ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 9 DE
NOVEMBRE DE 2006.- NÚMERO 13:
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
SR. JOAN MOLET TORRES
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 21 hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
presidència de l’alcalde i l'assistència dels regidors que s’assenyalen, s’inicia la
sessió plenària d’acord a l’ordre de les propostes següents:

1.- Aprovació de les actes de data 25 de juliol, 14 de
setembre i 19 de setembre
Per unanimitat s’aprova l’acta de referència.

2.- Aprovació de les actes de data 28 de setembre i 9
d’octubre de 2006
Per unanimitat s’aprova l’acta de referència.

3.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia
Es dóna compte dels següents Decrets d’Alcaldia:
97/06
98/06
99/06
100/06
101/06
102/06
103/06
104/06
105/06
106/06
107/06
108/06
109/06
110/06
111/06
112/06
113/06
114/06
115/06
116/06
117/06
118/06
119/06
120/06
121/06
122/06
123/06
124/06
125/06

Acordant exposició cens electors Cambres Agràries
Autoritzant dia personal Sr. Jordi Bibià
Aprovant definitivament pressupost Corporació i OOAA
Autoritzant represa obres construccions ACEA, SL
Autoritzant vacances Sr. Jordi Bibià
Autoritzant mig dia personal Sr. Serafí Vidal
Autoritzant dies personals Sr. Ramon M. Cornellana Puigarnau
Concedint tarja titular no conductor Sra. Juana Ruestes Gatius
Autoritzant mig dia personal Sr. Serafí Vidal
Autoritzant dies vacances Sra. Begoña Andrés Altaba
Abonant tres taxes oficina espanyola de patents i marques
Autoritzant mig dia personal Sr. Serafí Vidal
Nomenant mesa contractació subministrament màquina retrocarreg.
Nomenant mesa contractació asfaltat camins del terme
Contractant per urgència Sra. Sara Durano Arnó per substituir baixa lab.
Autoritzant dies personals treballadors Ajuntament
Nomenant mesa contractació subhasta parcel·les rústegues
Nomenant mesa contractació subhasta parcel·la Camí de Sucs
Contractant Sra. Núria Mascarilla Arnó per campanya de la Fruita 2006
Autoritzant gual personal garatge C/ Dr. Rubió i Sans, 5
Autoritzant Sra. Anna Albana per examinar nivell “B” de català policia loc.
Convocant Comissió Informativa Ple dia 15 de juny de 2006
Convocant Ple extraordinari pel dia 15 de juny de 2006
Declarant extingit contracte policia local interí Sr. Sergi Segura Ramos
Autoritzant dia personal Sr. Oscar Lalana Foj
Autoritzant dia personal Sra. Roser París Roca
Acordant concedir tarja titular no conductor Sr. José Luis Benítez Aldabó
Deixant sense efecte regidoria d’Urbanisme en nom de Josep M. Doblas
Delegar en altres regidors regidoria d’Urbanisme

126/06
127/06
128/06
129/06
130/06
131/06
132/06
133/06
134/06
135/06
136/06
137/06
138/06
139/06
140/06
141/06
142/06
143/06
144/06
145/06
146/06
147/06
148/06
149/06
150/06
151/06
152/06
153/06
154/06
155/06
156/06
157/06
158/06
159/06
160/06
161/06
162/06
163/06
164/06
165/06
166/06

Revocant nomenament regidor Sr. Josep M. Doblas de l’Equip de Govern
Delegar en el regidor Josep Gòdia la Tinència d’Alcaldia
Delegant les tinències d’Alcaldia de l’Equip de Govern
Revocant la 2ª. Tinència d’Alcaldia del regidor Sr. Josep M. Doblas
Aprovant Plec de Clàusules alienació antiga caserna de la Guàrdia Civil
Autoritzant gual permanent garatge C/ Sant Roc, 91, porta 1ª.
Autoritzant gual permanent garatge C/ de l’Estació, 11
Ordenant paralització obres Sr. José Manuel Sánchez Florido
Autoritzant gual permanent garatge C/ Bertomeu Blanch, 16
Autoritzant gual permanent garatge C/ Bassa del Pou, 14
Autoritzant dies personal treballadors de l’Ajuntament
Requerint que deixa espai vorera C/ Major, 4 lliure d’obstacles
Autoritzant dia personal Sr. Ramon M. Cornellana Puigarnau
Autoritzant 3a. Fira del Cavall
Autoritzant pagament factures Sr. Andreu Genestar Vidal
Reclamant devolicó peces sotstretes del magatzem municipal
Autoritzant dies personals treballadors de la Brigada d’Obres i Serveis
Autoritzant dia personal Sra. Carme justribó i Arnó
Autoritzant gual permanent garatge C/ de Joan Maragall, 24
Autoritzant gual permanent garatge Av. del Baró d’Esponellà, s/n
Autoritzant gual permanent garatge C/ Urgell, 10
Autoritzant dia personal Sr. Ramon M. Cornellana Puigarnau
Autoritzant vacances personal de la Brigada d’Obres i Serveis
Autoritzant vacances personal de l’Ajuntament
Autoritzant gual permanent garatge C/ Bertomeu Blanch, 30
Autoritzant gual permanent garatge C/ de Joan Maragall, s/n
Concedint tarja titular conductor Sra. Irene Pena Galera
Aprovant projecte bàsic instal·lació gespa artificial
Cedint a l’EFAC l’ús del Camp d’Esports per 25 anys per usos de futbol
Autoritzant vacances treballadors de la Brigada
Autoritzant vacances Sr. Ramon M. Cornellana Puigarnau
Acordant nomenar funcionari Sr. Antoni Berenguer per vacances Secretari
Aprovant pagamant subvenció grup d’havaneres Vallparadís
Convocant possibles licitadors obra construcció Llar d’Infants
Acceptant endossament a favor d’IberCaja de l’empresa Peviarf, SL
Aprovant projecte bàsic i d’execució obra reforma Casa-Ajuntament
Autoritzant gual permanent garatge C/ de la Bassa Bona, 66, porta 2ª.
Contractant per urgència arqueòloga Sra. Judith Bosch obra Vilot
Aprovant pagament factura grup ucranià folklore Sozvezdie
Autoritzant canvi titularitat gual Pl. del 2 de Març, 8
Autoritzant canvi titularitat gual C/ del Carme, 63

167/06
168/06
169/06
170/06
171/06
172/06
173/06
174/06
175/06
176/06
177/06
178/06
179/06
180/06
181/06
182/06
183/06
184/06
185/06
186/06
187/06
188/06
189/06
190/06
191/06
192/06
193/06
194/06
195/06
196/06
197/06
198/06
199/06
200/06
201/06
202/06
203/06
204/06
205/06
206/06
207/06

