ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 27 DE
SETEMBRE DE 2007.- NÚMERO 11:
ASSISTÈNCIA:

Alcalde:

Sr. JOSEP IBARZ GILART

Regidors:

Sr. JOSEP RAMON OLIVART VILASECA
Sr. JOSEP GÒDIA VISA
Sra. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
Sr. JOSÉ ANTONIO CONTE GIRAL
Sra. MONTSE PIQUÉ CLEMENTE
Sr. JOSEP RAMON MASCARILLA ARNÓ
Sr. XAVIER CORTÉS ESCANILLA
Sra. TERESA OLMO VILÀ
Sr. JAUME ALTISENT BERENGUER
Sr. JOSEP MARIA DOBLAS MANCERA

Secretari Accidental:

Sr. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, essent les 21 h. 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 que es detallaran. Excusen la
seva absència el regidor en Francesc Torres Arnó per convalescència i la
regidora, na Maria Jesús Cacho Serrano, amb motiu d’un viatge.

1.- Aprovació de l’acta de Ple anterior, de data 22
d’agost de 2007
El portaveu suplent del grup municipal del PSC, en Xavier Cortés, fa constar
que ha comprovat que qui signa l’acta és el mateix de sempre però que ho fa
com a Secretari Accidental, cosa que li ha estranyat.
El Secretari aclara que des de fa 11 anys, quan va prendre possessió del seu
lloc de treball, se l’ adjudicà el de vicesecretari i que, des d’aquell moment i per
disposició de l’alcaldia, ha prestat les funcions dels llocs de treball de
Secretaria i d’Intervenció amb caràcter d’Accidental, que estan vacants. Pel que
fa a la Intervenció –i des de fa poc- l’exerceix accidentalment una altra persona.
Ara signa com a secretari accidental, en lloc de secretari sense més

qualificatius com havia fet sempre per abreujar, per tal que resti més clara la
seva funció accidental atès que se li ha dit que s’estan donant els passos per a
cobrir el lloc de secretaria i deixar clar que qualsevol que vulgui accedir no
tingui dubte que la plaça de secretaria està vacant.
Un cop fet l’aclariment, l’acta queda aprovada per unanimitat dels regidors
presents en la sessió plenària.

2.- Donar compte decrets d’Alcaldia
Es dóna compte dels següents decrets d’Alcaldia:
53/07
54/07
55/07
56/07
57/07
58/07
59/07
60/07
61/07
62/07
63/07
64/07
65/07
66/07
67/07
68/07
69/07
70/07
71/07
72/07
73/07
74/07
75/07
76/07
77/07
78/07
79/07
80/07
81/07
82/07
83/07
84/07
85/07
86/07
87/07
88/07

Aprovant liquidació pressupost exercici 2006
Encomanant defensa Aj. lletrat exterior contenciós Sr. Antoni Daurell
Autoritzant substitució llicència núm. 2 taxi per canvi model vehicle
Autoritzant dies personals treballadors Ajuntament
Autoritzant dies personals treballadors Ajuntament
Autoritzant gual permanent garatge situat al C/ de Sant Jaume, 85
Aprovant liquidació del Pressupost de 2006
Aprovant liquidació Pressupost Patronat Mun. d’Esports 2006
Aprovant liquidació Pressupost Patronat Mun. d’Avis 2006
Aprovant exp. modificació de crèdit
Convocant Comissió Informativa pel Ple del dia 1 de març
Convocant Ple extraordinari dia 1 de març
Ordenant treure de la via pública material construcció (Sra. Carme Clavero)
Acordant col·locar un regulador de flux nou quadre de llums
Autoritzant dies personals treballadors Ajuntament
Convocant Comissió Informativa pel Ple del dia 22 de març
Convocant Ple ordinari dia 22 de març
Aprovant que s’iniciï obra remodelació Rambles (2ª. Fase) i informe Interv.
Adherir-se al projecte formatiu Diputació curs d’atenció a domicili
Autoritzant treballadors Ajuntament dies vacances i dies personals
Autoritzant gual permanent al garatge del C/ Príncep de Viana, 26 BA
Autoritzant contractar per proc. obert i per subhasta reforma Ajuntament
Nomenant mesa adjudicació venda parcel·la Camí de Sucs
Nomenant Mesa adjudicació obres reforma Ajuntament.
Nomenant Mesa adjudicació ampliació obres enjardinament Rambles.
Autoritzant dies personals treballadors ajuntament.
Ordenant paralització obres botiga sense llicència C/ Major, 2.
Convocant novament licitadors interessats venda finca Camí de Sucs.
Autoritzant dies personals personal de la Brigada de l’Ajuntament.
Autoritzant gual permanent Av. Diputació, 21-Ba.
Autoritzant gual permanent C/ de Sant Jordi, 8 Ba.
Autoritzant gual permanent C/ del Canigó, 28, Ba.
Autoritzant gual permanent Av. del Baró d’Esponellà, 40.
Aprovant defintivament Pressupost Corporació i OOAA exercici 2007.
Concedint tarja aparcament individual disminuïts Sra. Delfina Suelves.
Autoritzant el pagament d’una factura a l’empresa MIDA-250-Juan H.

