ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 22 DE
NOVEMBRE DE 2002.- NÚMERO 08:
ASSISTÈNCIA:

Alcalde:

SR. MANUEL VISA I PURROY

Regidors:

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 R. OLIVART VILASECA
SR. JOAN MOLET TORRES
SR. JOSEP GÒDIA VISA

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 que
s’assenyalen.

1.- Aprovació de l’acta de Ple, en sessió ordinària, de data
31 d’octubre de 2002
Pel que fa a l’acta de Ple, en sessió ordinària, de data 31 d’octubre de 2002, resta
aprovada pel vot favorable dels set regidors del PSC i PP presents en la sessió
plenària i quatre abstencions dels regidors de CiU.

2.- Aprovació inicial del projecte de reparcel.lació del SAUPla Parcial “Camí de Sucs”4
Es dóna lectura de la següent proposta:

“En la unitat d'actuació del SAU-Pla Parcial residencial “Camí de Sucs” on es preveu
com a sistema d'actuació urbanística el de cooperació. Essent necessària la
reparcel.lació de l'esmentada unitat d'actuació, per al repartiment equitatiu dels
beneficis i càrregues de la urbanització, per encàrrec de l'Ajuntament d'Almacelles,
s'ha elaborat el corresponent projecte de reparcel.lació, redactat per l’arquitecte
Miquel Torruella Molet, de data novembre de 2002.
En conseqüència, i d'acord amb l'establert per l'article 118 de la Llei d’Urbanisme
2/2002 de 14 de març i article 108 del Reglament de Gestió Urbanística, es proposa
al Ple l'adopció del següenta acord:
Primer: Declarar iniciat l’expedient de reparcel.lació i aprovar inicialment el projecte
de reparcel.lació de la unitat d'actuació del SAU-Pla Parcial residencial “Camí de
Sucs” d'Almacelles, redactat per l’arquitecte Miquel Torruella Molet, de data
novembre de 2002, condicionada a l'aprovació definitiva per la Comissió
d'Urbanisme de Lleida del text refòs del SAU-Pla Parcial “Camí de Sucs”, tramés ja a
l’esmentada Comissió. Malgrat això, es notificarà als propietaris també la data d’inici
del projecte de reparcel.lació a fi de que, d’acord amb el que disposa l’article 106 del
Reglament de Gestió Urbanística, pugui presentar el projecte de reparcel.lació
alternatiu al de l’Ajuntament en un termini de tres mesos. Cal assenyalar que,
d’acord amb l’article 106 esmentat, els propietaris hauran de ser els dos terços del
nombre total de propietaris interessats i el 80% de la superfície reparcel.lable els qui
podran formular aquest projecte de reparcel.lació alternatiu.
Segon: Sotmetre el projecte a informació pública per un termini d'un mes per fer-ne
les al·legacions, mitjançant anuncis que es publicaran en el Butlletí Oficial de la
Província; tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en un diari de màxim tiratge a la
província.
Tercer: Tanmateix es notificarà, individualment als propietaris afectats i altres
interessats, per a que en un termini d'un mes, a comptar del dia següent al de la
recepció de la corresponent notificació, puguin examinar el projecte elaborat i
al.legar-ne davant d'aquesta administració el que creguin convenient sobre el
mateix”.
El portaveu de CiU manifesta que, tal com varen deixar palés en la sessió del 31
d’octubre, i atés que aquest tema genera conflictes entre els veïns, considera que
caldria renegociar-ho i, per tant, proposa retirar l’acord de l’Ordre del Dia.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada pels set vots favorables del PSC i PP, i
els quatre vots en contra dels regidors de CiU.