Canviant destinació subvencions PUOSC 2007
Comunicant Dep. de Governació modificació PUOSC 2005 Llar d’Infants
Sol·licitant subvenció al Dep. de Treball per contractació agent d’ocup.
Autoritzant vacances Sr. Ramon M. Cornellana Puigarnau
Aprovant pagament honoraris Torres Capell Associats, SL
Autoritzant dia personal Sra. Roser París i Roca
Nomenant Secretària Acctal. a la Sra. Carme Justribó per vacances Sec.
Nomenant mesa de contractació obra construcció nova Llar d’Infants
Aprovant inicialment projecte pavimentació C/ del Nord, Pitàgores, etc.
Nomenant mesa d’adjudicació pòlissa de Tresoreria
Autoritzant mig dia personal al Sr. Luis J. Morán Morán
Autoritzant gual permanent garatge C/ de la Bassa del Molí, 31
Aprovar el pagament cobla Els quatre Vents per actuació 11 de Set.
Acordant tancament terrassa pub Tekila
Aprovant projecte camí d’enllaç Ptda. Llengua Eixuta amb Ctra. N-240
Autoritzant gual permanent garatge C/ de Bertomeu Blanch, 9
Convocant Ple extraordinari i per urgència dia 14 de setembre
Convocant Comissió informativa Ple extraord. dia 19 de setembre
Convocant Ple extraordinari dia 19 de setembre
Delegant en el regidor Sr. Ignasi Comella facultats per efectuar matrimoni
Autoritzant dies personals Srs. José A. Ruiz i Mercè Cavero
Autoritzant dia personal Sr. Cristóbal Poquet Buil
Autoritzant gual permanent garatge C/ de la Mercè, 64, porta 4a.
Autoritzant gual permanent garatge C/ de Miquel Servet, 8
Aprovant pagament subvenció 7a. Milla Urbana
Aprovant mig dia personal Sr. Luis J. Morán Morán
Convocant sessió extraordinària i per urgència Ple dia 28 de setembre
Declarant llistat alumnes P-2, P-3 i P-4, beneficiaris d’ajuts
Autoritzant dies personals treballadors Ajuntament
Convocant sessió extraordinària i per urgència Ple dia 5 d’octubre
Autoritzant dies personals treballadors Ajuntament
Autoritzant gual permanent garatge C/ de Sant Roc, 59
Autoritzant dia personal Sr. Rafael Franco Sosa
Autoritzant canvi titularitat gual garatge C/ Anselm Clavé, 10
Delegant en el regidor Sr. Josep M. Doblas facultats per presidir boda
Resolent contracte concessió del bar-cafeteria del Centre Cultural
Contractant per concurs obert i per urgència servei bar-cafeteria Casal
Autoritzant dies personals i vacances personal Ajuntament
Autoritzant dies personals treballadors Ajuntament
Autoritzant vacances treballadors Centre Cultural
Autoritzant dies personals i vacances treballadors de l’Ajuntament

208/06
209/06
210/06
211/06
212/06
213/06
214/06
215/06
216/06

Autoritzant dies personals treballadors Ajuntament
Autoritzant llicència per vacances i dies personals Sr. Josep M. Colom Arnó
Autoritzant gual permanent garatge C/ del Carme, 62, porta 2a.
Autoritzant llicència per vacances Sra. Marisol Vidal Valle
Convocant mesa obertura pliques gestió servei del bar-Cafeteria Casal
Acordant abonar 1.400 euros subvenció Assoc. de Joves Casa Clara pel
Correllengua
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament
Autoritzant gual permanent garatge C/ del Segrià, 18, porta 2ª.
Autoritzant gual permanent garatge C/ Bertomeu Blanch, 28

S’acorda per unanimitat donar compte d’aquests decrets.

4.- Ratificació de l’aprovació dels estatuts i del
consorci que ha de regir la gestió del servei de televisió
digital terrestre local de la demarcació de Lleida
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que, en data setembre de 2006, s’ha procedit a la constitució del consorci
per a la gestió del servei de la TDT local de la demarcació de Lleida (en
endavant TDTL Lleida), de caràcter local, inicialment format pels ajuntaments
de Lleida, Almacelles, Alcarràs, Alpicat, Almenar i Alfarràs i el Consell
Comarcal del Segrià, de conformitat amb els acords presos pels organismes
respectius i amb la finalitat d’acomplir les finalitats assenyalades en els estatuts
de referència.
Atès que en data 21 de setembre de 2006, s’ha signat l’acta de constitució del
Consorci denominat “Consorci per a la gestió del servei de televisió digital
terrestre local de la demarcació de Lleida”, a l’empar de la resolució
PRE/2804/2005, de 27 de setembre, per la qual es dóna publicitat a l’acord de
Govern de 20 de setembre de 2005; així com també s’aproven els coeficients
de participació als efectes de vot ponderat i atribució de despeses, que queden
fixades de la forma següent:
Ajuntament de Lleida: 51%
Ajuntament d’Almacelles: 6,28%

Ajuntament d’Alcarràs: 5,44%
Ajuntament d’Almenar: 3,73%
Ajuntament d’Alfarràs: 3,38%
Consell Comarcal del Segrià: 25% (inicialment art. 32.2 in fine de la Llei de
CAC)
És per tot això que es proposa ratificar l’aprovació de l’acord adoptat en l’acta
de la reunió d’alcaldes promotors de la constitució del “Consorci per a la gestió
del servei de televisió digital terrestre local de la demarcació de Lleida”, que
literalment diu:
“Primer: Donar conformitat inicial al projecte d’estatuts del “Consorci per a la
gestió del servei de televisió digital terrestre local de la demarcació de Lleida”,
dels quals es fa lliurament a tots els assistents de la còpia corresponent.
Segon: Adoptar el compromís de tramitar davant els òrgans competents de les
corporacions que representen la constitució de l’esmentat consorci, de
conformitat amb allò previst en el text refòs de la Llei Municipal i de règim local
de Catalunya, Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals i la resta
de normativa aplicable. A tals efectes es coordinaran les actuacions de tots els
ens pels tràmits de participació i exposició pública del projecte.
Tercer: Donar trasllat del contingut d’aquesta acta a la Direcció General de
Mitjans i Serveis de Difusió Audiovisuals als efectes previstos en la resolució
PRE/2804/2005, de 27 de setembre, per la qual es dóna publicitat a l’acord de
Govern, de 20 de setembre de 2005”.
Quart: Nomenar al Sr. Josep Ibarz Gilart, en tant que alcalde d’Almacelles, per
tal que formi part del Consell General de l’entitat, d’acord amb el que disposa
l’article 6è dels estatuts i signi tots i cadascun dels documents que sorgeixin
d’aquest càrrec. Disposant-se exposar al públic els estatuts durant el termini de
30 dies, significant que es consideraran aprovats definitivament si durant la
seva exposició pública no es formulen reclamacions.
Cinquè: Delegar en l’Ajuntament de Lleida la gestió de la tramitació conjunta
dels tràmits d’exposició, així com de comunicació dels estatuts a la Direcció
General d’Administració Local als efectes de la seva inscripció en el Registre
corresponent”.

La proposta és aprovada per la unanimitat dels regidors presents en la sessió
plenària.