89/07
90/07
91/07
92/07
93/07
94/07
95/07
96/07
97/07
98/07
99/07
100/07
100/07
(bis)
101/07
102/07
103/07
104/07
105/07
106/07
107/07
108/07
109/07
110/07
111/07
112/07
113/07
114/07
115/07
116/07
117/07
118/07
119/07
120/07
121/07
122/07
123/07
124/07
125/07
126/07
127/07
128/07
129/07
130/07
131/07
132/07
133/07
134/07
135/07
136/07
137/07

Autoritzant dies personals a treballadors de l’Ajuntament.
Autoritzant gual permanent garatge situat al C/ de Binèfar, 19, Ba.
Convocant Mesa adjudicació subhasta finca urbana del Camí de Sucs.
Aprovant Pla d’Emergències del Casal.
Desestimant al·legació d’abstenir-se alguns regidors en l’aprovació prov. de la
modificació de NSP del sector 8.
Nomenant Mesa d’adjudicació alienació finca del Camí de Sucs.
Requerint arquitecte reforma botiga C/ Major, 2 a que facin obres preceptives per
tal d’adquirir llicència d’activitats.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament d’Almacelles.
Nomenant Mesa d’adjudicació alienació finca del Camí de Sucs.
Convocant Comissió informativa Ple 22 de març.
Convocant Ple dia 22 de març.
Convocant Ple dia 2 de maig.
Convocant regidors sorteig membres meses electorals eleccions munic.
Aprovant projectes d’activitats i inversions exercici 2007.
Convocant Comissió Informativa i Ple dia 2 de maig de 2007.
Autoritzant gual permanent garatge C/ de Sant Jordi, 25-Ba.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Autoritzant mig dia personal Sr. Luis Johnny Morán Morán.
Autoritzant tarja aparcament minusválid Sr. José Ramon Casanovas.
Delegant en el Ple l’aprovació inicial instruments desenv. Planejament.
Autoritzant gual permanent garatge situat al C/ de Sant Antoni, s/n.
Autoritzant gual permanent garatge situat al C/ del Canigó, 5, ba.
Aprovant programa de participació ciutadana desenv. sector 6.
Autoritzant gual permanent garatge situat al C/ del Segrià, 2, ba.
Autoritzant gual permanent garatge situat al C/ de Sant Roc, 107.
Convocant Ple extraordinari i per urgència dia 24 de maig.
Concedir quadre vacances personal oficines Ajuntament.
Acordant pagament orquestres festa clausura temprada futbol EFAC.
Acordant concedir dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Acordant mig dies personals treballadors Ajuntament.
Autoritzant gual permanent garatge situat al C/ del Canal, 12, ba.
Autoritzant gual permanent garatge situat al C/ de la Bassa del Pou, 13-15
Trametent expedient al Jutjat sobre contenciós Srs. Alcaide i altres.
Acordant contractar laboralment socorristes Sandra Gzlez. i Marc Collado
Acordant contractar socorrista Sr. Marc Sánchez Pérez.
Autoritzant gual permanent garatge situat a la Rbla. de Cat., 28, ba.
Convocant Ple extraordinari dia 16 de juny.
Convocant regidors per urgència per aprovar darrera acta Junta de G.
Autoritzant recinte Piscines dia 20 de juny per al col·legi Claver.
Autoritzant deixar piscines grup escolar Col·legi Claver.
Suspenent llicència en edifici sobre sòl rústec per obres il·legals.
Contractant Sr. Adrián Mir manteniment Brigada d’Obres.
Acordant trametre expedient caiguda obres Rambla a Benito Arnó e H.
Contractar Sr. Jordi Visa manteniment Piscines Municipals.
Concedir permís per instal·lar pal de fusta telefònica C/ Raval Alt, 16.
Concedint llicència a Gas Natural per obrir rasa Llar d’Infants.
Acordant aprovar programació d’activitats d’estiu adreçada als joves.
Autoritzant la inversió i previsió finançament novel·la sobre Almacelles.
Contractar Sr. Genís Bosch com a peó de manteniment.
Concedir tarja d’aparcament discapacitat Sr. Antoni Daurell.
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140/07
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142/07
143/07
144/07
145/07
146/07
147/07
148/07
149/07
150/07
151/07
152/07
153/07
154/07
155/07
156/07
157/07
158/07
159/07
160/07
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188/07
189/07
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Aprovant acta Junta de Govern dia 7 de juny de 2007.
Autoritzant quadre de vacances i dies personals treballadors Ajuntament.
Autoritzant gual permanent al garatge del C/ de Sant Roc, 93, baixos.
Autoritzant gual permanent al garatge del C/ de Sant Roc, 53, baixos.
Autoritzant celebració revetlles i fogueres de Sant Joan.
Autoritzant el pagament de les factures arranjament xarxa camins.
Autoritzant dies personals treballadors Ajuntament.
Nomenant al regidor Josep R. Olivart tresorer de la Corp. i dels OOAA.
Informant del nou horari de la Policia Local.
Ordenar a la neteja i millora de l’immoble situat al C/ Major, 29.
Declarant l’edifici del C/ Major, 29 en ruïna.
Fixant els dies de plens i de les juntes de govern.
Nomenant els regidors que ha de conformar Junta de Govern.
Nomenant tinències d’Alcaldia.
Delegant atribucions Junta de Govern.
Delegant presidència de la Comissió de Comptes.
Nomenant tresorer del Patronat Municipal d’Esports.
Nomenant tresorer del Patronat Municipal d’Avis.
Delegant atribucions a les diferents regidories.
Ordenant el tancament i paralització activitat comercial sense llicència.
Acordant pagamaent quota Consorci del Transport Públic Àrea Lleida.
Convocant sessió constitutiva del Cartipàs municipal.
Sol·licitant subvenció per incentius en l’àmbit del Pla desenv. Turístic.
Acordant suspensió de les obres sense llicència Sra. Pilar Arnó Castillo.
Aprovant bases per a l’atorgament d’ajuts escolaritat famílies desfav.
Instruint exp. sancionador contra activitat comercial sense llicència.
Contractant Sr. Rafael Carrera com a socorrista piscines.
Contractant Sra. Sonia Conte Bueso com a socorrista de les piscines.
Sol·licitant subvenció al Consell Català de l’Esport per Milla Urbana.
Delegant regidor Olivart per signar actes prèvies expropiació autovia.
Autoritzant tarja aparcament discapacitat Sra. Mari Carmen Oliver.
Autoritzant tarja aparcament discapacitat Sra. Carol Garcia Murillo.
Estimant petició i lliurar informe arrelament social Sr. Driss Hammadi.
Autoritzant gual permanent garatge situat a l’Av. Diputació, 21, ba.
Autoritzant gual permanent garatge situat al C/ de Sant Jaume, 125.
Nomenant mesa obertura pliques venda parcel·la Camí de Sucs.
Autoritzant gual permanent garatge situat al C/ de Bertomeu Blanch, 7.
Autoritzant dia personal secretari per renovar el carnet de conduir.
Autoritzant gual permanent garatge situat al C/ de Sant Roc, 69, ba.
Autoritzant gual permanent garatge situat al C/ de Sant Roc, 71, ba.
Ordenant tancament terrassa exterior pub Tekila per manca de llicència.
Convocant Comissió Informativa General Ple dia 22 d’agost.
Convocant Ple dia 22 d’agost.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Donant ordre de tancament i precintatge terrassa exterior pub Tekila.
Iniciant tramitació administrativa compte general exercici 2006.
Aprovant inicialment el projecte de reparcel·lació sector 8.
Nomenant secretària Acctal. a la Sra. Montserrat Gené Castan.
Iniciant exp. de modificació de crèdits mitjançant transferència crèdit.
Autoritzant gual permanent al garatge situat al C/ de la Mercè, 3.
Autoritzant gual permanent al garatge situat al C/ de Sant Jaume, 125.
Aprovant pagament grup de flocklore ucranià.
Esmenant decret d’Alcaldia determinant termini per entregar projecte.

