equip de govern s’ha gastat en aquestes velles
instal.lacions municipals uns 42.000 euros, una despesa de 7.000 euros de mitjana per
any. Malgrat aquesta despesa les instal.lacions del Parc de Bombers segueixen sent
velles i inadequades pel bon funcionament del Cos de Bombers d’Almacelles.
Per tal d’acabar amb aquesta hemorràgia crònica de diner públic, CiU proposa al Ple
de l’Ajuntament d’Almacelles aprovar el següent:
1.- Crear una comissió formada per l’Alcalde, els diferents Portaveus de cada grup
Municipal a l’Ajuntament, el Cap de Parc dels Bombers d’Almacelles i el tècnic
municipal, per tal de buscar un solar adequat per construir el futur Parc de Bombers
d’Almacelles.
2.- Cedir el solar escollit per la Comissió al Govern de la Generalitat per tal que aquest
pugui construir el nou Parc de Bombers d’Almacelles”.

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

ANY 2002
73/02.- Designant la mesa pel sorteig de membres per les eleccions a cambres agràries.
74/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ Carme, 80 per 3,5 metres lineals.
75/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ Sant Roc, 103 per 2,5 metres linials.
76/02.- Autoritzant dues plaques de gual al C/ Sant Jaume, 116 per 9,5 metres linials.
77/02.- Autoritzant una tarja d’aparcament de titular no conductor, amb el núm. de tarja 001
/02.
78/02.- Autoritzant una tarja d’aparcament de titular conductor, amb el núm. de tarja 002 /02.
79/02.- Autoritzant una tarja d’aparcament de titular conductor, amb el núm. de tarja 003 /02.
80/02.- Autoritzant una tarja d’aparcament de titular no conductor, amb el núm. de tarja 004 /02.
81/02.- Convocant Comissió Informativa General per al dia 22 de novembre de 2002.
82/02.- Convocant Ple ordinari per al dia 22 de novembre de 2002.
83/02.- Autoritzant una tarja d’aparcament de titular no conductor, amb el núm. de tarja 005/02.
84/02.- Autoritzant una placa de gual al C/ Bassa Bona, 33 per 3 metres linials.

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles
Almacelles, 20 de desembre de 2002

2.- Aprovació del conveni a signar entre la Caixa
d’Estalvis de Catalunya i l’Ajuntament d’Almacelles per
a la cessió del fons bibliogràfic i l’aportació monetària
per a la Biblioteca Municipal
Vist el conveni tramés per l’Obra Social de la Caixa de Catalunya, en el què
se’ns ofereix la tramesa a la Biblioteca Municipal del Centre Cultural
d’Almacelles “El Casal”, del fons bibliogràfic de l’actual Sala de Lectura Sant
Jordi, situada al carrer Major, 34 d’aquest municipi; juntament amb una
col.laboració econòmica per a la finalització de les obres d’adequació de la
nova Biblioteca Municipal, equivalent a un total de 15.000 euros pagadors en
un sol pagament, un cop s’hagi inaugurat formalment la nova Biblioteca del
Centre Cultural.
També s’especifica en aquest conveni que durant els propers cinc anys, l’Obra
Social de la Caixa de Catalunya, subministrarà els volums amb què
normalment implementa els fons bibliogràfics de les sales de lectura pròpies
d’aquesta entitat, fins a un màxim de 1.000 euros anuals.
És per tot això que es proposa als reunits:
Primer: Aprovar el conveni esmentat, amb els drets i obligacions inherents i
delegar en el Sr. Alcalde la signatura del documents que fossin necessaris per
a la total cumplimnetació de l’esmentat conveni.
Segon: Notificar aquest acord a l’Obra Social de la Caixa de Catalunya, per al
seu assabentament.

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles
Almacelles, 20 de desembre de 2002