5.- Aprovació provisional de les modificacions
d’Ordenances Fiscals i preus públics per a l’exercici
2007
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que la financiació de les despeses dels serveis municipals es porta a
terme fonamentalment aplicant els impostos i taxes autoritzats per la Llei
d’Hisendes Locals.
Atès que convé adequar els tributs, taxes i preus públics a l’IPC que proposa el
projecte de Llei de pressupostos de l’Estat per l’any 2007, i per tant cal
modificar les tarifes de les ordenances vigents.
Atès que l’increment del cost dels serveis municipals així com el major preu
dels béns consumits per a la prestació dels esmentats serveis justifiquen la
necessitat de majors ingressos per l’erari municipal.
Vist el dictamen de l’Interventor i per tal de donar compliment al que disposa
l’article 17 de la Llei 39/88 de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, es proposa el següent:
Primer: Aprovar provisionalment la modificació dels articles de les ordenances
fiscals i de les ordenances reguladores dels preus públics que es relacionen pel
text íntegre següent:

Ordenança Fiscal núm. 1
IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES

Article 8. Tipus impositiu i quota
1. La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els
tipus impositius següents:
Béns immobles de naturalesa urbana: 0,61591386
Béns immobles de naturalesa rústica: 0,94724382
- Béns immobles de característiques especials: 0,00
2. La quota líquida s'obtindrà minorant la quota íntegra amb l'import de les
bonificacions que siguin d'aplicació.

Ordenança Fiscal núm. 2
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
Article 6. Quota tributària
1. Les quotes del quadre de tarifes de l'impost fixat en l'article 96.1 de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals,
s'incrementaran per l'aplicació sobre aquestes dels coeficients que consten
en el quadre annexe. Aquest coeficient s’aplicarà fins i tot en el supòsit en
què l’esmentat quadre sigui modificat per la Llei de pressupostos generals
de l’Estat.
2. Com a conseqüència del que s'ha previst en l'apartat anterior, el quadre de
tarifes vigents en aquest municipi serà el següent:
POTÈNCIA I CLASSES DE VEHICLES

a) TURISMES
- De menys de 8 cavalls fiscals
- De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
- De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
- De 16 fins a 19,99cavalls fiscals
- De més de 20 cavalls fiscals

Tarifa
Llei €

12,62
34,08
71,94
89,61
112,00

Coeficient

Tarifa
municipal

1,878006
«
«
«
«

23,70
64,00
135,10
168,29
210,34

POTÈNCIA I CLASSES DE VEHICLES

Tarifa
Llei €

b) AUTOBUSOS
- De menys de 21 places
- De 21 a 50 places
- De més de 50 places

83,30
118,64
148,30

c) CAMIONS
- De menys de 1.000 quilograms de càrrega útil
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
- De més de 2.999 a 9.999 quilograms de càrrega útil
- De més de 9.999 quilograms de càrrega útil

42,28
83,30
118,64
148,30

d) TRACTORS
- De menys de 16 cavalls fiscals
- De 16 a 25 cavalls fiscals
- De més de 25 cavalls fiscals

17,67
27,77
83,30

e) REMOLCS I SEMIREMOLCS ARROSSEGATS PER
VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
- De menys de 1.000 kg i més de 750 kg de càrrega útil 17,67
27,77
- De 1.000 a 2.999 quilograms de càrrega útil
83,30
- De més de 2.999 quilograms de càrrega útil

f) D’ALTRES VEHICLES
- Ciclomotors
- Motocicletes fins a 125 cc
- Motocicletes de més de 125 cc. fins a 250 cc
- Motocicletes de més de 250 cc. fins a 500 cc
- Motocicletes de més de 500 cc. fins a 1.000 cc
- Motocicletes de més de 1.000 cc

4,42
4,42
7,57
15,15
30,29
60,58

Ordenança Fiscal núm. 6

Coeficient

Tarifa
municipal

1,912961
“
“

159,35
226,95
283,69

Idem « b »

80,88
159,35
226,95
283,69

Idem « b »

33,80
53,12
159,35

Ídem “b”

33,80
53,12
159,35

Ídem “b”

8,46
8,46
14,48
28,98
57,94
115,89

TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
L'article 7 resta igual amb l'excepció del següent quadre que queda redactat:
Epígraf segon: Censos de població d’habitants
Certificat de convivència i residència
Certificat de convivència i residència jubilats i pensionistes

Euros
5,80
0,00

Epígraf tercer: Certificacions i compulses
Diligència de confrontació de documents

2,90

Epígraf cinquè: Documents relatius al servei d’urbanisme

1

Per cada expedient de declaració ruïna edificis

50,70

2

Certificació dels serveis urbanístics a instància de part

52,00

3

Informe sobre característiques de terreny o consulta per
52,00
edificació a instància de part

4

Expedient concessió instal·lació rètols i mostres

14,70

5

Per cada plànol presentat per particular i en cada
memòria d'obres subscrita per tècnic

29,30

6

Per cada còpia de plànol d'alineació de carrers, per m2 o
29,30
fracció de plànol

7

Per còpies de plànols en expedient de concessió de
llicència

10,10

8

Certificats del tècnic en valoració de danys i altres
peritatges sobre edificis

36,40

9

Consulta sobre ordenances edificació

36,00

10

Obtenció Cèdula Urbanística

52,00

11

Expedients llicència urbanística obra menor (fins a 59.999
32,50
euros)

12

Expedient llicència urbanística obra major (de 60.000 a
299.999 euros)

13

Expedient llicència urbanística obra major (a partir de
156,00
300.000 euros)

14

Expedient tramitació NNSS (POUM)

0,005
2
euros/m

15

Expedient tramitació Pla Parcial (iniciativa particular)

0,005
2
euros/m

16

Expedient tramitació projecte reparcel·lació iniciativa
particular

0,005
2
euros/m

17

Llicència per segregacions o parcel·lació

52,00

18

Llicència per activitat

325,10

19

Normativa urbanística amb text refós i planejament

6,20

20

Informació fitxa cadastral

6,20

86,70

Epígraf Sisè: Pàgina web municipal
Publicitat de l’empresa en la pàgina web

21,70 euros/mes

Epígraf Setè: Centre Cultural d’Almacelles “El Casal”
Ús dels equips per al procés d’informació de la Biblioteca del Centre Cultural
(Internet ): 1 euro/hora ó 0,50 euros/30 minuts
Ús de la fotocopiadora del Centre Cultural (ús exclusiu estudiants i
associacions sense ànim de lucre): 0,05 euros/fotocòpia
Epígraf Vuitè: Altres expedients o documents
Euros
Per qualsevol altre expedient o documents que no té expressament
tarifa
Per fotocòpia

46,80
0,20

Ordenança Fiscal núm. 7
TAXA PER UTILITZACIÓ DE L’ESCUT DEL MUNICIPI
Article 6: La quota tributària es determinarà d’acord amb la tarifa següent :

Euros
A) Per la concessió de l’autorització
B) A més, per l’autorització de l’escut cada any

9,40
6,30

Ordenança Fiscal núm. 8
TAXA PER LLICÈNCIA D’ AUTOTAXI I ALTRES VEHICLES DE LLOGUER
Article 5: La quota tributària es determinarà d’acord amb la tarifa següent :

Epígraf Primer : Concessió i expedició de llicències
Euros
A) Llicències de la classe A
B) Llicències de la classe C

68,80
68,80

Epígraf Segon : Autorització per a la transmissió de llicències
A) Transmissió “Intervivos”
Euros
A.1) Llicències de la classe A
A.2) Llicències de la classe C