191/07
192/07
193/07

Aprovant llistat d’immigrant per donar-los de baixa per caducitat.
Contractant Sr.a Generosa Gómez Alonso com a oficial 1ª. Brigada.
Aprovant pressupost empresa Ambio per control inicial Llar d’Infants.

El regidor portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, destaca el temps que
fa que no es dóna compte dels decrets d’Alcaldia i assenyala que es mirarà
amb atenció el número 79 i 95, on s’ordena la paralització de les obres de la
botiga del carrer Major, 2; el 161 sobre la suspensió d’unes obres a nom de la
Sra. Pilar Arnó Castilló; el 192 on assenyala que no es va voler augmentar la
categoria del Sr. Joan Colom i en el què s’ha contractat a la Sra. Generosa
Gómez Alonso com a oficial de primera. Igualment destaca el decret 54/07 on
s’encomana la defensa de l’Ajuntament en el contenció interposat pel Sr. Antoni
Daurell.

3.- Adjudicació per procediment negociat d’una pòlissa
de Tresoreria
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Per acord de Ple de data 22 d’agost de 2007, es va resoldre concertar amb
una entitat bancària una pòlissa de tresoreria per tal d’obenir liquidesa la caixa
de la Corporació.
Acte seguit s’ha procedit a comunicar a les entitats bancàries les condicions
mínimes en què es volia concertar aquesta pòlissa, havent finalitzat el termini
concedit, el passat dia 7 de setembre de 2007.
Vistos els articles 52 i 53 de la llei reguladora de les Hisendes Locals 39/88, de
28 de desembre.
Un cop examinades les diferents propostes presentades i vist l’informe
d’Intervenció, per unanimitat s’acorda adjudicar el contracte a l’entitat
IBERCAJA amb les següents condicions:
Primer: Concertar amb IBERCAJA un crèdit a curt termini de 751.265 euros
per un termini màxim de 12 mesos, així com procedir a la cancel·lació de la
pòl·lissa anterior; en les següents condicions:
Termini:
Interès:
Revisió:
Liquidació Interessos:

12 mesos
Euríbor trimestral + 0,09%
Trimestral
Trimestral

0%
0%
0%
0%
Secretari de l’Ajuntament

Com. Obertura:
Com. Indisp:
Com. Estudi:
Canc. Anticipada:
Intervenció:

Segon: Delegar en el Sr. Alcalde per a la signatura de l’esmentat contracte”.
Sotmesa a deliberació, s’aprova per 7 vots a favor dels regidors de CiU i 4
abstencions dels regidors del PSC i d’IPA-FPM.

4.- Modificacio del Pressupost de la Corporació núm.
02/07, per transferència de crèdit
Es dóna lectura a la següent proposta:
“1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 27 d’agost de 2007 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals
la consignació és insuficient en el pressupost ordinari actual, s’ha de tramitar
l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit amb
subjecció a les disposicions vigents.
3. 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

Consignació
inicial

Proposta de
baixa

Consignació
definitiva

45102-22701

Seguretat

14.000

5.000

9.000

452-22701

Seguretat

35.000

28.000

7.000

453-781

Subv.
Façanes
cases històriques

18.000

2.000

16.000

Total baixes de crèdits: 35.000 €
Consignació de despeses amb crèdits en alta
Partida inicial

Nom

Consignació

Proposta

Consignació

inicial

d’alta

definitiva

452-13100

Altres
remuneracions
personal laboral eventual

15.000

22.000

37.000

452-16000

Seguretat Social

12.880

3.000

15.880

453-13100

Altres
remuneracions
personal laboral eventual

1.000

1.500

2.500

453-21000

Manteniment i infraestructura

6.000

8.500

14.500

Total altes de crèdits: 35.000
4. El secretari i l’interventor han emès informes favorables.
5. La Comissió Informativa d’Hisenda hi ha dictaminat favorablement.
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, resultat de
transferències anteriors.
3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les
partides que es proposa minorar.
4. Es compleix l’article 180 del RDL 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,
S’ACORDA:
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit 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.
2. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran
els crèdits de les partides que s'han indicat”.

Sotmesa a deliberació, s’aprova per 7 vots a favor dels regidors de CiU i 4
abstencions dels regidors del PSC i d’IPA-FPM.