3.- Expropiació per l’obertura del vial “Prolongació de l’Av.
dels Esports”
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atès que segons les normes subsidiàries de planejament aprovades l’any 1982 i
segons document tècnic de l’arquitecte Miquel Torruella Molet, de data 19 de
novembre de 2002 que fa la funció de projecte d’expropiació, la porció de finca
urbana que s’assenyalarà cal que sigui expropiada per estar ubicada sobre una zona
destinada al vial situat en el que serà la prolongació cap a l’est de l’Av. dels Esports,
afectada per aquest vial com a sistema general (Clau B).
Atès que la declaració d’utilitat pública i necessitat d’ocupació dels béns que es diran
ha estat operada a l’aprovar-se les normes subsidiàries en aplicació de l’article 103.1
DE LA Llei 2/2002, de 14 de març d’Urbanisme de Catalunya.
Atès que conforme a l’article 17 de la Llei d’expropiació forçosa, cal procedir a la
confecció de la relació de béns i drets afectats per l’expropiació, i de cara a una
propera urbanització dels esmentats carrers.
Vista l’existència de la consignació pressupostària adient en la partida 511/601.01,
per fer front a la despesa que comporta aquesta expropiació. Es proposa als reunits
el següent:
Primer: Aprovar inicialment la relació de propietaris, béns i drets afectats per
l’obertura de la prolongació est de l’Av. dels Esports, segons el projecte abans
esmentat.
Segon: Exposar al públic l’expedient fent publicació d’edicte en el Butlletí Oficial de
la Província i en el tauler per un termini de 20 dies hàbils amb notificació
individualitzada als propietaris afectats, a fi de què es puguin presentar les
al.legacions que es creguin adients. D’acord amb l’article 17 de la Llei d’expropiació
forçosa. La relació esmentada quedarà aprovada definitivament si es certifica la
manca d’al.legacions.
Tercer: Delegar en el Sr. Alcalde la signatura del conveni per a la fixació per mutu
acord el preu just dels béns expropiats.
Quart: Donar per acabat l’expedient d’expropiació si s’arriba a un mutu acord
sempre que transcorregut el període d’informació pública no existeixin al.legacions,
quedant facultat el Sr. Alcalde per signar actes d’ocupació i pagament en execució
d’aquest acord.”

El portaveu de CiU manifesta que es porti a terme aquest expedient per la via de la
negociació prèvia.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada pels set vots favorables del PSC i PP, i
les quatre abstencions dels regidors de CiU.

4.- Moció de CiU en la què sol.licita la creació d’una
Comissió especial per a la confecció i selecció del
personal de conserge i bibliotecari del Centre Cultural
El portaveu de CiU presenta la següent moció al Ple:
“Primer, el passat 31 d’octubre de 2002 l’equip de govern aprovava l’ampliació de la
plantilla de personal: creació d’una plaça de bibliotecari/ària i d’una plaça de
conserge per al Casal Cultural d’Almacelles.
Segon, l’equip de Govern també aprovaria delegar a la Comissió de Govern la
redacció de les bases per a la selecció del personal de referència, que haurà de ser
ratificat per un Ple a fi i efectes de donar-li validesa.
Per tal de garantir la total transparència i la igualtat d’oportunitats tant en la redacció
així com en el posterior concurs. El grup de Covergència i Unió presentem la
següent proposta al proper Ple Municipal.
1.- Crear una Comissió especial, presidida per l’Alcalde, i amb un representant de
cada grup municipal (CiU, IC, PP i PSC) i un representant Sindical, per tal d’elaborar
les bases de selecció, així com ésser membres també del jurat en el concurs
selectiu”.
El portaveu de CiU fa constar que, tal com varen demanar en el darrer Ple, es creï
una Comissió Especial composta per un representant de cada partit i dels Sindicats,
a fi de que es garanteixi la màxima transparència.
El portaveu del PP considera que l’Equip de Govern, en tots els expedients que es
tramiten, no té res per amagar i la documentació sempre és pública. Finalment, fa
al.lusió a la dificultat de pactar amb el grup de CiU, atès que utilitza habitualment la
mentida com a norma de funcionament. Això ho pot demostrar, per exemple, en la
crítica realitzada per CiU, en la que l’Equip de Govern deixava marxar del municipi
l'empresa Alessa, quan en realitat aquesta empresa ja havia adquirit feia temps
terrenys a Torrefarrera, i considerant al mateix temps que aquesta entitat va
reconéixer que havia rebut una trucada d’un regidor sense identificar si era o no de
l’Equip de Govern. En segon lloc, es diu també en els diaris per part de CiU que ha

aconseguit 48 milions de PTA de subvencions de la Generalitat pel tema del Casal,
preguntant el regidor del PP on són aquests milions. En tercer lloc, es diu també per
part del grup de CiU, que el Primer Tinent d’Alcalde ha col.locat familiars seus a
l’Ajuntament, preguntant l’esmentat regidor al grup de CiU què quins són aquests
familiars.
El portaveu de CiU contesta que pot demostrar les peticions realitzades pel seu grup
demanant un seguit de subvencions a la Generalitat i que no havia parlat amb
l’empresa Alessa.
El Sr. Alcalde contesta que l’elaboració de les bases es farà, com en tots els casos,
amb representants sindicals i poasterior consulta a la Generalitat i de la millor
manera que calgui.
Sotmesa a votació l’esmentada moció, aquesta resta desestimada per set vots en
contra dels regidors del PSC i PP , i quatre vots a favor dels regidors de CiU.