312,50
312,50

B) Transmissió “Mortis causa”
Euros
B.1) La primera transmissió de llicències A ó B, a favor dels hereus
B.2) Transmissions ulteriors de llicències A i C

156,30
312,50

Epígraf Tercer : Substitució de vehicles
Euros
A) De llicències de la classe A
B) De llicències de la classe C

18,80
18,80

Epígraf Quart: Revissió de vehicles
Euros
A) Revisió anual ordinària
B) Revisions extraordinàries, a instància de part

9,40
9,40

Ordenança Fiscal núm. 9
TAXA DE CLAVEGUERAM
L'article 5 queda redactat de la següent manera:
Euros
24,20

A) Habitatges
B) Finques i locals no destinats a habitatges

48,60

Ordenança Fiscal núm. 10
TAXA DE CEMENTIRI
L'article 6 queda redactat de la següent manera:
-

Nínxols
Euros

Tram 1
Tram 2
Tram 3
Tram 4
Nínxols de la zona antiga

-

Fosses

Fosses Simples
Dobles

-

803,20
803,20
803,20
803,20
326,30

Euros
1.748,00
3.076,50

Conservació
Euros

Nínxols
Fosses

7,20
15,20

Ordenança Fiscal núm. 11
TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
L'article 6.2. queda redactat de la següent manera:

Epígraf primer. Habitatges
Epígraf segon. Allotjaments
Epígraf tercer. Establiments alimentació
Epígraf quart. Establiments restauració
A) Restaurants
B) Cafeteries, bars
Epígraf cinquè. Establiments d'espectacles
A) Sala de festes, discoteques, bars musicals ( pubs )
Epígraf sisè. Locals industrials o mercantils
Epígraf setè. Despatxos professionals

Euros
72,70
228,30
187,20
187,20
150,00
187,20
101,60
77,50

Ordenança Fiscal núm. 12
TAXA PER TRANSPORT DE CARNS
L'article 5 queda redactat de la següent manera:
Per cada kg de carn en còrpora, excepte les d'equí i els animals de toreig, i les
seves despulles, de boví, equí, llanar i cabrum............................... 0,10 euros
De porquí ......................................................................................... 0,20 euros

Ordenança Fiscal núm. 15

TAXA PER LLICÈNCIA D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS
Article 6.- La quota tributària es determinarà de la següent forma:
•

Llicència per activitat o obertura d’establiment: 325,10 euros

Ordenança Fiscal núm. 16
TAXA PER AL DESGUÀS DE CLAVEGUERES PARTICULARS A LA XARXA
GENERAL
L'article 2 queda redactat de la següent manera:
Coeficients:
Les bases de percepció dels drets de gravamen la formarà l’import del valor de
l'edifici a que s'ha d'aplicar qualsevol que sigui la seva edat i estat, i es
determinarà per a l'exercici 2007, mitjançant aplicació dels següents
coeficients:
Per a cases, multiplicant la superfície de cadascuna de les seves plantes per
11,39 euros per metre quadrat i en els coberts i magatzems de 5,20 euros
per metre quadrat de la superfície que ocupi. El valor resultant es gravarà en
la proporció del 8% sense que l'import de l'arbitri pugui ésser inferior a 114,87
euros.
L'article 3 queda redactat de la següent manera:
Els edificis que ja gaudeixin del subministrament d'aigua potable, hauran de
satisfer per cadascuna d'elles, la quantitat 119,18 euros.

Ordenança Fiscal núm. 17
TAXA PER A LA CONNEXIÓ DE PRESSES D’AIGUA A LA XARXA
GENERAL DE LA POBLACIÓ

L'article 1 queda redactat de la següent manera:
L'Ajuntament estableix un arbitri sobre la concessió de permisos per a la
instal·lació de preses d'aigua potable, de la xarxa general d'abastament d'aigua
potable, prenent com a base l'import del valor de l'obra a que s'ha d'aplicar
qualsevol que sigui la seva edat, estat, etc., que es determinarà mitjançant
aplicació dels següents coeficients:
Per a cases, multiplicant la superfície de cadascuna de les seves plantes per
11,39 euros per metre quadrat i en els coberts i magatzems a raó 5,20
euros per metre quadrat de la superfície que ocupi. El valor resultant es
gravarà en la proporció del 8% sense que l'import de l'arbitri, pugui ésser
inferior a 114,87 euros.
L'article 3 queda redactat de la següent manera:
Els edificis que ja gaudeixin del subministrament d'aigua potable, hauran de
satisfer per cadascuna d'elles, la quantitat 119,18 euros.

Ordenança Fiscal núm. 18
TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS
DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PÚBLICA
L'article 5 queda redactat de la següent forma:
Per retirada i transport de cada vehicle:
Euros
1. Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes
i altres vehicles de característiques anàlogues
2. Automòbils de turisme, camions i similars

Ordenança Fiscal núm. 19
TAXA REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS

30,00
70,00

Preu públic per la prestació de la màquina de serveis múltiples
Euros
26,60

Per cada hora

Ordenança Fiscal núm. 21
TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES,
MATERIALS CONSTRUCCIÓ, RUNES, TANQUES, PUNTALS, ESTINTOLS,
BASTIDES I ALTRES INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES
Tarifa Primera: Ocupació de la via pública amb mercaderies
Euros
1. Ocupació o reserva especial de la via pública o terrenys d’ús públic que
facin els industrials amb materials o productes de la indústria o comerç a què
dediquen la seva activitat, inclosos els vagons o vagonetes metàl.liques
anomenats “containers”, al semestre per metre quadrat o fracció
2. Ocupació o reserva especial i transitòria de la via pública, per mes i metre
quadrat

43,80

6,30

Tarifa Segona : Ocupació amb materials de construcció
Euros
1. Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb runes, materials de
construcció, vagons per a la seva recollida o dipòsit i altres aprofitaments
anàlegs, per metre quadrat o fracció al mes

Tarifa Tercera : Tanques, puntals, estintols, bastides, etc.

6,30

1. Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb tanques, caixes de
tancaments, siguin o no per a obres i altres instal.lacions anàlogues:
Per metre quadrat i fracció al mes

En carrers de 1a categoria
En carrers de 2a categoria
En carrers de 3a categoria
En carrers de 4a i 5a categories

Euros
6,30
6,30
6,30
6,30

2. Ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic amb puntals, estintols,
bastides i altres elements anàlegs :
Per cada element i mes

En carrers de 1a categoria
En carrers de 2a categoria
En carrers de 3a categoria
En carrers de 4a i 5a categories

Euros
0,10
0,10
0,10
0,10

Ordenança Fiscal núm. 22
TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I
CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA

Article 6.- La quota tributària s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als
apartats següents :
A) Per cada metre quadrat de superfície ocupada per temporada:
Euros
Zona Extra
Zona Primària

7,30
7,30

Resta ciutat

7,30

Ordenança Fiscal núm. 23
TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA,
ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUADES EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I
INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS, RODATGE CINEMATOGRÀFIC
Tarifa novena:
Indústries del carrer i ambulants

Euros
10,00
13,50

Fix
No fix

Ordenança Fiscal núm. 25
TAXA PER LES ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I
LES RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER A APARCAMENTS, CÀRREGA I
DESCÀRREGA DE MERCADERIES DE QUALSEVOL MENA
Euros
14,80