5.- Modificació del Pressupost de la Corporació núm.
03/07, per suplement de crèdit fent ús de romanent de
Tresoreria
Es dóna compte de la següent proposta:
“PROPOSTA DE SUPLEMENT DE CRÈDIT
Expedient número 03/2007, referent a la modificació de crèdits del pressupost
de despeses mitjançant suplement de crèdit .
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 19 de setembre s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les
quals la consignació és insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari actual,
cal tramitar l’expedient de suplement de crèdit 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:
Suplements de crèdit:
Partida

Nom

Consignació Proposta
inicial
d’increment

Consignació
definitiva

11-31000

Interessos de préstecs

107.000,00

26.000,00

133.000,00

111-10000

Retribucions Bàsiques

16.700,00

3.000,00

19.700,00

111-22601

Atencions Prot. I Representatives

14.000,00

3.000,00

17.000,00

121-22000

Mat. Oficina ordinari no inventar.

15.000,00

2.000,00

17.000,00

121-22001

Premsa, Revistes, Llibres i altres

5.000,00

600,00

5.600,00

222-21300

Reparació i Mant. maquinària

800,00

500,00

1.300,00

422-62200

Edificis i altres construccions

1.590.317,47 50.000,00

1.640.317,47

422-62500

Mobiliari i enseres

300,00

37.300,00

37.000,00

45102-20200

Lloguer edificis i altres construcc

800,00

800,00

1.600,00

45102-20300

Arrendaments

5.000,00

3.000,00

8.000,00

45102-21300

Reparació i Manteniment Maquin.

19.000,00

1.000,00

20.000,00

45102-22601

Atencions Prot. I Representatives

6.000,00

2.000,00

8.000,00

45102-22607

Festes Populars

130.000,00

93.030,00

223.030,00

511-21000

Manteniment i Infraestructura

60.000,00

30.000,00

90.000,00

511-21400

Reparació i Mant. Material transport 4.000,00

3.000,00

7.000,00

511-22701

Seguretat

2.000,00

15.500,00

17.500,00

511-61100

Inversió de Reposició en Infraestr.

146.550,00

30.000,00

176.550,00

511-61101

Altres inversions de reposició

721.919,38

55.167,71

791.919,38

511-63000

Inversió Béns

Total altes crèdits :

16.000,00

2.000,00

21.000,00

357.597,71

Finançament que es proposa:
Romanent líquid de tresoreria:
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible:

Total finançament :

357.597,71

357.597,71

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
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i
el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o
ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de suplement
crèdit.

de
en
no
de

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 econòmic financer
corrector.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 03/2007, que cal finançar
mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals del pressupost
vigent de la corporació.
2. 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 a deliberació, s’aprova per 7 vots a favor dels regidors de CiU i 4
abstencions dels regidors del PSC i d’IPA-FPM.

6.- Modificació del Pressupost de la Corporació núm.
04/07, per generació de crèdits
Es dóna lectura a la segünet proposta:
“ANTECEDENTS

1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 19 de setembre s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant la generació de crèdits per
ingressos no tributaris.
2. Per atendre les despeses necessàries que no poden demorar-se fins al
següent exercici, s’ha de tramitar l’expedient de generació de crèdit a finançar
per mitjà de:
a/ Aportacions o compromisos ferms d’aportació
La modalitat de la modificació de crèdit és conseqüència del finançament:
a) Per aportacions o compromisos ferms d’aportació i per alienació de béns
Nous ingressos no tributaris afectats a una finalitat, que requereix el
reconeixement del dret o l’existència formal del compromís ferm d’aportació.
Número

Partida

Nom

Previsió

76105 PIM- DIPUTACIÓ URB. RAMBLA
Totals majors ingressos:

14.832,29€
14.832,29€

Despeses a finançar amb majors ingressos:
Partida
511-61101

Nom

Proposta d’increment

ALTRES INVERSIONS DE REPOSICIÓ

14.832,29 €

3. El secretari i la interventora han emès informes favorables.
4. La Comissió Informativa d’Hisenda hi ha dictaminat favorablement.
FONAMENTS DE DRET
1. D'acord amb l'article 181 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
43 del RD 500/90, poden generar crèdit en els estats de despeses dels
pressupostos, en la forma que reglamentàriament s'estableixi, els ingressos de
naturalesa no tributària derivats de les operacions següents:
a) Aportacions o compromisos ferms d'aportació de persones físiques o
jurídiques per finançar, juntament amb l'entitat local o amb algun dels seus

organismes autònoms, despeses que per la seva naturalesa estiguin
compreses en els seus objectius
b) Alienacions de béns de l'entitat local o dels seus organismes autònoms
c) Prestació de serveis
d) Reemborsaments de préstecs
e) Reintegraments de pagaments indeguts a càrrec del pressupost actual, pel
que fa a la reposició del crèdit en la quantia corresponent
2. 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 econòmic financer
corrector a mitjà termini.
L’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de desembre, general d’estabilitat
pressupostària determina que 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 d’aquesta Llei.
Per tant,
S’ACORDA:
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 04/07, mitjançant la
generació de crèdit finançat amb majors ingressos no tributaris, del pressupost
vigent, per un import de 14.832,29 €, segons es determina a l’apartat
d’antecedents, i disposar que es tramiti d'acord amb les bases d'execució del
pressupost.
2. Exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província.
3. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es generaran
els crèdits de les partides que s’han indicat”.
Sotmesa a deliberació, s’aprova per 7 vots a favor dels regidors de CiU i 4
abstencions dels regidors del PSC i d’IPA-FPM.