3.- Aprovació provisional de la modificació de NNSS de
planejament en sòl industrial a instància de la
Cooperativa del Camp “L’Almacellense”
Atesa la conveniència de fixar l’ordenació urbanística i l’àmbit dintre del qual es vol portar a
terme la reclassificació de sòl no urbanitzable (clau 16) que passarà a ser sòl urbanitzable,
delimitat industrial, en la cruïlla del Camí d’Alguaire amb el de la Saira.
Atès que aquesta proposta ha estat presentada per la Cooperativa del Camp “L’Almacellense”,
SCCL; per portar a terme la seva activitat pròpia en aquest sector que, al mateix temps, proposa
reclassificar el sòl apte per urbanitzar SAU-8-2, a fi que passi a ser sòl no urbanitzable (clau 16),
donat que en aquest darrer àmbit no li ha estat possible tirar endavant l’activitat que es
proposava.
Atès que mitjançant l’esmentada modificació puntual de les Normes Subsidiàries es reordena el
sector de referència en funció de les necessitats urbanístiques actuals, que han variat respecte
a l’any 1982 d’aprovació de les Normes Subsidiàries de Planejament vigents, i que ara precisa
l’ampliació d’un sòl industrial que es vol executar de forma immediata.
Atès que, en aquest mateix Ple, es presenta simultàniament l’expedient d’aprovació inicial del
Pla Parcial que desenvoluparà la modificació de les NNSS que ara s’estan aprovant.
Atès que no existeix cap altre sector en la vila de caràcter industrial, donat que el del Pla de la
Creu ja es troba completament ocupat per l’edificació i el d’iniciativa privada, anomenat de l’Era
del Comte, no executat tampoc preveu espais suficients per a l’ús que es pretèn.
Atès que l’edicte, exposant al públic l’expedient, fou inserit en el diari Segre de 16 de novembre
de 2002 i en el BOP, de data 21 de novembre –núm. 140-; sense que s’hagi presentat cap
al.legació.
Vist allò que disposen els articles 65 de la Llei 2/2000, de data 14 de març, que regula
l’urbanisme a Catalunya i l’article 43 del Reglament de Planejament, de data 23 de juny de
1978, es proposa:
Primer: Aprovar provisionalment la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de
Planejament que classifica com a sòl urbanitzable, delimitat industrial, una zona situada en la
cruïlla del Camí d’Alguaire amb el de la Saira, d’una superfície de 39.919,17 m2, situats al nordest del municipi, recollida en el document tècnic, per l’arquitecte Miquel Torruella Molet de data
octubre de 2002.
Segon: Trametre l’expedient als SSTT d’Urbanisme, per a la seva aprovació definitiva.

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles
Almacelles, 20 de desembre de 2002

4.- Aprovació provisional del Pla Parcial en zona
industrial a instància de la Cooperativa del Camp
“L’Almacellense”
Vist el projecte del Pla Parcial urbanístic-industrial de la Cooperativa del Camp
“L’Almacellense”, SCCL; de data octubre de 2002, que desenvolupa les normes
subsidiàries de planejament existents i per altra banda modificades per acord del Ple
d’aquesta mateixa data.
Atès que el Pla Parcial de referència inclou el sòl urbanitzable assenyalat com a zona
industrial, segons determina la Modificació de les NNSS de planejament d'Almacelles
tramitada específicament, la qual permetrà l’activitat de la Cooperativa del Camp,
integrant l’edificació amb l’estructura del territori, amb una perfecta unió amb la vialitat
existent. S’ha de tenir en compte la necessitat d’estockatge a l’aire lliure necessari per
a la Cooperativa i la facilitat de maniobra que precisaran els vehicles agrícoles i de
transport.
Atès que l’edicte, exposant al públic l’expedient, fou inserit en el diari Segre de 16 de
novembre de 2002 i en el BOP, de data 21 de novembre –núm. 140-; sense que s’hagi
presentat cap al.legació.
Vist allò que disposen els articles 65 de la Llei 2/2000, de data 14 de març, que regula
l’urbanisme a Catalunya i l’article 43 del Reglament de Planejament, de data 23 de
juny de 1978, es proposa:
Primer: Aprovar provisionalment el Projecte del Pla Parcial urbanístic-industrial, situat
en la cruïlla del Camí d’Alguaire amb el de la Saira, al nord-est de la població,
presentat per la Cooperativa del Camp “L’Almacellense”, SCCL; de data octubre de
2002.
Segon: Trametre l’expedient als SSTT d’Urbanisme, per a la seva aprovació definitiva.