Per metre lineal i anual

Ordenança Fiscal núm. 26
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CASES DE BANYS,
DUTXES, PISCINES I INSTAL.LACIONS ANÀLOGUES
S’aplicaran les següents tarifes:
PREUS ABONAMENTS TEMPORADA

Euros
Abonament Familiar
Abonament Adult
Abonament Infantil

55,70
29,00
17,40

PREUS ABONAMENTS MENSUAL
Euros
Abonament Familiar
Abonament Adult
Abonament Infantil

33,60
17,40
11,60

PREUS ABONAMENTS 10 DIES
Euros
Abonament Adult Laboral
Abonament Infantil Laboral
Abonament Adult Festiu
Abonament Infantil Festiu

14,60
9,60
28,80
14,10

PREUS ENTRADES PISCINES
Euros
Dissabtes, diumenges i festius infantil
Laboral infantil
Dissabtes, diumenges i festius adult
Laboral Adult
Ocupació taules dissabtes,diumenges i festius euros taula i dia

Ordenança Fiscal núm. 30
TAXA REGULADORA DE LA UTILITZACIÓ DE LA BÀSCULA

2,00
1,30
4,00
2,00
2,50

Euros
Preu per pesar el vehicle buit
Preu per pesar el vehicle carregat

1,30
2,60

Ordenança Fiscal núm. 31
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ÚS DEL PAVELLÓ
POLIESPORTIU I DE LA SALA POLIVALENT
Article 4.2. La Tarifa d’aquesta taxa serà la següent:
PREUS PER A L’ÚS D’UNA ACTUACIÓ
Euros/hora
L’ús de la Sala polivalent sense ànim de lucre per una entitat privada
o un particular (no es cedirà per bodes, bateigs o festes particulars)

10,40

L’ús del Pavelló d’esports sense ànim de lucre per un equip no federat
o per a un particular

10,40

Ordenança Fiscal núm. 32
TAXA PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEI D’ÚS DEL TEATRE-AUDITORI I
CINEMA DEL CENTRE CULTURAL “EL CASAL”
Article 4.2 La tarifa d’aquesta taxa serà la següent:
PREUS ENTRADES
Euros

Entrada per l’assistència a una sessió de cinema

3,80

PREUS ABONAMENTS
Cada abonament tindrà una validesa per a 10 sessions de cinema
Euros
Abonament Infantil
Abonament Jubilat
Abonament Adult
Ús Sala per conferències, xerrades, actuacions, etc.
Euros/Actuació (Caldrà dipositar una fiança pel mateix import)

31,00
31,00
36,00
156,00

Segon: Sotmetre el present acord a informació pública i audiència dels
interessats pel termini de 30 dies, mitjançant exposició pública en el tauler
d'anuncis i inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província.
Tercer: Finalitzat el termini d'exposició pública sense haver-se presentat cap
reclamació o suggeriment, s'entendrà definitivament aprovat”.
Pren la paraula el regidor d’Hisenda i portaveu de CiU, Sr. Josep Ramon
Olivart, qui detalla que hi ha un increment del 4% en les ordenances per a l’any
2007. Pel que fa al servei de recollida d’escombraries manifesta que s’ha
procedit a separar els epígrafs dels restaurants dels de bar. Pel que fa a les
taxes de submnistrament d’aigua potable, assenyala que s’està pendent de
l’increment que marqui la Comissió de Preus de Catalunya.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada pels 7 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC i AIA, i 6 abstencions dels regidors del PSC, IPA-FPM i
del regidor no adscrit, Sr. Ignasi Comella.

6.- Adjudicació d’un seguit de finques rústegues de
titularitat municipal al Sr. Josep M. Vendrell Reales, un
cop ha renunciat el primer adjudicatari per procediment
negociat i sense publicitat, l’empresa EDILLAR SCCL

Es dóna lectura a la següent proposta:
“Celebrada la licitació de la subhasta de 24 finques rústegues de propietat
municipal situades en diferents indrets del terme municipal, d’acord amb el
Plec de Clàusules Econòmico-administratives aprovat per acord del Ple de la
Corporació, de data 30 de març de 2006, segons l’adjudicació provisional que
consta en l’acta d’obertura de pliques aixecada a tal fi, en data 12 de juny de
2006 i, atès que no s’ha formulat cap reclamació a aquesta.
Atès que en el Ple, de data 15 de juny de 2006, es va procedir a l’adjudicació
definitiva de les finques 135, 165, 170, 171, 172 i 182 del poligon 1 a l’empresa
EDILLAR, SCCL per haver estat el que n’oferí un preu més alt i ventatjós.
Vist l’escrit presentat per l’empresa EDILLAR, SCCL; en data 16 d’octubre de
2006 i número de registre d’entrada 3423/06, en el què renuncia expressament
a l’adjudicació de les parcel·les de referència.
És per aquests motius que es proposa als reunits el següent:
Primer: Declarar vàlida la renúncia expressada per l’empresa EDILLAR, SCCL;
a l’adjudicació de les parcel·les 135, 165, 170, 171, 172 i 182 del poligon 1, tot
incautant-li la fiança efectuada del 4% tal com es disposa en el punt 4.8 del
Plec de Clàusules que han regit el procediment negociat i sense publicitat de
l’alienació d’un seguit de finques rústegues de titularitat municipal.
Segon: Adjudicar al segon postor que es presentà per les mateixes finques ara
renunciades, el Sr. Josep Maria Vendrell Reales, segons disposa l’article 84 de
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat per Decret
Legislatiu 2/2000, de 16 de juny; a excepció de la número 170 del poligon
número 1, per haver licitat per un preu per sota del preu mínim de licitació. Així,
el preu adjudicat pel segon postor, en Josep Maria Vendrell Reales resulta:
Poligon
1
1
1
1
1

Parcel·la
135
165
171
172
182

Import (2n. postor)
13.500,00 €
3.000,00 €
8.500,00 €
4.200,00 €
5.050,00 €

Tercer: Notificar aquest acord a l’adjudicatari i fer els tràmits que calguin per tal
que es puguin atorgar les escriptures públiques corresponents, finalitzant
l’expedient de la manera legalment prevista i dipositant l’import a la Caixa de la
Corporació.
Quart: Facultar al Sr. Alcalde perquè en nom i representació de l’Ajuntament,
signi les escriptures corresponents davant el Notari”.
El regidor no adscrit, Sr. Ignasi Comella, manifesta que l’Ajuntament no ha
actuat amb la suficient competència atès que les vendes s’havien d’haver fet
directament als ocupants de les finques. El regidor d’Agricultura, Sr. Francesc
J. Bisart Baltasar, es manifesta en el mateix sentit si bé vol fer constar que s’ha
de procedir a la venda segons els tràmits legals que estableix una subhasta.
El regidor no adscrit, Sr. Ignasi Comella, insisteix en el sentit que l’advocat que
ha dut a terme la gestió de la subhasta no ha portat el tema com calia.
El regidor i portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, manifesta la seva
satisfació atès que finalment s’han adjudicat les finques als que havien estat
llurs ocupants.
El Sr. Alcalde contesta dient que s’han seguit els passos legals que estableix la
Direcció General de l’Administració Local en aquest tipus de subhastes, en les
què s’ha d’adjudicar la finca al millor postor. Afegeix, també, que aquest govern
ha pretés solventar un problema que cap altre Equip de Govern anterior havia
volgut tirar endavant, destacant que la majoria de les finques han restat
adjudicades en els ocupants que les havien gestionat fins a la data.
La proposta és aprovada per la unanimitat dels regidors presents en la sessió
plenària.