7.- Modificació del Pressupost de la Corporació núm.
05/07, de crèdit extraordinari fent ús de romanent líquid
de Tresoreria i per baixa de partides
Es dóna lectura a la següent proposta:
“ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 28 d’agost de 2007 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari.
2. Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a
continuació, per a les quals no hi ha consignació en el pressupost ordinari
actual, s’ha de tramitar l’expedient de crèdit extraordinari que cal finançar
mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals i baixes dels
crèdits de partides de despeses, del pressupost vigent de la corporació, amb
subjecció a les disposicions vigents.
Despeses que cal finançar:
1/ Crèdits extraordinaris:
Partida

Nom

Proposta de consignació

111-16000

Seguretat Social

3.652,27

422-62600

Equips procés informació- Ordinadors

2.000,00

Total altes crèdits :

5.652,27

Finançament que es proposa:
1/ Romanent líquid de tresoreria:
Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible:

3.652,27

2/ Baixes dels crèdits de partides de despeses:
Partida

Nom

121-62600

Equips
procés
Ordinadors

Consignació
inicial
informació-

6.000,00

Proposta
a la baixa
2.000,00

Consignació
definitiva
4.000,00

3. El secretari i la intervenció han emès informes favorables.
4. La Comissió Informativa d’Hisenda hi ha dictaminat favorablement.
FONAMENTS DE DRET
2. 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 RD 500/1990.
3. 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 de la corporació 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.
4. Segons l’article 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 per majoria
simple.
5. De conformitat 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 RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals, les entitats locals
ajustaran els seus pressupostos, en l’àmbit de les seves
competències, 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 econòmic financer
corrector a mitjà termini.
Per tant,

S’ACORDA:
1. Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari número 05/07, per import de
5.655,27 €, que cal finançar mitjançant el romanent de tresoreria per a
despeses generals i baixes dels crèdits de partides de despeses, del
pressupost vigent de la corporació.
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la
Província. Si no es presenten 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 a deliberació, s’aprova per 7 vots a favor dels regidors de CiU i 4
abstencions dels regidors del PSC i d’IPA-FPM.

8.- Aprovació del conveni a signar amb l’Agència
Tributària per a la recapatació executiva de determinats
tributs locals
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que l’Agència estatal d’Administració tributària o Agència Tributària és
l’entitat de dret públic encarregada, en nom i per compte de l’Estat, de
l’aplicació efectiva del sistema tributari estatal i d’aquells recursos d’altres
administracions en els que la gestió se li encomani per llei o per conveni.
Atès que l’article 4.3 del Reial Decret 1684/90, de 20 de desembre, pel què
s’aprova el reglament general de recpatació estableix que l’Agència Tributària
s’encarregarà de la gestió recpatatòria, dels recursos de dret públic d’altres
administracions públiques que se li encomanin.
Atès que el nostre Ajuntament, davant la manca de funcionaris destinats a la
recaptació executiva, resulta pràcticament impossible la gestió dels tributs no
abonats en via voluntària, sense que fins al moment present s’hagi fet cap
delegació al respecte.
Atès que malgrat això, que és d’aplicació a la majoria dels tributs locals,
l’Ajuntament té fet un conveni amb l’organisme Autònom de Recaptació i Gestió
de Tributs Locals de l’Excma. Diputació provincial pel que fa a l’IBI i a l’IAE, tant
en període voluntari com en executiu.

Atès que seria del tot necessari acollir-nos al conveni amb l’Agència Tributària
per iniciar la recaptació executiva per tal d’iniciar la recpatació executiva de
l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.
És per tot això que es proposa als reunits:
Primer: Adherir-nos íntegrament al conveni sotscrit entre l’Agència Estatal
d’Administració Tributària i la Federació Espanyola de municipis i Províncies
per a la recaptació en via executiva dels tributs de les entitats locals per part de
l’esmentada Agència. Inicialment s’aplicarà el conveni respecte a l’impost sobre
Vehicles de Tracció Mecànica.
Segon: Trametre aquest acord a l’Agència Estatal d’Administració Tributària,
delegant al Sr. Alcalde la signatura de l’esmentat conveni”.
Sotmesa a deliberació, s’aprova per 7 vots a favor dels regidors de CiU i 4
abstencions dels regidors del PSC i d’IPA-FPM.

9.- Sol·licitud al Dep. d’Ensenyament de la Generalitat
per a acollir-nos a la convocatòria de subvencions per
a l’escolarització en la Llar d’Infants municipal dels
nens i nenes que es trobin en situacions
socioeconòmiques desfavorides. Curs 2007-2008
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que l’Ajuntament d’Almacelles té la voluntat d’acollir-se a aquesta
convocatòria en els termes que estableix l’Ordre EDU/223/2007 (DOGC núm.
4918, de 4 de juliol de 2007), respecte a les llars d’infants del municipi
d’Almacelles, amb número de codi 25006872.
És per tot això que es proposa als reunits:
Primer: Sol·licitar al Dep. d’Educació i Universitats de la Generalitat de
Catalunya que s’accepti la sol sol·licitud de la línia de subvencions per a
l’ajuntament d’Almacelles, com a titular duna llar d’infants, per a l’escolarització
de nens i nenes de 0 a 3 anys que es trobin en situacions socioeconòmiques
desfavorables durant el curs 2007-2008.
Segon: Trametre aquest acord i gestionar la sol·licitud de referència”.

Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat dels regidors
presents en la sessió plenària.

10.- Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora del
servei de l’Escola de Música municipal
Es dóna lectura a la següent proposta:
“De cara a fixar la taxa per al servei de l’Escola de Música municipal
d’Almacelles per al proper curs 2007-2008, s’ha procedit a revisar els costos
del servei, adequant-los a l’increment de Preus al Consum.
És per això que es proposa als reunits:
Primer: Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 33 que
regula els ensenyaments de l’Escola de Música, quedant fixades les noves
tarifes tal com segueix:
“Article 3. Quota Tributària.
La quota tributària es determinarà per una quantitat fixa que s’assenyalarà
d’acord amb la tarifa que conté l’article següent.
Article 4. Tarifa.
La tarifa d’aquesta taxa serà la següent :
ESCOLA DE MÚSICA
Matrícula curs :
HORES
SETMANALS

15 minuts
30 minuts
45 minuts
1 hora
1h 15 min
1h 30 min
1h 45 min
2 hores
3 hores
PAC (PP1)
LLENG.MSC
1,3H
PAC (PP2)
LLENG.MSC+CO

LLENG.
MCAL
GRUP

11,30€
13,40€
15,50€
16,50€
19,60€
20,60€
21,60€
28,90€
23,70€

27,80€

12,50 €
LLENG.
MCAL
INDIVID.