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles
Almacelles, 20 de desembre de 2002

5.- Modificació puntual de les NNSS en el sector sudoest de la vila, en la zona que termeneja amb la
carretera de Sucs, la urbanització dels Aubacs, el
carrer de Llevant i resta de sòl no urbanitzable
Atès l’expedient iniciat per a la modificació aprovada provisionalment, en el Ple de data 25 d’abril de 2002, en el què es
proposava reclassificar com a sòl apte per urbanitzar una porció de sòl no urbanitzable, situada en el sector sud-oest
de la vila, en la zona que, actualment termenejaria, a l’est amb la urbanització dels Aubacs, al sud amb el carrer de
Llevant i al nord amb el camí Vell de Sucs i a l’oest amb la resta de sòl no urbanitzable.
Atès que, un cop tramitada l’esmentada modificació, i un cop tramesa a la Comissió Provincial d’Urbanisme, s’ha rebut
amb data 28 d’octubre de 2002, un segon document tècnic, d’entrada núm. 1978/02, en el què es proposa que es deixi
sense efecte l’expedient abans esmentat amb referència de la Direcció General d’Urbanisme –SSTT de Lleida- núm.
2002/003-063, i es tramiti una nova modificació de NNSS, que afectés -en aquest cas- l’àmbit següent:
2

1.- Zona que passa de sòl no urbanitzable (clau 15) a sòl urbanitzable delimitat amb una superfície de 22.113 m i que
l’ubicaríem al nord amb el carrer de Llevant, a l’est amb sòl urbà corresponent amb la urbanització dels Aubacs, al sud
amb sòl no urbanitzable i a l’oest amb l’altre sector que esclassificarà com a sòl urbanitzable no delimitat.
2

2.- Zona que passa de sòl no urbanitzable (clau 15) a sòl urbanitzable no delimitat amb una superfície de 35.351 m i
que l’ubicaríem al nord amb el carrer de Llevant, a l’est amb la porció de sòl urbanitzable delimitat, al sud amb sòl no
urbanitzable i a l’oest amb la carretera de Sucs.
Atès que l’esmentada modificació produirà com a efectes directes l’increment de l’oferta de parcel·les i solars destinats
a l’ús residencial d’habitatges unifamiliars aïllats, en filera o aparellats. A més, cal especificar que serà una petita
2
ampliació de sòl residencial (22.113 m ), i que els vials ja es contemplen com perllongacions naturals dels carrers ja
existents en aquella zona.
Atès que, malgrat que l’Ajuntament està gestionant el desenvolupament de les NNSS mitjançant la redacció del Pla
Parcial que afecta als SAU’s 2, 3 i 4; el qual generarà solars de característiques similars als de l’àmbit que ara es
proposa ampliar, si bé suposarà una oferta limitada en el temps.
Atès que s’ha de tenir en compte que la resta d’espai destinats pel planejament a solars per urbanitzar, degut a
circumstàncies de diferent índole, no s’han gestionat i, per tant, l’oferta actual resulta del tot insuficient.
Atès que no és possible la revisió de les NNSS a curt termini, per la necessitat d’esperar l’informe del projecte de
l’autovia Lleida-Osca, que condicionarà en gran manera la distribució urbanística de la vila.
Vist allò que disposen els articles 65 de la Llei 2/2000, de data 14 de març, que regula l’urbanisme a Catalunya i l’article
43 del Reglament de Planejament, de data 23 de juny de 1978, es proposa:
Primer: Deixar sense efecte l’acord del Ple, de data 25 d’abril de 2002, on s’aprovava provisionalment la modificació de
NNSS que afectava aquests àmbits i aprovar inicialment la Modificació Puntual de Normes Subsidiàries de
Planejament, reclassificant el sòl no urbanitzable que passarà a ser sòl apte per urbanitzar delimitat en un dels àmbits i
sòl urbanitzable no delimitat en l’altre àmbit, aquest darrer situat a l’oest del primer, i que recull el document tècnic
redactat per l’arquitecte Miquel Torruella Molet, de data octubre de 2002, ja que suposarà una ampliació del sòl urbà
residencial de la vila.
Segon: S’exposarà al públic l’expedient pel termini d’un mes, per tal que es pugui consultar i, si s’escau, presentar
al·legacions, quedant aprovat provisionalment per Decret d’Alcaldia, si se certifica la inexistència d’aquestes.
Tercer: Publicar aquesta resolució al BOP, DOGC i en un dels diaris de més difusió de la província.
Quart: Notificar aquest acord al propietari promotor d’aquesta iniciativa.