7.- Adjudicació definitiva mitjançant concurs per
urgència de la concessió de la gestió del servei públic i
explotació del bar-cafeteria del Centre Cultural
d’Almacelles

Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per Decret d’Alcaldia 203/06 s’acordà aprovar el Plec de Clàusules
econòmico-administratives que havien de regir l’adjudicació mitjançant concurs
per urgència de la concessió de la gestió del servei públic i explotació del barcafeteria del Centre Cultural d’Almacelles.
Atesa la publicació de l’edicte en els taulers de l’Ajuntament i en el BOP
número 142, de data 19 d’octubre on es donava un termni de 13 dies naturals
que finalitzaven el dia 26 d’octubre.
Atès que en el termini legalment previst es varen presentar dues proposicions.
Atès que en el punt 16.1 del Plec de Clàusules es determinaven un seguit de
criteris que havien de servir de base per a l’adjudicació de la concessió.
Atès el que disposa l’acta d’obertura de pliques aixecada a tal fi, en data 2 de
novembre de 2006 i atès el que es disposa en l’Informe de Secretaria, on es
dóna la puntuació per criteris a cadascuna de les proposicions, segons s’indica
en el Plec de Clàusules econòmico-administratives, es proposa als reunits el
següent:
Primer: Declarar vàlida la licitació i adjudicar definitivament el contracte de la
concessió de la gestió del servei públic i explotació del bar-cafeteria del Centre
Cultural d’Almacelles a la proposició número 1 que es descriu de la següent
manera:
Proposició núm. 1: Amb número de registre d'entrada número 3570/06,
signada pel contractista Sr. Sergio Márquez Aparicio amb NIF 44187408-S, i
una oferta econòmica de 620 euros euros de canon i unes millores que
s’adjunten a l’informe de Secretaria.
Informe de Secretaria i puntuació per criteris:
Proposició núm. 1 (Reg. ent.:3570/06)
Cànon 620 euros mensuals
Millores en el servei
(fins a 2 punts)

•

Concepte
(1 punt al de major cànon)
Flexibilitat d’horari (de 6 a 21
hores,
ampliables
caps
de

Punts
1
2

Experiència
(fins a 4 punts)
TOTAL PUNTUACIÓ

setmana i 7 dies a la setmana)
• Ampliació en l’oferta (menjars)
• Parc infantil interior i gratuït
• Canvi mobiliari
• Terrassa exterior a l’hivern i estiu
16 anys (en el restaurant La Posada de
Barcelona)

3
6

Segon: Notificar aquest acord a l’adjudicatari, un cop s’aprovi llur adjudicació
definitiva, i fer els tràmits que calguin per tal que es pugui atorgar la fiança
definitiva i continuar l’expedient de la manera legalment prevista, amb la
signatura del contracte i l’inici de l’explotació.
Tercer: Comunicar aquest acord a l’altre interessat que ha participat per al seu
públic coneixement.
Quart: Facultar al Sr. Alcalde perquè en nom i representació de l’Ajuntament,
signi la documentació que s’estimi pertinent”.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, pregunta si ja ha deixat el
bar qui fins a la data era el concessionari. La regidora de Cultura i el Secretari
contesten que ja s’ha requerit a l’interessat a que deixi lliure i a disposició de
l’Ajuntament el local, si bé –a data d’avui- encara no ho ha fet malgrat
l’incompliment contractual.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada pels 7 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC i AIA, i 6 abstencions dels regidors del PSC, IPA-FPM i
del regidor no adscrit, Sr. Ignasi Comella.

8.- Modificació del pressupost del Patronat Municipal
d’Esports 01/06, per transferències de crèdits
Es dóna lectura a la següent proposta:

“Atès que s’ha de poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per
a les quals la consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient, cal
tramitar l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit
amb subjecció a les disposicions vigents.
Atès que s'han examinat els crèdits de l' esmentat pressupost que es poden
reduir sense pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit
mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida
inicial

Nom

452-131.00 Retribucions
personal

Consignació
inicial
bàsiques

452-160.00 Seguretat Social

Proposta de
baixa

Consignació
definitiva

34.074 €

8.000 €

26.074 €

8.400 €

2.700 €

5.700 €

Total baixes de crèdits: 10.700 €
Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida
inicial

Nom

Consignació
inicial

452-221.03 Combustibles
Carburants

Proposta d’alta

Consignació
definitiva

11.006,18 €

2.800 €

13.006,18 €

452-221.04 Vestuari

3.000 €

3.000 €

6.000 €

452-226.00 Cànons

204,25 €

400 €

604,25 €

Treballs

2.000 €

2.000 €

4.000 €

452-489.00 Tranferènc
Corrents
Clubs Esportius

37.237 €

1.500 €

38.737 €

452-611.00 Inversions reposició en
infraestructura

12.490,17 €

1.000 €

12.990,17 €

452-227.06 Estudis
Tècnics

i

Total altes de crèdits: 10.700 €
FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades afecten diferents grups de funció i no afecten
els crèdits ampliables, ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.
2. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant
suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats
com a conseqüència de romanents no compromesos procedents de
pressupostos tancats, ni han estat objecte de cap minoració, com a
conseqüència de transferències anteriors.
3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les
partides que es proposa minorar.
4. Es compleixen l’article 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article
41 del Reial decret 500/1990.
Per tant,
ES PROPOSA al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer: Aprovar la modificació de crèdit núm. 01/06 per mitjà de transferències
de crèdit, que s'exposarà al públic durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la
Província.
Segon: En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es
transferiran els crèdits de les partides que s'han indicat”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada pels 7 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC i AIA; 5 abstencions dels regidors del PSC i del regidor
no adscrit, Sr. Ignasi Comella; i 1 vot en contra del regidor d’IPA-FPM.

9.- Modificació del pressupost del Patronat Municipal
d’Esports 02/06, referent a la modificació de crèdits del
pressupost de despeses mitjançant crèdit extraordinari
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atès que s’ha de poder atendre les despeses que es detallen a continuació,
per a les quals no hi ha crèdit en el pressupost ordinari actual, cal tramitar
l’expedient de crèdit extraordinari que s’ha de finançar mitjançant romanent de
tresoreria per a despeses generals, del pressupost vigent de la corporació, amb
subjecció a les disposicions vigents.
Despeses que cal finançar:
Crèdits extraordinaris:
Partida

Nom

Proposta
consignació

452-221.07

Productes Farmacèutics

62 €

de

Finançament que es proposa:
Romanent líquid de tresoreria:
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible: 62 €
FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, i als articles 34 a 38 del Reial decret
500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en

el pressupost no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de
suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb
nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres
partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals
s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es
competència del Ple de l’Ajuntament amb majoria simple.
4. D’acord amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, les entitats locals, en l’àmbit de les seves
competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària en els termes previstos a l’article 3.2 de la LGEP.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei, estaran
obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o
liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla economicofinancer
corrector.
Per tant,
ES PROPOSA al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer: Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari número 02/06, que cal
finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals, del
pressupost vigent de la corporació.
Segon: Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial
de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En

cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada pels 7 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC i AIA; 5 abstencions dels regidors del PSC i del regidor
no adscrit, Sr. Ignasi Comella; i 1 vot en contra del regidor d’IPA-FPM.