26,80€
33,00€
39,00€
45,30€
50,50€
55,60€
61,80€

INSTR. MCAL
INDIV. AMB
LLENG.
MCAL
26,80€
33,00€
39,00€
45,30€
50,50€
55,60€
61,80€

INSTR. MCAL
INDIVIDUAL SENSE
LLENG. MCAL

28,90€
36,00€
42,20€

CONJUNT
INSTRUM.

8,25€
12,35€

CANT
CORAL

5,15€
7,20€

CAMBRA

3,00€
8,25€
12,35€

RAL 1,3H+30’
P.1
LLENG MCAL
1,30h
CORAL 30m
P.2
LLENG MCAL
1,30h
CORAL 30m
C.I. 30m
1r GRAU
ELEMENTAL
LLENG MCAL 2h
CORAL 30m
C.I. 30m
2n, 3r, 4t GRAU
ELEMENTAL
LLENG MCAL 2h
CORAL 1h
C.I. 30m
GRAU
MITJÀ
LLENG MCAL 2h
CORAL 1h

24,80€

33,00€

35,00€

37,00€

28,90€

DISPOCICIÓ FINAL
Aquesta ordenança fiscal entra en vigor, prèvia publicació, i continuarà vigent
mentre no se n’acordi la modificació o derogació”.
Segon: Exposar al públic l’expedient per un termini d’un mes mitjançant
inserció d’edicte al BOP, a fi que es puguin presentar les al·legacions que es
creguin adients.
Tercer: Quedarà definitivament aprovada si se certifica l’inexistència
d’al·legacions. Entrarà en vigor a partir de la publicació d’aquesta al BOP”.
Sotmesa a deliberació, s’aprova per 7 vots a favor dels regidors de CiU i 4
abstencions dels regidors del PSC i d’IPA-FPM.

11.- Mocions:
A proposta dels regidors del PSC es dóna compte de la següent propostamoció, sobre la què els reunits declaren la seva urgència:

11.u.- Moció del grup del PSC per tal de dotar les
instal·lacions esportives municipals dels elements i
personal sanitaris adequats

“ANTECEDENTS:
Les instal·lacions esportives municipals de l’Ajuntament d’Almacelles, formades
pel Camp d’Esports Municipal d’Esports, el Pavelló Poliesportiu i les Piscines
Municipals, congreguen una gran quantitat d’infants, joves i gent gran que
ralitzen activitats esportives o bé contemplen alguna de les competicions que
s’hi desenvolupen.
La pràctica de l’esport pot comportar perills de patir lesions, o com
dissortadament ha ocorregut fa poc temps, afeccions més greus amb pitjors
conseqüències.
PROPOSTA:
El Grup Municipal del PSC d’Almacelles proposa al Ple l’aprovació de la
següent resolució:
1.- Que el Patronat Municipal d’Esports doti aquestes instal·lacions d’una
dependència equipada amb els elements de cura i reanimació necessaris
(llitera, farmaciola, desfibril·lador, etc.) per facilitar els primers auxilis als
participants i/o espectadors de les activitats esportives.
2.- S’estableixi, en aquestes instal·lacions durant el temps en que desenvolupin
competicions esportives un servei d’assistència amb persones de qualificació
professional suficient per a una primera atenció sanitària d’urgència”.

Després de defensar l’esmentada proposta el regidor i portaveu accidental del
PSC, en Xavier Cortés, pren la paraula el regidor i portaveu d’IPA-FPM, Sr.
Josep Maria Doblas, qui considera una bona mesura a la vista d’algunes morts
anònimes que hi ha hagut darrerament en els camps d’esport per manca de
mitjans adequats per als esportistes.
El portaveu i regidor de CiU, Sr. Josep Ramon Olivart, fa constar que en la
Comissió Informativa precedent s’ha negociat durant una bona estona el poder
consensuar una proposta millorada, malgrat no haver estat possible arribar a
un acord sobre aquest tema. És per aquest motiu que el seu grup votarà en
contra de la moció presentada pel grup del PSC. Acte seguit, resumeix el
contingut de la seva nova proposta que ampliaria l’àmbit als col·legis públics i
repercutiria les despeses a la Generalitat de Catalunya, atès que el Patronat
Municipal d’Esports només és responsable de disposar d’una farmaciola i d’una
llitera.

Sotmesa la proposta a votació, aquesta és desestimada per 7 vots en contra
dels regidors de CiU i 4 vots a favor dels regidors del PSC i d’IPA-FPM.

A continuació, i per urgència, s’acorda incloure la següent moció presentada
pel representants del PSC:

11.dos.- Moció del grup del PSC per a la inmediata
readmissió de la Montse Abadal com a mestra de la
Llar d’Infants “Vensi”
Moció que presenta el grup del PSC a la Corporació i que textualment diu:
“En Francesc Torres Arnó, actuant en nom i representació del Partit Socialista
de Catalunya d’Almacelles, presenta per a la seva inclusió i debat al Ple de
l’Ajuntament, la següent MOCIÓ.
Manifestar la nostra repulsa a l’acte i al procediment de l’equip de govern,
especialment de la seva regidoria de Recursos Humans i la d’Educació en
l’acomiadament de la Sra. MONTSE ABADAL, mestra d’educació infantil a la
Llar d’Infants VENSI, argumentant la manca de titulació necessària per part
d’aquesta professional segons l’exigit al Decret 282/2006, de 4 de juliol, en
base als següents arguments:
Primer: Que el Decret 282/2006, de 4 de juliol en base al qual l’ens local
acomiadà a la Montse Abadal, en la seva Disposició Transitòria Quarta
expressa en relació al rati de mestres especialistes en educació infantil:
“El nombre de professionals d’atenció als infants amb el títol de mestre
especialista en eduació infantil o títol de grau equivalent derivat de l’aplicació
de l’article 11 d’aquest Decret s’ha d’assolir en un termini màxim de 10 anys.
No s’incorporen al centre professionals sense aquesta qualificació mentre no
s’assoleix la proporció establerta a l’article 11”.
Segon: Que es evident que després de 7 anys de treballar de forma
continuada no es pot considerar de nova incorporació.
Tercer: Que la Llei no obliga, com és lògic, a a despatxar de forma immediata
a ningun professional que es trobi realitzant aquesta feina, dóna un plaç de 10
anys, fins al 2016.
Quart: Que a l’article 11 del mateix text legal es disposa:

