ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 14 DE NOVEMBRE DE 2001.NÚMERO 9:
ASSISTÈNCIA:

Alcalde:
Regidors:

SR. MANUEL VISA I PURROY
SR. MANUEL QUEROL LLOBET
SR.RAMON PRATS TROTA
SR. MIQUEL ABELLA GALINDO
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. LLUÍS DALMAU SALVATELLA
SRA. MONTSE BENDICHO CASAÑÉ
SR. JOSEP IBARZ GILART
SR. JOSEP OLIVART VILASECA
SR. JOSEP GÒDIA VISA
SR. JOAN MOLET TORRES

Secretari: SR. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU
A Almacelles, éssent les 13 hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
Presidència del Sr. Alcalde en Manuel Visa i Purroy i l'assistència dels
Regidors assenyalats més amunt.
Prèvia comprovació del quòrum legal necessari, amb l'assistència del
Secretari, es procedeix a la realització de la sessió extraordinària del Ple
d'aquesta Corporació.

1.- CONTRACTACIÓ DE L’OBRA D’URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL
MERCAT PER PROCEDIMENT NEGOCIAT. APROVACIÓ DEL PLEC DE
CONDICIONS
Es dóna compte de l’acord de Comissió de Govern de data 8 d’octubre de
2001, per a la seva ratificació:
“6.2.- Atès que en el programa del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any
2001 aprovat pel Decret de la Generalitat figura inclosa l'obra número PG2001/383/PG, titulada “Urbanització de la Plaça del Mercat” d’aquesta
corporació local.

Atès que aquesta corporació té garantida la disponibilitat de la seva aportació
econòmica i tots els elements necessaris per al normal desenvolupament de les
obres que determinen les bases d’execució del Pla.
Atesa la normativa vigent en matèria de contractació administrativa; en especial
la Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques.
Atès l’expedient de contractació de tramitació pel procediment negociat sense
publicitat, de les obres de referencia d’Almacelles.
Atès que el projecte tècnic fou aprovat per decret de l’alcaldia de data 13 de
novembre de 2000 redactat el plec de clàusules administratives, amb
consignació en la partida adient del pressupost vigent i emesos els informes de
Secretaria i Intervenció,
La Comissió per unanimitat acorda:
Primer: Aprovar el Plec de Clàusules administratives.
Segon: Aprovar l’expedient de contractació, pel procediment negociat sense
publicitat, aprovar la despesa amb càrrec a la partida, del pressupost vigent
que caldra crear i disposar l’obertura del procediment d’adjudicació, convocant
als possibles licitadors, tres ofertes com a mínim, a fi de en un termini fins el
dia 30 d’octubre presentin les ofertes de conformitat amb el plec de clàusules i
d’acord amb allò que disposa el projecte tècnic redactat pels arquitectes Daniel
Navas i Neus Sole.
Tercer: Aquest acord resta condicionat a la consignació prèvia de la
despesa.”
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors del
PSC i del PP, i 4 abstencions dels regidors de CiU.

2.- APROVACIÓ DELS CONVENIS FIXANT LES APORTACIONS
VOLUNTÀRIES I MUNICIPALS PER L’OBRA D’URBANITZACIÓ DEL C/
ARQUITECTE GAUDÍ (TRAM ENTRE C/ SANT ROC I C/ MARAGALL)
Ratificant l’acord de la Comissió de Govern s’acorda:

Aprovar els convenis per les aportacions voluntàries obres d’urbanització C/
Arquitecte Gaudí. El cost de les obres segons projecte d’urbanització del C/
Arquitecte Gaudí (tram entre el C/ Sant Roc i el C/ Maragall), ascendeix a un
total de 2.676.418 PTA, delegant en el Sr. Alcalde per la signatura d’aquests
convenis.
Així mateix s’acorda realitzar per administració l’esmentada despesa d’acord
amb la memòria valorada signada per l’Arquitecte Tècnic, Domingo Bandrés,
de data octubre de 2001. Caldrà consignació prèvia en el pressupost.
Finalment s’aprova la memòria valorada d’urbanització del C/ Arquitecte
Gaudí (tram entre el C/ Sant Roc i el C/ Maragall), a fi de què s’exposi al
públic quedant aprovada definitivament si no hi ha al.legacions.”
El portaveu de CiU manifesta que el seu grup va demanar l’examen del
projecte de referència i des d’aleshores s’han realitzat les reunions amb els
veïns i s’ha redactat la Memòria Valorada. Considera també que és il·legal la
proposta d’acord per vulnerar l’article 32 de la Llei d’Hisendes Locals, atès
que caldria aplicar contribucions especials. Per aquest motiu demana que es
retiri la proposta de l’Ordre del Dia.
Acte seguit, per ordre del Sr. Alcalde, el secretari informa que troba correcta la
financiació per aportacions dels propietaris i està prevista en aquest mateix
Ple la consignació d’aquesta obra en el pressupost d’ingressos i despeses.
Per tant, es pot executar l’obra pel sistema de contractació, donada la reduïda
quantia de les obres.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per 7 vots a favor dels regidors
del PSC i PP, i 4 vots en contra dels regidors de CiU.

3.- MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ NÚM. 7/01 DE
CRÈDIT EXTRAORDINARI FENT ÚS DEL ROMANENT DE TRESORERIA

Es dóna lectura de la següent proposta:
“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 crèdit extraordinari 7/01 dins del
vigent pressupost, finançat amb part del romanent líquid de tresoreria
disponible procedent de la liquidació de l’exercici anterior, i que llur resum és:
CRÈDITS EXTRAORDINARIS:
FUNCIONAL

PARTIDA

511

60105

CONCEPTE

Urbanització C/ Arquitecte Gaudí
TOTAL

IMPORT

802.926
802.926

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI: 802.926 PTA

FONS DE FINANCIACIÓ:
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA CRÈDIT EXTRAORDINARI
TOTAL ROMANENT LÍQUID TRESORERIA A UTILITZAR

802.926
802.926

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”.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors del
PSC i del PP, i 4 vots en contra dels regidors de CiU.

4.- MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ NÚM. 8/01 DE
SUPLEMENT DE CRÈDIT PER GENERACIÓ D’INGRESSOS
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Vista la necessitat de consignar en el Pressupost de l’Ajuntament les
despeses que comporta l’establiment dels serveis o obres, habilitant les
partides econòmiques adients.

Atès que, cal procedir doncs a consignar en el pressupost, la part de despesa
finançada mitjançant generació d’ingressos per aportació de particulars i,
completant així el total finançament.
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 pel que fa a la
generació de crèdits per aportacions voluntàries no tributàries i vist l´informe
de l´Interventor acctal. es proposa als reunits el següent:
PRIMER: Aprovar inicialment l´expedient de modificació de crèdit número 8/01
dins del vigent pressupost de l’Ajuntament generant suplements de crèdit per
via d’aportacions de particulars amb el següent resum:

ESTAT D’INGRESSOS:
PARTIDA

39901

CONCEPTE

IMPORT

Aportacions de particulars C/ A.Gaudí
TOTAL

1.873.492
1.873.492

ESTAT DE DESPESES (Suplements de Crèdit):
PARTIDA

511

CONCEPTE

60105 Urbanització C/ A. Gaudí
TOTAL

Modificació
per
generació
ingressos

1.873.492
1.873.492

total crèdit

1.873.492
1.873.492

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”.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors del
PSC i del PP, i 4 vots en contra dels regidors de CiU.

5.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES
ORDENANCES FISCALS QUE HAN DE REGIR PER A L’EXERCICI 2002
Es dóna lectura de 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 2002,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 dictàmen 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 texte íntegre següent:

A) Ordenança Fiscal núm. 1, Impost de Béns Immobles
L’article 7 queda redactat de la següent manera:
El tipus de gravamen a aplicar per a béns de naturalesa urbana serà el
0,541%.
El tipus de gravamen a aplicar als bens de naturalesa rústega serà el 0,832%.