10.- Modificació del pressupost del Patronat Municipal
d’Avis 01/06, per suplement de crèdit
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que s’ha de poder atendre les despeses que es detallen a continuació,
per a les quals la consignació és insuficient, cal tramitar l’expedient de
suplement de crèdit que s’ha de finançar mitjançant romanent de tresoreria
per a despeses generals, del pressupost vigent, amb subjecció a les
disposicions vigents..
Despeses que cal finançar:
Suplements de crèdit:
Partida

Nom

313-162.04
313-213.00

Acció social personal funcionari
Maquinaria, instal.lacions
i
utillatge
Material d’oficina ordinari no
inventariable
Energia elèctrica
Combustibles i Carburants
Productes Alimentaris
Productes Farmacèutics
Productes
Neteja
i
acondicionament
Comunicacions telefòniques
Assegurança
Estudis i treballs tècnics
Inversió nova mobiliari i estris

313-220.00
313-221.00
313-221.03
313-221.05
313-221.07
313-221.08
313-220.00
313-224.00
313-227.06
313-625.00

Consignació Proposta
inicial
d’increment

800 €
3.000 €

Consignació
definitiva
500 €
1.300 €
2.500 €
5.500 €

2.000 €

500 €

2.500 €

11.000 €
10.851,62 €
46.000 €
5.000 €
6.000 €

3.000 €
1.000 €
3.000 €
1.000 €
3.000 €

14.000 €
11.851,62 €
49.000 €
6.000 €
9.000 €

881,94 €
1.515,75 €
14.500 €
10.000 €

200 €
600 €
1.988,13 €
1.500 €

1.081,94 €
2.115,75 €
16.488,13 €
11.500 €

Finançament que es proposa:
Romanent líquid de tresoreria:
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible: ...18.788,13 €

Total finançament :

18.788,13 €

FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, i als articles 34 a 38 del Reial decret
500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en
el pressupost no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de
suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb
nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres
partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals
s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es
competència del Ple de l’Ajuntament amb majoria simple.
4. D’acord amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, les entitats locals, en l’àmbit de les seves

competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària en els termes previstos a l’article 3.2 de la LGEP.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei, estaran
obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o
liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla economicofinancer
corrector.
Per tant,
ES PROPOSA al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer: Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 01/06, que cal
finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals, del
pressupost vigent.
Segon: Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial
de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En
cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada pels 7 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC i AIA; 5 abstencions dels regidors del PSC i del regidor
no adscrit, Sr. Ignasi Comella; i 1 vot en contra del regidor d’IPA-FPM.

11.- Modificació del Pressupost de la Corporació 03/06,
de suplement de crèdit i crèdit extraordinari fent ús de
nous i majors ingressos
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atesa la proposta del ple esmentat i a la vista de la necesitat de justificar el
destí dels béns del patrimoni municipal del sòl a aquestes finalitats d’acord amb
la llei 2/2002 d’Urbanisme de Catalunya.

Atesa la conveniència de fer les obres que es dirà o de suplementar les
partides de despesa existents per tal de finançar l’exercici econòmic.
Vista la necessitat de consignar en el Pressupost de la Corporació els crèdits
necessaris per atendre els serveis o despeses abans esmentats habilitant les
partides econòmiques adients.
Vist el dictàmen favorable de la Comissió Informativa General.
Atesa la necessitat de finançar les partides de referència amb els majors
ingressos recaptats per completar el total finançament tramitat .
Atès el que disposa l’article 158.4 de la Llei 39/88 reguladora de les Hisendes
Locals, i els articles 35, 36.b i 38 del RD 500/90, de 20 d’abril pel que fa als
nous o majors ingressos recaptats i vist l´informe de l´Interventor es proposa
als reunits el següent:
Primer: Aprovar inicialment l´expedient de modificació de crèdits número
03/06, dins del vigent pressupost de l’Ajuntament de suplements de crèdit i
crèdits extraordinaris finançats amb nous o majors ingressos recaptats, amb el
resum que s’adjunta:
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
011
111
111
121
222
422
422
422
432
432
442
45101
45101
45101

31000
22601
22701
22705
22104
16000
22108
22701
21300
62500
22300
20300
22100
48900

Interessos
Atencions protocolàries
Treballs llibre
Procés electoral
Vestuari
Seguretat Social
Material de neteja i aseo
Seguretat
Reparació i manteniment
Mobiliari i ensers
Transports
Lloguers
Energia elèctrica
Transferències

30.000,00
2.000,00
600,00
600,00
1.000,00
9.000,00
1.000,00
2.500,00
2.000,00
4.000,00
4.000,00
1.900,00
2.000,00
3.300,00

45102
45102
45102
45102
452
452
452

20500
22105
22602
22607
21000
21300
22701

Mobiliari i ensers
Productes alimentaris
Publicitat i propaganda
Festes populars
Manteniment
Reparació i manteniment
Treballs altres empreses

3.000,00
2.000,00
4.200,00
21.839,00
36.000,00
24.000,00
33.000,00

511

21000

Manteniment i infraestructura

12.000,00

28200
31108
39902

TOTAL SUPLEMENTS DE CREDIT

199.939,00

FONS DE FINANÇAMENT MAJORS INGRESSOS
Impost obres i construccions
Taxa VENSI i Escola de Música
Aportacions festes

183.000,00
36.000,00
18.365,00

TOTAL

237.365,00

422
422
441

13000
22000
22500

CREDITS EXTRAORDINARIS
Personal VENSI i Escola de Música
Material d’Oficina
ACA-Cànon aigua

432

22400

Indemnitzacions per accidents

452

22105

Productes alimentaris

2.000,00

452

22607

Festes populars

2.000,00

TOTAL CREDITS EXTRAORDINARIS

27.000,00
2.000,00
4.026,00
400,00

37.426,00

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”.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, pregunta a que es
destinaran els diners de la partida 452.21000 de Manteniment, per un import de
36.000 euros i la partida 452.21300 de Reparació i Manteniment, per un import
de 24.000 euros. El regidor d’Hisenda, Sr. Josep Ramon Olivart, contesta dient
que estan destinades a les obres del Camp d’Esports per les substitucions de
les tanques i d’alguns seients de les grades. El mateix regidor del PSC,

pregunta també sobre la partida 452.22701 per Treballs a altres empreses, per
un import de 33.000 euros; a la què respon el regidor d’Hisenda que s’han
destinat al pagament de l’empresa que ha submnistrat els socorristes de les
piscines.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada pels 7 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC i AIA; 5 abstencions dels regidors del PSC i del regidor
no adscrit, Sr. Ignasi Comella; i 1 vot en contra del regidor d’IPA-FPM.
Acte seguit, el Sr. Alcalde proposa incloure en l’Ordre del Dia, com a assumpte
d’urgència, el punt que a continuació es descriurà. Els reunits aproven la seva
inclusióamb les 5 abstencions dels regidors del PSC i la d’IPA-FPM.