“... Per cada tres grups, o fracció, almenys un dels professionals ha de tenir el
títol de mestre amb l’especialitat en educació infantil o el grau equivalent”.
Cinquè: Que la Disposició addicional primera del Decret 282/2006 també
estableix:
“Altres titulacions i acreditacions equivalents per a impartir el primer cicle de
l’educació infantil.
A més dels professionals a què fa referència l’article 11, també estan acreditats
per a impartir el primer cicle de l’educació infantil els professionals que han
estat habilitats o declarats idonis per a impartir-lo segons l’article 10 i la
disposició transitòria vuitena de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre,
d’ordenació general del sistema educatiu, i les normes que els van
desenvolupar, en els mateixos termes que s’hi van establir”.
Sisè: Que l’article 10 de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 d’octubre, manifesta:
“La educación infantil será impartida por maestros con la especialización
correspondiente. En el primer ciclo los centros dispondrán asimismo de otros
profesionales con la debida cualificación para la atención educativa apropiada a
los niños de esta edad”.
Setè: Que una Llicenciada en Ciències de l’Educació amb 20 anys
d’experiència en el lloc que ocupa i amb una capacitació per la feina exercida
més que demostrada, compleix els requisits exigits per la legislació vigent.
Acordem:
Que per tot l’exposat, tot el Ple de l’Ajuntament d’Almacelles acordi la
readmissió de la Montse Abadal com a mestra de la Llar d’Infants “Vensi” de
forma immediata.
No obstant, el Ple acordarà el que consideri més adient”
En defensa de la proposta, actua el portaveu del grup del PSC, Sr. Xavier
Cortés, qui constata la seva inquietud pel fet que una professional municipal
com la Sra. Montse Abadal, després de diferents anys treballant en la Llar
d’Infants Vensi, hagi deixat de prestar els seus serveis per voluntat de la
Corporació. Considera que calia trobar una sortida més digna per no causar un
perjudici cap a la seva persona i família. Creu, en definitiva, que calia cercar
una millor solució.

D’altra banda, el mateix portaveu del PSC, manifesta que els nens i nenes de la
Llar d’Infants també han notat el canvi d’aquesta professional, ja que coneixia
molt bé la dinàmica del centre.
El portaveu i regidor d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, creu que encara que
li faltava alguna assignatura per treure’s la llicenciatura, la Sra. Montse Abadal
no havia d’haver estat rebutjada per a aquesta tasca i que només s’ha pres
aquesta decisió per motius polítics.
El portaveu i regidor de CiU, Sr. Josep Ramon Olivart manifesta que té la
consciència molt tranquil·la i que és més que evident que aquesta persona no
tenia la tiulació exigida i que aquesta ha estat la única causa del seu
cessament.
El Sr. Alcalde destaca que sempre hi ha hagut voluntat de buscar solucions al
marge de les seves idees polítiques.
Acte seguit, se sotmet la moció a votació que és desestimada per 7 vots en
contra dels regidors de CiU i 4 vots a favor dels regidors del PSC i d’IPA-FPM.

12.- Assumptes d’urgència:
Acte seguit, el regidor i portaveu del grup de CiU, Sr. Josep Ramon Olivart
proposa i els reunits aproven incloure en l’Orde del Dia i per urgència, una nova
proposta millorada per tal de dotar a les instal·lacions esportives municipals del
personal i material sanitari adequat i qualificat, tal i com es transcriu a
continuació:

12.1.- Moció per a que es dotin les instal·lacions
esportives de caire municipal de material i personal
sanitari adequat i qualificat
Moció que presenta l’equip de govern per a ser aprovat pel ple de l’ajuntament
d’Almacelles:
“Les instal·lacions esportives municipals de l’Ajuntament d’Almacelles,
formades pel Camp Municipal d’Esports, el pavelló poliesportiu i les piscines
municipals, així com els centres escolars de la Generalitat de Catalunya a
Almacelles congreguen una gran quantitat d’infants, joves i gent gran que
realitzen activitats esportives o bé contemplen alguna de les competicions que
s’hi desenvolupen.

Per tal de fer possible l’atenció immediata de possibles lesions o aturades
cardiorespiratòries i seguint les recomanacions de la comunitat científica
internacional encapçalada per l’European Resuscitacion Coincil i per l’America
Heart Association
Proposem:
1.- Que el Patronat Municipal d’Esports, a pesar que han d’ésser els clubs
organitzadors dels esdeveniments els qui han de dotar dels elements
corresponents, doti d’aquestes instal·lacions d’una dependència equipada amb
elements de cura i de reanimació (llitera, farmaciola, desfibril·lador extern, etc.)
2.- Que la Generalitat de Catalunya, a través del Departament corresponent,
doti als centres escolars d’Almacelles, d’aquestes instal·lacions de cura i de
reanimació (llitera, farmaciola, desfibril·lador extern, etc.)
3.- S’estableixin, en aquests centres i instal·lacions, un Servei d’assistència
amb persones de qualificació professional suficient per a una primera atenció
sanitària d’urgència, en especial un metge responsable del desfibril·lador i el
tècnic titulat per l’ús de desfibril·lador, tal i com marca el decret 355/2002, de 24
de desembre, DOGC 3795, de la Generalitat de Catalunya.
4.- Que es demani a la Generalitat de Catalunya el pagament de les despeses
del personal amb qualificació (metge i tècnic titulat), així com també els
desfibril·ladors corresponents, i altres materials que serveixin per a atendre
millor als esportistes i espectadors en general.
5.- Comunicar aquesta resolució al departament que correspongui de la
Generalitat de Catalunya, al Patronat d’Esports d’Almacelles, als clubs que
organitzen els esdeveniments corresponents i als centres escolars de la
Generalitat de Catalunya a Almacelles”.
Ampliant les anteriors manifestacions, el regidor i portaveu del grup de CiU, Sr.
Josep Ramon Olivart, assenyala que caldrà un metge responsable i personal
qualificat per a la màquina desfibril·ladora; que s’ampliarà el servei als centres
escolars i que sigui la Generalitat qui es faci responsable de dotar d’aquests
serveis les instal·lacions esportives.
El portaveu i regidor d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, diu que votarà en
contra de l’actual proposta per manca de respecte en rebutjar la moció que ha
presentat el grup del PSC.