5.- Aprovació definitiva del projecte complementari de
reparcel·lació econòmica del sector conegut com a “Cap
de Rambla” (determinació de quotes d’urbanització) carrers de Joaquín García Morato (tram comprès entre la
Rambla de Catalunya i límit de sòl urbà), el carrer de la
Noguera (tram comprès entre el carrer de Joaquín García
Morato i el carrer d’Alguaire), el carrer de la Bassa del Pou
(tram comprès entre la Rambla de Catalunya i el límit de sòl
urbà), i el carrer del Segrià (tram comprès entre el carrer de
Joaquín García Morato i el carrer d’Alguaire)
Es dóna lectura a la següent proposta:
“El Reglament de Gestió Urbanística, aprovat per RD de 25 d’agost de 1978, disposa
en el seu article 72.2 que la reparcel·lació queda justificada per si sola quan
concurreixi alguna de les finalitats anomenades en el punt 1 del mateix article, el qual
en el seu apartat “a” assenyala que la reparcel·lació té per objecte la distribució justa
entre els interessats, els beneficis i càrregues de l’ordenació urbanística.
L’article 82 detalla que el contingut de la reparcel·lació es contendrà en un projecte
que inclourà els següents elements:
1. Memòria.

2. Relació de propietaris.
3. Proposta d’adjudicació de les finques resultants a cada propietari, assenyalant
l’aprofitament urbanístic corresponent.
4. Taxació dels drets, edificacions i construccions a extingir-se.
5. Compte de liquidació provisional.
6. Plànols.
El document tècnic que el Ple de l’Ajuntament va aprovar respecte al sector conegut
com a “Cap de la Rambla”, i que la Comissió d’Urbanisme va aprovar definitivament
en data 30 de gener de 1985, anomenat “Gestió del sector Cap de Rambla”, incloïa
en el punt 4 un projecte de reparcel·lació en l’àmbit d’aquella unitat d’actuació.
Malgrat això, no es va donar compliment al requisit necessari del projecte de
reparcel·lació pel que fa al compte de liquidació provisional, exigit en l’article 82.1.e,
que té per objecte el repartir entre els propietaris beneficiats per la reparcel·lació els
costos d’urbanització de l’àmbit.
És per això que es en el Ple, de data 27 de juny de 2002, va aprovar inicialment un
Projecte de Reparcel·lació Econòmica que té la finalitat de completar aquell
document inicial, determinant les quotes per a cada propietari.
Atès que l’esmentat expedient ha estat notificat als propietaris i exposat al públic en
el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament, en el diari SEGRE, de data 4 de juliol de 2002 i
en el BOP número 85, de data 16 de juliol de 2002; i s’ha procedit a la determinació
de la relació de propietaris afectats i a fixar les quotes provisionals per a cadascuna
de les finques adjudicades inicialment i tenint en compte les segregacions posteriors
que s’han anat realitzant.
És per tot això que, en compliment de l’article 101 del Reglament de Gestió
Urbanística, es proposa el següent:
Primer: Aprovar definitivament el projecte complementari de reparcel·lació
econòmica del sector conegut com a “Cap de Rambla” que afecta als vials esmentats
a l’encapçalament i a les parcel·les edificables incloses en l’esmentat sector aprovat
l’any 1985. L’esmentat document tècnic ha estat redactat pels arquitectes Neus Solé i
Daniel Navas, i fixar definitivament les finques actuals afectades, els seus propietaris
i els saldos del Compte de Liquidació Provisional segons el quadre incorporat.
Segon: Protocolitzar notarialment, mitjançant l’acta final de reparcel.lació, i procedir a
la inscripció registral pertinent. Es delegarà en el Sr. Alcalde la signatura dels
documents que es considerin necessaris.
No obstant això el Ple aprovarà el que cregui més convenient”.

El Secretari proposa també, que es dóni audiència durant deu dies, tots els
propietaris, a fi que puguin presentar les al.legacions atès que, en el
document aprovat inicialment no hi constaven ni els propietaris, ni les finques
actuals, arran de les transmissions realitzades des de l’any 1985.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada pels set vots favorables del PSC i
PP, i les quatre abstencions dels regidors de CiU.