B) Ordenança fiscal núm. 2. Impost sobre vehicles de tracció
mecànica
L’article 7.5 queda redactat de la següent manera:

S’estableix un coeficient de l’1,5995 per a totes les classes de vehicles excepte
pel que fa als turismes en la qual s’aplicarà el coeficient de l’1,56936, quedant el
següent quadre de tarifes:
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 19,99 cavalls fiscals
De 20 cv en endavant

PTA
3.296
8.898
18.786
23.400
29.245

€

PTA
22.170

€
133.24

31.574
39.468

189.77
237.21

PTA
11.253
22.170
31.574
39.468

€

PTA
4.703
7.390
22.170

€

19.81
53.48
112.90
140.64
175.76

B) Autobusos

De menys de 21 places
De 21 a 50 places
De més de 50 places

C) Camions

De menys de 1.000 Kg
De 1.000 a 2.999 Kg de càrrega
De 2.999 a 9.999 Kg
De més de 9.999 Kg de càrrega útil

67.63
133.24
189.77
237.21

D) Tractors

De menys de 16 cavalls fiscals
De 16 a 25 cavalls fiscals
De més de 25 cavalls fiscals

28.26
44.42
133.24

E) Remolcs i semi-remolcs arrossegats per VTM
PTA
4.703

€
28.26

PTA
1.175
2.016
4.031
8.062
16.123

€
7.06
12.11
24.23
48.45
96.90

De més de 750 Kg i de menys de 1.000 Kg de
càrrega útil
De 1.000 a 2.999 Kg de càrrega útil
7.390 44.42
De més de 2.999 Kg de càrrega útil
22.170 133.24

F) Altres vehicles

Ciclomotors i 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

C) O.F. núm. 6.
administratius

Taxa

per

expedició

de

documents

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

800
400

€
4.81
2.40

400

2.40

Epígraf tercer: Certificacions i compulses
Diligència de confrontació de documents

Epígraf cinquè: Documents relatius al servei d’urbanisme

1

Per cada expedient de declaració ruïna edificis

7.020

42.19

2

Certificació dels serveis urbanístics a instància de part

6.760

40.63

3

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

7.020

42.19

4

Expedient concessió instal·lació rètols i mostres

2.016

12.12

5

Per cada plànol presentat per particular i en cada
4.000
memòria d'obres subscrita per tècnic

24.04

6

Per cada còpia de plànol d'alineació de carrers, per m2 o
4.000
fracció de plànol

24.04

7

Per còpies de plànols en expedient de concessió de
1.363
llicència

8.19

8

Certificats del tècnic en valoració de danys i altres
5.000
peritatges sobre edificis

30.05

9

Consulta sobre ordenances edificació

5.000

30.05

6.760

40.63

10 Obtenció Cèdula Urbanística

Epígraf Vuitè: Altres Expedients o Documents

Per qualsevol altre expedient o documents que no té expressament tarifa

Per fotocòpia

D) O.F. núm 9. Taxa de clavegueram

PTA

€

6.760
25

40.63
0.15

L'article 5 queda redactat de la següent manera:

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

PTA
3.339
6.736

€
20.07
40.48

D) 0.F. núm. 10. Taxa de cementiri
L'article 6 queda redactat de la següent manera:
-

Nínxols

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

Fosses Simples
Dobles

-

PTA
96.197
96.197
96.197
96.197
45.253

€
578.16
578.16
578.16
578.16
271.98

PTA
243.787
426.562

€
1.465.19
2.563.69

PTA
1.000
2.100

€
6.01
12.62

Conservació

Nínxols
Fosses

F) O.F. 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 (10%)

PTA
9.525
29.969
10.172

€
57.24
180.12
61.14

Epígraf quart. Establiments restauració
Epígraf cinquè. Establiments d'espectacles
Epígraf sisè. Locals industrials o mercantils
Epígraf setè.Despatxos professionals