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles
Almacelles, 20 de desembre de 2002

9.- Modificació del Pressupost del Patronat Municipal
d’Esports núm. 03/02 de suplement de crèdit, fent ús
del Romanent de Tresoreria de l’exercici anterior
Atès que és necessari atendre al pagament de determinades despeses que es detallen a
continuació i no existint partida pressupostària per fer front a aquestes despeses o ser
insuficient l’existent.
Atès el que disposa l’article 158 de la Llei 39/88 de 28 de desembre reguladora de les Hisendes
Locals, article 37 del Reial Decret de 20 d’abril, es proposa al Ple de la Corporació la següent
proposta d’acord:
Primer: Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit finançat amb romanent líquid de
Tresoreria dins del vigent pressupost del Patronat Municipal d’Esports, disponible procedent de
la liquidació de l’exercici anterior, i que llur resum és:
SUPLEMENT DE CRÈDIT
FUNC.
452

PARTIDA
13100
22104

CONCEPTE
Retribucions bàsiques
Vestuari i material esportiu
TOTAL

IMPORT
3.580 €
5.739 €
9.319 €

TOTAL: CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA

9.319 €

Segon: Exposar al públic durant un termini de 15 dies el present acord, mitjançant inserció del
corresponent edicte en el “Butlletí Oficial de la Província” a efectes de reclamacions.
Tercer: Si durant el termini d’exposició pública, no es presentessin reclamacions, l’acord
s’entendrà definitivament aprovat.

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles
Almacelles, 20 de desembre de 2002

6.- Modificació del Pressupost del Patronat Municipal
d’Esports núm. 04/02 de suplement de crèdit amb
majors ingressos
Vista la necessitat de consignar en el Pressupost del Patronat Municipal d’Esports les despeses que
comporta l’establiment dels esmentats serveis, habilitant les partides econòmiques adients.
Atès que, cal procedir doncs a consignar en el pressupost, la part de despesa, finançada mitjançant
majors ingressos recaptats amb les aportacions dels Tributs de l’Estat.
Atès que les bases d´execució del pressupost d´aquest Patronat, de 2002, i concretament la base 12,
regula els crèdits generats per majors ingressos.
Atès el que disposa l´article 162, de la Llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals, i els articles 43 a 45
del RD 500/90, de 20 d´abril i, vist l´informe de l´Interventor es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar inicialment l´expedient de modificació de crèdits número 9/02, dins del vigent pressupost
del Patronat Municipal d’Esports de crèdit extraordinari, generat per majors ingressos amb el següent
resum:

ESTAT D´INGRESSOS
PARTIDA
40000

CONCEPTE
De l’Administració de l’Entitat Local
TOTAL

IMPORT
11.700 €
11.700 €

ESTAT DE DESPESES
PARTIDA

CONCEPTE

452 - 22104

Vestuari i material esportiu

452 - 22400

Assegurança

1.100 €

452 - 22601

Atencions Protocolàries (Trofeus)

6.000 €

452 - 23100

Locomoció

2.000 €

452 - 48900

Transferècnies corrents
TOTAL

Modificació per majors
ingressos
2.500 €

100 €
11.700 euros

Segon: Exposar al públic durant un termini de 15 dies el present acord, mitjançant inserció del
corresponent edicte en el “Butlletí Oficial de la Província” a efectes de reclamacions.
Tercer: Si durant el termini d’exposició pública, no es presenten reclamacions, l’acord s’entendrà
definitivament aprovat.