6.Aprovació
provisional
de
les
modificacions
d’Ordenances Fiscals i preus públics per a l’exercici 2003
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 2003, 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:
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’1,6495 per a totes les classes de vehicles excepte pel
que fa als turismes en la qual s’aplicarà el coeficient de l’1,61936, 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

Euros
20,40
55,00
116,30
145,00
181,00

B) Autobusos

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

Euros
137,30
195,50
244,30

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

Euros
69,65
137,25
195,45
244,35

D) Tractors

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

Euros
29,10
45,80
137,25

E) Remolcs i semi-remolcs arrossegats per VTM

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

Euros
29,10
45,80

De més de 2.999 Kg de càrrega útil

137,25

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

Euros
7,25
12,50
25,00
50,00
100,00

C) O.F. núm. 6. 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
5,00
2,50

Epígraf tercer: Certificacions i compulses
Diligència de confrontació de documents

2,50

Epígraf cinquè: Documents relatius al servei d’urbanisme
1

Per cada expedient de declaració ruïna edificis

43,50

2

Certificació dels serveis urbanístics a instància de part

42,00

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

43,50

4

Expedient concessió instal·lació rètols i mostres

12,50

5

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

25,00

6

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

25,00

3

7

Per còpies de plànols en expedient de concessió de llicència

8,50

8

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

31,00

9

Consulta sobre ordenances edificació

31,00

10

Obtenció Cèdula Urbanística

42,00

Epígraf Sisè: Queda derogat el contingut fins ara vigent
Nova redacció: 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 exclussiu estudiants i associacions
sense ànim de lucre): 0,03 euros/fotocòpia
Epígraf Vuitè: Altres expedients o documents
Euros
Per qualsevol altre expedient o documents que no té expressament tarifa
Per fotocòpia

D) O.F. núm 9. Taxa de clavegueram
L'article 5 queda redactat de la següent manera:
Euros
20,70
41,70

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

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

Nínxols

Tram 1
Tram 2
Tram 3

Euros
600,00
600,00
600,00

42,00
0,15

Tram 4
Nínxols de la zona antiga

Fosses Simples
Dobles

-

600,00
280,00
Euros
1.500,00
2.640,00

Conservació

Nínxols
Fosses

Euros
6,20
13,00

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

Euros
59,00
185,50
63,00
92,00
89,00
82,50
59,00

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:
0,11 euros
De porquí ...................................................................…….
0,14 euros

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 2003, mitjançant aplicació dels següents coeficients:
Per a cases, multiplicant la superfície de cadascuna de les seves plantes per 9,80
euros per metre quadrat i en els coberts i magatzems de 4,40 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 99 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 102,76 euros.

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 9,80
euros per metre quadrat i en els coberts i magatzems a raó 4,40 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 99 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 102,76 euros.

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:

Euros
1. Motocicletes, ciclomotors, vehicles de tres rodes
i altres vehicles de característiques anàlogues
2. Automòbils de turisme, camions i similars

24,25
58,00

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

22,80

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

8,50
11,50

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 metre linial i anual

12,50

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

Euros
48,00
25,00
15,00

PREUS ABONAMENTS MENSUAL

Abonament Familiar
Abonament Adult
Abonament Infantil

Euros
29,00
15,00
10,00

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

1,55
1,00
3,20
1,65

O) Ordenança Fiscal núm. 30, Reguladora de la Taxa per a la utilització de la
bàscula
Es fixa en 1,30 euros el preu per pesar el vehicle buit i en 2,60 euros 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

10 euros/hora

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

10 euros/hora

Segon: Aprovar inicialment l’ordenança de nova creació, reguladora de la taxa per a
la prestació del servei i ús del Teatre-Auditori i Cinema del Centre Cultural, que
s’annexa en aquesta mateixa proposta (*)

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.

“ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER
LA PRESTACIO DE SERVEIS D’US DEL
TEATREAUDITORI I CINEMA DEL CENTRE CULTURAL “EL CASAL”
(*)

Article 1. Fonament i naturalesa
D’acord amb el que disposa l’article 117 en relació amb l’article 41, ambdós de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament
estableix les taxes per la prestació de serveis i realització d’activitats en el TeatreAuditori i Cinema del Centre Cultural d’Almacelles, l’especificació dels quals es conté
en les tarifes de l’article 4 d’aquesta Ordenança.
Article 2. Concepte
1. Les taxes regulades en aquesta Ordenança constitueixen prestacions patrimonials
de caràcter públic que es satisfaran pels usuaris que voluntàriament sol·licitin alguna de
les activitats desenvolupades en el Teatre-Auditori i Cinema del Centre Cultural
d’Almacelles.
Article 3. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de les taxes regulades en aquesta Ordenança les persones
o entitats que sol·licitin o es beneficiïn de la prestació de serveis o realització d’activitats
a què es refereix l’article 1.
Article 4. Quantia
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en la Tarifa
continguda en l’apartat següent, per cada un dels diferents serveis o activitats.
2. La Tarifa d’aquesta taxa serà la següent:
PREUS

Entrada per l’assistència a una sessió de cinema

Per a l’ús de la sala per conferències, xerrades, actuacions, etc.
(Caldrà dipositar una fiança pel mateix import)

4,25 euros

150,25
euros/actuació

(1) S’enten per actuació la que es realitza solament un dia i una hora concreta.
3. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquest Ordenança neix des que es
presti o realitzi qualsevol dels serveis o activitats especificats a l’article anterior.
4. El pagament de la taxa pels serveis singulars relacionats s’efectuarà abans d’utilitzar
el recinte.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal, regirà a partir de la posada en funcionament d’aquest
servei i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació expressa”.
El portaveu de CiU considera que els impostos d’Almacelles ja són molt elevats i que
hagués estat millor congelar els increments.
L’Alcalde destaca que, al seu criteri, els impostos municipals són més baixos que en
molts municipis.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada pels set vots favorables del PSC i PP, i
quatre vots en contra dels regidors de CiU.

7.- Contractació del projecte d’urbanització del “Parc de
l’Aigua”
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Aprovat definitivament el projecte d’urbanització del Parc de l’Aigua, de data 26
d’agost de 2002.
Atesa la inexistència d’al.legacions.
Atès que l’obra es troba finançada en el PUOSC de 2002, essent necessari procedir
a la seva contractació.

Atès que existeix consignació pressupostària per executar una part de l’obra fins a
l’import de la subvenció concedida.
És per tot això que es proposa als reunits el següent:
Primer: Contractar l’obra d’urbanització del Parc de l’Aigua en una primera fase que
ascendirà a un import no superior a 55.000 euros, delegant en la Comissió de
Govern per aprovar el Plec de Condicions que servirà de base per a la contractació
d’aquesta primera fase, possibilitant també que la mateixa Comissió adjudiqui
l’esmentat contracte, donant compte posteriorment al Ple.
Segon: Caldrà, no obstant, la redacció de la corresponent separat d’execució”.
El portaveu de CiU assenyala que havia presentat una moció en la què demanava
que s’informés, per part del Secretari, dels motius del fraccionament i de la seva
legalitat.
El Secretari manifesta que ja existeix aquest Informe de Secretaria en l’expedient,
assenyalant que es tracta d’una obra que estava subvencionada en el PUOSC 2002,
que calia executar-la abans del passat mes de setembre i sobre la què s’havia
demanat una pròrroga de tres mesos. Finalment, aquest manifesta que, davant
aquests antecedents cal procedir a l’inici de la seva execució. A més, atès que s’està
a punt d’iniciar el nou exercici econòmic, no convé obligar-nos a realitzar pagaments
d’immediat per tal d’esperar la recaptació dels ingressos ordinaris de l’exercici.
El Sr. Alcalde fa constar que era necessari que el grup de CiU examinés els
expedients i les propostes abans del Ple. El portaveu d’aquest grup diu que ho fan
quan poden i quan ho troben convenient.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada pels set vots favorables del PSC i PP, i
quatre vots en contra dels regidors de CiU.

8.- Modificació del Pressupost de la Fundació Residència
Municipal d’Avis “Mn. Alexandre Pedra” núm. 02/02 de
crèdit extraordinari, fent ús del Romanent de Tresoreria de
l’exercici anterior
Es dóna lectura a 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 finançat amb
romanent líquid de Tresoreria dins del vigent pressupost del Patronat Fundació
Residència Municipal d’Avis “Mn. Alexandre Pedra”, disponible procedent de la
liquidació de l’exercici anterior, i que llur resum és:
CRÈDIT EXTRAORDINARI