14.831
14.412
13.318
9.525

89.14
86.62
80.04
57.24

G) O.F. 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 17 pta. 0.10 €
De porquí ...................................................................……. .22 pta. 0.13 €

H) O.F. 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 2002, mitjançant aplicació dels següents coeficients:
Per a cases, multiplicant la superfície de cadascuna de les seves plantes per
1.591 pessetes / 9,51 € per metre quadrat i en els coberts i magatzems de 708
pessetes / 4,26 € 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 16.006 pessetes / 96,20 €.
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 16.600 pessetes / 99,77 €

I) O.F. núm. 17. Taxa per a la connexió de preses 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 1.591 pessetes / 9,51 € per metre quadrat i en els coberts i
magatzems a raó 708 pessetes / 4,26 € 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 16.006 pessetes /
96,20 €
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 16.600 pessetes / 99,77 €

J) O.F. 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:
1. Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes
i altres vehicles de característiques anàlogues
2. Automòbils de turisme, camions i similars

PTA
3.919

€
23.55

9.391

56.44

K) O.F. núm. 19. Reguladora dels preus públics
Preu públic per la prestació de la màquina de serveis múltiples
Per cada hora

3.678

22.10

L) O. F. 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
Fix
No fix

1.362
1.781

8.19
10.71

M) O. F. núm. 25. Taxa per les entrades de vehicles a través de
les voreres i les reserves de via pública per a aparcaments,
càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena
Per m.l. i anual

1.976

11.88

N) O. F. 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

Abonament Familiar
Abonament Adult
Abonament Infantil

PTA
7.748
4.056
2.392

€
46.60
24.40
14.40

PREUS ABONAMENTS MENSUAL

Abonament Familiar
Abonament Adult
Abonament Infantil

PTA
4.649
2.392
1.560

€
27.95
14.40
9.40

PREUS ENTRADES PISCINES
PTA
Dissabtes, diumenges i festius infantil
Laboral infantil
Dissabtes, diumenges i festius adult
Laboral Adult

250
161
520
270

€
1.50
1
3.15
1.65

O) Ordenança Fiscal núm. 30, Reguladora de la Taxa per a la
utilització de la bàscula
Es fixa en 208 pessetes 1.25 € el preu per pesar el vehicle buit i en 416 pessetes
2.50 € el preu per pesar vehicle carregat.

P) Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de
serveis 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’US D’UNA ACTUACIÓ
L’ús de la Sala polivalent sense ànim de lucre per una entitat
privada o un particular

1.602

9.63

L’us del Pavello d’esports sense ànim de lucre,per un equip no
federat o per un particular

1.602

9.63

SEGON: Aprovar les tarifes en € de la resta d’ordenances no modificades.
TERCER: 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.
QUART: Finalitzat el termini d'exposició pública sense haver-se presentat cap
reclamació o suggeriment, s'entendrà definitivament aprovat”.
El portaveu de CiU considera que els increments oscil·len entre el 4% i 9%, i
no veu correcte l’increment de l’IBI de rústega, tenint en compte l’estat
d’abandonament en què es troben els camins. En definitiva, opina que seria
millor un increment genèric del 4% en lloc del 5%.
El portaveu del PSC manifesta que els camins s’han millorat substancialment
en aquests quatre darrers anys i que l’increment de la taxa d’escombraries és
l’equivalent al de les viles de les rodalies.
El portaveu del PP assenyala que s’han asfaltat 34 Km de camins, fent
aportacions de llast (sahorres) a la resta d’aquests. En definitiva, manifesta
que els veïns solen felicitar a l’Equip de Govern pel bon estat en què es troben
els camins.
Sotmesa a votació la proposta és aprovada per 7 vots a favor dels regidors del
PSC i del PP, i 4 vots en contra dels regidors de CiU.

I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 13,30
hores del migdia.

VIST I PLAU,
L’alcalde

EL SECRETARI