12.- Assumptes d’urgència
u.- Determinacions del Complement Específic del lloc
de treball d’Interventor/a
“Atesa la necessitat de cobrir com a funcionari/ària interí/ina el lloc de treball
d’Interventor/a de l’Ajuntament d’Almacelles, previst en la plantilla de personal
dins del grup A.
Ateses les competències del Ple de l’Ajuntament fixades en la Llei 2/2003, de
28 d’abril, en matèria de retribucions complementàries (art. 52.2.j).
Es proposa:
Primer: Fixar pel lloc de treball d’Interventor/a la retribució del complement
específic en 502,11 euros mensuals.
Segon: Consignar en el pressupost la partida adient”.
El regidor d’Hisenda i de Recursos Humans, Sr. Josep Ramon Olivart, exposa
que aquesta decisió es fonamenta en què el Sr. Secretari reiteradament el
secretari, que fa les funcions d’Interventor, ha manifestat que no es pot donar a
l’abast degudament a ambdues funcions. En aquest sentit, afegeix que està

pensant en cobrir com a funcionari interí aquest lloc de treball i, per això, es vol
fixar la retribució complementària del complement específic.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que el seu grup
s’abstindrà en la votació.
El Sr. Alcalde fa constar l’agraïment, en nom de tota la Corporació, de
l’excel·lent tasca realitzada per l’actual inteventor durant aquests anys.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada pels 7 vots a favor dels
regidors de CiU, ERC i AIA; i 6 abstencions dels regidors del PSC, del regidor
no adscrit, Sr. Ignasi Comella i del regidor d’IPA-FPM.

13.- Precs i Preguntes
El regidor no adscrit, Sr. Ignasi Comella, manifesta que en la revista municipal
“Lo Vilot”, el Sr. Alcalde declara “(...) que els arguments de l’oposició són
insignificants i ridículs”. Afegeix, adreçant-se al Sr. Alcalde, que el “ridícul ho
serà vostè”, considerant que és un abús utilitzar aquesta publicació per
defensar-se de les manifestacions que apareixen an altres mitjans de
comunicació.
El Sr. Secretari demana la paraula per manifestar que, com assessor de la
Corporació, vol clarificar que una cosa és considerar ridícules unes opinions i
una altra és atribuir aquest qualificatiu a una persona, insultant-la públicament,
com ho acaba de fer el Sr. Comella. Afegeix, a més, que el Reglament
d’Organització i funcionament de les Corporacions Locals no permet aquestes
conductes tan irrespectuoses.
El regidor portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, manifesta que en la
primera part de la legislatura, quan era regidor d’Urbanisme, en uns terrenys
situats al carrer del Dr. Agustín que foren adquirits per una immobiliària de
Barcelona representada per la Sra. Rosa Maria Pujol, van iniciar conjuntament
amb el Sr. Secretari, la tramitació per canviar la qualificació de la zona o de l’illa
incrementant el nombre de plantes, a canvi d’una cessió de 2.000 m2 de sostre
a favor de l’Ajuntament. Pregunta com és que ara, en el nou POUM, no

apareixen aquests 2.000 metres quadrats de cessió. El Sr. Secretari li contesta
que li sembla que en el nou POUM i en aquell mateix indret, hi ha un espai
públic que abans era privat.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, es refereix a que en la premsa
s’informa que una delegació de l’Ajuntament d’Almacelles ha participat en una
trobada de ciutats de la Il·lustració que han tingut lloc a Portugal, i pregunta
quins han estat els assistents del municipi nostre i quin ha estat el cost
econòmic d’aquesta visita. Pregunta, així mateix, si és cert que els Serveis
Terriorials d’Urbanisme de la Generalitat a Lleida han suspés el POUM
d’Almacelles.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, també demana poder examinar la
documentació tècnica i projecte del soterrament dels contenidors al carrer
d’Albert Lleó.
El mateix portaveu del PSC, també sol·licita que es reitera en les peticions
efectuades en plens anteriors, en el sentit que voldria examinar els expedients
relatius als projectes d’arranjament de les voreres del carrer Major, el de
senyalització viària, i el de les contribucions especials dels carrers de Binèfar i
d’Aragó. També recorda que el seu grup va demanar en el seu dia poder
formar part de l’Institut Municipal d’Educació i que encara no han rebut cap
notícia al respecte.
El portaveu del PSC, sol·licita poder veure un informe en el què es recullin els
serveis prestats per la Directora de Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic.
Finalment, el mateix regidor pregunta per quina raó s’ha descatalogat del
POUM l’antic indret on estava situat el Teatre Novedades, conegut com Ca
l’Aufés.
A aquesta darrera pregunta, el Sr. Alcalde li contesta que en el Pla General
s’ha recollit l’al·legació del propietari de l’edifici i que solament s’ha considerat
de valor històric la part de l’immoble on hi havia el teatre, que continua estant
catalogada, i no la part on hi havia el bar.
En relació a l’estat del POUM en la Comissió territorial d’Urbanisme, contesta el
Sr. Alcalde que ha estat valorat molt positivament i que s’ha felicitat a
l’Ajuntament per la intel·ligent definició de la trama urbana, si bé la mateixa

Comissió ha demanat que es completi l’expedient amb un seguit de
documentació d’organismes que manquen com ara el de la Secretaria General
de Mobilitat, el de la Direcció General de Carreteres, el de Cultura i el de
l’Agència Catalana de l’Aigua. Finalment, la Comissió pel que fa al sòl urbà,
creu que és excessiu el que es presenta, procedint a disminuir el sòl
urbanitzable delimitat i a augmentar el que serà sòl urbanitzable no delimitat.
En definitiva, caldrà redactar un text refós i completar els informes que
demanen per tal d’obtenir l’aprovació defintiva.
El Sr. Alcalde, contestant a la pregunta formulada pel regidor Sr. Josep Maria
Doblas Mancera, sobre el tema plantejat del solar del carrer del Dr. Agustín,
manifesta que el projecte d’obres presentat no assoleix l’edificabilitat inicial, si
bé es proposa fer un edifici de quatre plantes. Malgrat això, el plantejament
dels Serveis Territorials d’Urbanisme sembla que tornarà a decantar-se per l’illa
inicial existent. La proposta de l’Ajuntament és deixar una zona verda lliure en
el sector nord de la parcel·la resultant.
El regidor Sr. Josep Maria Doblas Mancera, manifesta que no està d’acord amb
les manifestacions fetes pel Sr. Alcalde pel que fa al POUM i que el que diu la
Comissió d’Urbanisme és que es redueix en 66 hectàrees el sòl residencial. El
Sr. Alcalde li contesta que això, en part, està causat per les peticions dels
regidors de què hi hagués més habitatges per metre quadrat. El Sr. Josep
Maria Doblas afegeix que hi ha 66 rectificacions a fer segons la proposta de la
Comissió d’Urbanisme.
I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 21,45 hores del
vespre.
Vist-i-plau,
L’alcalde

EL SECRETARI