FUNC.
313

PARTIDA
CONCEPTE
63301
Reposició maquinària i
instal.lacions (cuina)
TOTAL

IMPORT
15.626 euros
15.626 euros

SUPLEMENT DE CRÈDIT

FUNC.
313
313

PARTIDA
CONCEPTE
13000
Retribucions bàsiques
22105
Productes alimenticis
TOTAL

IMPORT
8.000 euros
6.000 euros
14.000 euros

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

29.626 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 presentessin reclamacions,
l’acord s’entendrà definitivament aprovat”.
El portaveu de CiU declara que són excessives les modificacions del Pressupost que
es realitzen. El Secretari manifesta que, quan es vol realitzar qualsevol obra nova o
expropiació durant l’exercici econòmic, és obligat realitzar prèviament la modificació
pressupostària per consignar la despesa i així es realitza en tots els ajuntaments.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada pels set vots favorables del PSC i PP, i
les quatre abstencions dels regidors de CiU.

9.- Modificació del Pressupost de la Corporació núm. 08/02
de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb
majors ingressos
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès a la conveniència d’ampliar els serveis urbanístics que es diran.
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
expropiar, finançada mitjançant amb majors ingressos recaptats amb les aportacions
dels Tributs de l’Estat.
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 43 a 45 del RD 500/90, de 20 d´abril i, vist l´informe de l´Interventor
acctal. es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar inicialment l´expedient de modificació de crèdits número 8/02, dins
del vigent pressupost de l´Ajuntament de crèdit extraordinari, generat per majors
ingressos amb el següent resum:
ESTAT D´INGRESSOS

PARTIDA
42000

CONCEPTE
Participació Tributs de l’Estat
TOTAL

IMPORT
48.320,00
48.320,00

ESTAT DE DESPESES
PARTIDA
511
313

600.01

CONCEPTE

Expropiació tram vial Av. dels
Esports
622.06 Solera ampliació Centre de Dia
TOTAL

ModificacióPer majors
ingressos
41.108,00
7.212,00
48.320,00

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”.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada pels set vots favorables del PSC i PP, i
les quatre abstencions dels regidors de CiU.

10.- Acceptació de la cessió per part de la Direcció Gral. de
Carreteres de la Generalitat del C/ de Sant Josep, des del
C/ Major fins al pont de la via (Ctra. d’Alfarràs)
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que la Direcció Gral. de Carreteres de la Generalitat, recollint la possibilitat que
fixa l’article 38 de la Llei 7/93, de 30 de setembre, ha ofert a l’Ajuntament la
posssibilitat de traspassar a la nostra titularitat la travessera de la Ctra L-902 (en el
tram de carretera que està situat entre el P.K. 0,00, cruïlla amb el C/ Major, i el P.K.
0,360, fins tot just arribar al pont del ferrocarril).
Atès que es dóna la circumstància que l’esmentat tram ha deixat de tenir el nivell
funcional mínim per a poder-se considerar carretera en haver-se integrat dins la
xarxa viària del nucli urbà d’Almacelles, es proposa als reunits el següent:
Primer: Donar la conformitat en que es porti a terme l’esmentat traspàs de la Ctra.
L-902 a la titularitat municipal, en el tram que va des de la cruïlla del carrer Major fins
tot ajust arribar al pont del ferrocarril.
Segon: Notificar al Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat aquest acord,
acceptant també el plànol on es grafia el tram traspassat i delegar en el Sr. Alcalde
la signatura del conveni que sigui necessari per dur a terme aquesta actuació”.
El portaveu de CiU no entèn el que es demana per què, segons ell, fa poc
l’Ajuntament va demanar a la Generalitat que assumís la titularitat de la Ctra. de
Sucs i ara es demana el contrari per la d’Alfarràs, cosa que suposarà una despesa
extra en la seva conservació al pressupost de l’Ajuntament. Finalment demana que
es podria demanar l’ampliació del pont sobre la via, amb voreres i millor il.luminació,
petició que el seu grup realitzarà. El Sr. Alcalde contesta que això ja ho ha realitzat
l’Equip de Govern directament al Sr. Benet de la Direcció Gral. de Carreteres, qui ha
aconsellat rebre la cessió fins al pont, cosa que suposarà una ventatja a l’Ajuntament

per poder col.locar bandes rugoses o a l’hora de donar llicències d’obres, les quals
no hauran de ser informades per la Direcció Gral. de Carreteres, sense perjudici de
que en una posterior fase s’ampliï la cessió.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada pels set vots favorables del PSC i PP, i
quatre vots en contra dels regidors de CiU.

I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 13,50 hores del
migdia.

Vist-i-plau,
L’Alcalde

EL SECRETARI