Manuel Visa Purroy
Alcalde d’Almacelles
Almacelles, 20 de desembre de 2002

10.- Contractació per procediment negociat, sense
publicitat i per urgència de l’explotació del cinema i de
la instal.lació i explotació del bar-cafeteria del Centre
Cultural d’Almacelles “El Casal”
Atès que l’Ajuntament ha tramitat per dues vegades consecutives el concurs per
contractar la concessió administrativa de l’explotació del cinema i Bar-cafeteria del
Centre Cultural d’Almacelles, havent-se declarat deserts per manca de licitadors.
Atès que en el Ple, de data 22 de novembre de 2002, es va acordar gestionar
l’esmentat servei de forma directa per la pròpia Corporació, cosa que s’està realitzant
amb personal propi i que properament donarà lloc a l’inici del servei del cinema.
Atès que, malgrat això, es considera del tot necessari passar novament al sistema de
gestió indirecta del servei, davant l’existència d’interessats en prestar-lo i, a fi de treure
de l’Ajuntament qualsevol risc que pot suposar la gestió d’aquest servei.
Vistos els articles 159.2.e i l’article 141.c del text refòs de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques i l’informe de Secretaria, es proposa als reunits el següent:
Primer: Gestionar novament de forma indirecta els serveis de referència.
Segon: Contractar per procediment negociat i sense publicitat i per urgència els
serveis d’explotació de cinema i d’instal.lació i explotació del Bar-Cafeteria del Centre
Cultural d’Almacelles “El Casal”.
Tercer: Aprovar el Plec de condicions econòmico-administratives que hauran de servir
per a la seva contractació, exposant l’expedient al públic per un termini de vint dies
naturals, a fi de presentar al.legacions que es creguin adients.
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Alcalde d’Almacelles
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12.- Aprovació del model de conveni amb el Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la
Generalitat de Catalunya per a la cessió de l’ús gratuït i
exclussiu d’una parcel.la per a la instal.lació d’un
centre de telecomunicacions
Atès que hi ha zones del nucli urbà d’Almacelles i del seu terme on hi ha deficiències
en la cobertura dels programes de la Televisió de Catalunya (TVC), que l’Ajuntament
ha denunciat vàries vegades davant els organismes competents.
Atès que recentment s’ha rebut comunicació del Centre de Telecomunicacions i
Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (en endavant Centre),
proposant la signatura d’un conveni de cessió de l’ús de terrenys per portar a terme la
solució a les mancances abans esmentades, realitzant inversions en noves
infraestructures per al nostre terme municipal.
Atès que s’ha considerat que el lloc idoni per a la instal.lació fóra l’espai termenejant
amb la planta potabilitzadora d’Aiguües, dins la partida dels Pedregals i prop del camí
dels Dipòsits, es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar el model de conveni presentat pel Centre que s’adjunta com a annex
en aquesta proposta, a fi de que s’instal.li l’infraestructura adient sobre una porció de
150 m2 de la finca rústega qualificada com a bé patrimonial d’aquest Ajuntament,
inscrita en el Registre de la Propietat de Lleida número 2, en el tom 318, llibre 16, foli
96, i número de finca 2.076, corresponent al polígon 7 i parcel.la cadastral 231. En
l’annex que aprovarà la Comissió de Govern per delegació es determinarà el plànol
descriptiu de la porció de terreny i els accessos a aquest que s’anomenarà Annex 1, a
la clàusula primera d’aquest conveni, tan bon punt el Centre ens trameti l’esmentat
plànol.
Segon: Qualsevol modificació en l’ús que ara s’autoritza haurà de ser aprovada
expressament per aquest Ajuntament.
Tercer: S’exposarà la públic aquest conveni per termini de vint dies naturals, a fi de
que es puguin presentar al.legacions si n’hi hagués.
Quart: Aquest acord es farà arribar al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de
la Informació de la Generalitat de Catalunya.
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13.- Aprovació inicial de l’actualització del preu i la
tarifa de l’ordenança pel subministrament d’aigua
Vista la petició d’Aquàlia, SA, de data 21 de novembre de 2002, sol.licitant
l’actualització de preus i tarifes del subministrament d’aigua a la població, en aplicació
del decret 339/2001 de 18 de desembre, desenvolupant la resolució de 19 de gener de
2000.
Vist l’informe jurídic del lletret, de data 29 de novembre de 2002, en relació a
l’actualització de l’ordenança per al subministrament d’aigua, es proposa als reunits el
següent:
Primer: Aprovar inicialment la modificació de l’ordenança fiscal per al subministrament
d’aigua, actualitzant la tarifa existent que s’incrementarà en un percentatge de 2,30%
d’increment mitjà i s’aplicarà per a l’exercici de 2003.
Segon: Pel que fa al percentatge de 2,9% també sol.licitat, al.legant que ho ha aprovat
la Comissió de Preus de Catalunya, es declara que no és encara executiu i no es pot
encara aplicar, atès que no consta la seva publicació (de la resolució de la Comissió
de Preus de Ctalaunya).
Tercer: Exposar al públic l’expedient als efectes de possibles al.legacions mitjançant
edicte en el BOP per un termini de trenta dies naturals, restant aprovat definitivament
si no és presenta cap al.legació.
Quart: Notificar aquest acord a l’empresa Aquàlia, SA.
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7.- Modificació del Pressupost de la Corporació núm.
10/02, habilitant crèdits per transferència entre partides
Atès que l'article 160 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals,
faculta a les entitats locals a regular, en les bases d'execució del pressupost, el règim de
transferències de crèdit pressupostari de l'estat de despeses.
Atès que en el capítol II, secció 4a , base 11a de les bases d'execució del pressupost de la
Corporació, que regula l'aprovació dels expedients de transferència de crèdits.
Vist el dictàmen favorable de la Comissió Informativa General.
I havent sorgit en el transcurs de l'exercici la necessitat d'atendre determinades despeses que
no es poden ajornar fins el proper any, sense que existeixi en el pressupost ordinari en vigor
consignació pressupostària o per ésser aquesta insuficient.
És per tot això que es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits 10/02 mitjançant
transferències de crèdits de l'estat de despeses del pressupost de la Corporació amb el
següent resum:
1.- AMPLIACIONS DE CRÈDITS
Partida
Concepte
432 22706
Estudis i treballs tècnics
451 62202
Centre Cultural d’Almacelles
TOTAL
TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDIT
2.- FONS D’AMINORAR
Partida
011
31000
111
23000
422
21200
441
21000
442
13000
442
62500
451
22607
452
16000
452
21000

Import (euros)
29.000
20.000
49.000

49.000 euros

Concepte
Interessos de prestecs
Dietes de càrrecs electius
Reparació i manteniment d’edificis
Manteniment e infraestructura
Retribucions bàsiques
Mobiliari i ensers
Festes Populars
Seguretat Social
Manteniment e infraestructura
TOTAL

Import (euros)
10.000
1.500
3.000
20.000
1.500
1.500
6.000
3.000
2.500
49.000

Segon: Exposar al públic durant un termini de 15 dies el present acord mitjançant inserció del
corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província, a efectes de reclamacions.
Tercer: Si durant el termini d'exposició pública, no es presenten reclamacions, l'acord
s'entendrà definitivament aprovat”.
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8.- Modificació del Pressupost de la Corporació núm.
11/02 de suplement de crèdit amb nous i majors
ingressos
Vista la necessitat de consignar en el Pressupost de la Corporació les despeses que comporta
l’establiment dels esmentats serveis, habilitant les partides econòmiques adients.
Atès que, cal procedir doncs a consignar en el pressupost, la part de despesa per suplementar
partides, finançades amb nous ingressos previsibles i amb majors ingressos recaptats.
Atès que les bases d´execució del pressupost d´aquest Ajuntament, de 2002, i concretament la
base 12, regula els crèdits generats per majors ingressos.
Atès el que disposa l´article 162, de la Llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals, i els
articles 36.1.b, 43 a 45 del RD 500/90, de 20 d´abril i, vist l´informe de l’Interventor es proposa
als reunits el següent:
Primer: Aprovar inicialment l´expedient de modificació de crèdits número 11/02, dins del vigent
pressupost de l´Ajuntament de crèdit extraordinari, generat per nous i majors ingressos amb el
següent resum:
ESTAT DE MAJORS INGRESSOS
PARTIDA
31105
42000
45500

CONCEPTE
Posts, aïlladors elèctrics de ceràmica i altres
Participació tributs de l’Estat
Transferència Comunitat Autònoma
TOTAL

IMPORT (euros)
20.000
4.000
12.000
36.000

ESTAT DE NOUS INGRESSOS
PARTIDA
31107

CONCEPTE
Taxes sobre activitats econòmiques (Cinema)
TOTAL

TOTAL MAJORS INGRESSOS I NOUS INGRESSOS:

IMPORT (euros)
5.950 euros
5.950 euros

41.950 EUROS

ESTAT DE DESPESES (SUPLEMENT DE CRÈDIT)
PARTIDA
121
121
121
121
121
313
422
451
451
451
452
511

16000
22002
22200
22602
62600
46500
48900
20300
62300
62600
41000
21000

CONCEPTE
Seguretat Social
Material Informàtic
Cominicacions Telefòniques
Publicitat i Propaganda
Equip per al procés d’informació
A entitats locals – Consell C.
A AMPAS- Joventuts...
Lloguers
Maquinària cinema
Equips per al procés d’informació
A Organismes autonoms Adm.
Manteniment e Infraestructura
TOTAL

Modificació per majors
ingressos
6.000
2.720
1.000
1.600
600
1.000
300
1.000
4.680
2.200
11.700
6.000
38.800

ESTAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI
121
451

62500
22300

Mobiliari i ensers
Transports
TOTAL

2.150
1.000
3.150 euros

TOTAL SUPLEMENT MÉS CRÈDIT EXTRAORDINARI: 41.950 euros
SEGON: Exposar al públic durant un termini de 15 dies el present acord, mitjançant inserció del
corresponent edicte en el “Butlletí Oficial de la Província” a efectes de reclamacions.
TERCER: Si durant el termini d’exposició pública, no es presenten reclamacions, l’acord
s’entendrà
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