El Sr. Alcalde considera que s’ha intentat dialogar amb els representants del
PSC durant una hora i que cal mantenir la nova proposta, atès que millora i
amplia l’anterior i que és més favorable ja que incorpora les instal·lacions
esportives dels col·legis i altres centres educatius.
S’entra, acte seguit, en un debat sobre la idoneïtat d’ambdues propostes sense
que s’arribi finalment a cap acord.
El Sr. Alcalde, finalment i amb l’ànim de consensuar la proposta, proposa als
regidors del PSC que es pot aprovar l’esmentada moció afegint que si no se’n
fa càrrec la Generalitat de les despeses, que ho faci el CAP i que siguin ells qui
destinin el personal per atendre les actuacions esportives. El portaveu del PSC,
Sr. Xavier Cortés considera que cal un temps per l’anàlisi i, d’altra banda, ha
d’haver un compromís de l’Ajuntament per prestar aquest servei o cercar un
patrocinador.
El Sr. Alcalde inisteix en aprovar la nova moció amb un afegit en el sentit que
figuri que quan resolgui la Generalitat, es convoqui novament als regidors del
PSC per continuar studiant el tema. El portaveu del PSC, Sr. Xavier Cortés, es
reitera en la conveniència de suspendre el tema per a un proper Ple.
Accedint a la opinió dels regidors del PSC, el Sr. Alcalde proposa als reunits el
deixar en suspens el tema per a una propera sessió plenària.

Acte seguit, es tracta per urgència el següent punt:

12.2.- Incoar expedient previ a la creació per part de
l’Ajuntament d’Almacelles d’una societat municipal de
capital 100% públic, d’acord amb els articles 142 i 143
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’Obres, Activitats i serveis dels ens locals
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que l’Ajuntament d’Almacelles, en el seu interès per optimitzar la gestió
urbanística del municipi, s’està plantejant la possibilitat de crear una societat
privada municipal per a la consecució de les finalitats següents:
a)

Promoció de la construcció i/o rehabilitació dels edificis, locals, així com el
condicionament d’espais i equipaments, juntament a la seva explotació, en
venda o lloguer, i la seva administració directa o indirecta, destinats a fins

residencials, l’aparcament de tot tipus de vehicles i l’activitat econòmic o
cultural.
b)

L’adquisició de sòl i immobles, l’execució de les obres d’enderrocament i de
construcció o rehabilitació d’edificis, locals, espais o equipaments, per si
mateixa o mitjançant empreses constructores i la seva explotació, directa o
indirecta amb la mateixa finalitat.

c)

Estudis del territori en camp del planejament urbanístic i en el de les activitats
econòmiques, industrials socials i de medi ambient.

d)

La promoció i gestió de sòl en l’àmbit comercial, industrial, residencial, social i
turístic i també per espais lliures: parcs, zones verdes i zones esportives; així
com la promoció i gestió d’activitats relacionades amb el medi ambient.

e)

Utilització i gestió dels bens, tant demanials com patrimonials que l’Ajuntament
l’encarregui, així com la gestió i explotació dels serveis que sobre els mateixos
es puguin establir, incloses zones d’estacionament regulat amb horari limitat.

f)

Convenis i/o contractes a establir amb l’Ajuntament en els sectors que aquest
determini, així com amb tercers, per a les prestacions d’assistències relatives a
gestió del planejament, processos urbanitzadors derivats del desenvolupament
d’aquests o d’altres planejaments urbanístics, obres d’infrastructures, edificació
en general i equipaments; així com tot tipus d’obres municipals. Les funcions
en que sigui necessari l’exercici de l’autoritat constitueixen una excepció i
s’esclouran d’aquests convenis i/o contractes.

g)

Possibilitat de fundar noves empreses o participar en el capital d’altres ja
constituïdes i participades previ compliment dels requisits establerts a la
normativa administrativa local, aplicable sempre i quan tinguin per objecte
matèries connexes, complementàries o accessòries de l’objecte social de la
societat originària, i el Ple de l’Ajuntament així ho autoritzi expressament i
aprovi els seus estatuts.

h)

Adquisició, alienació, permuta o cessió de bens mobles i immobles, concertació
d’operacions de crèdit i préstecs, celebració de contractes, constitució de drets
d’hipoteca sobre els seus bens, així com la constitució, transmissió, modificació
i extinció de drets de superfície, servituds i qualsevol altre dret real sobre
terrenys i solars, i l’arrendament de bens mobles i immobles.

Serà també objecte de la societat l’exercici de les competències urbanístiques en
matèria de planejament i gestió urbanístiques corresponents a les entitats
urbanístiques especials d’acord amb la legislació urbanística vigent, atès que
aquesta societat es constitueix com a tal; amb la possibilitat d’actuar com

administració actuant en els àmbits que l’Ajuntament consideri adient i així ho
estableixi expressament., de forma que en aquesta àmbits pugui:
•

Assumir competències urbanístiques en matèria de planejament i de
gestió urbanística amb les limitacions previstes a la legislació urbanística
vigent.

•

Ésser receptora de les cessions a títol gratuït i concretament la cessió
corresponent al sòl de cessió obligatòria i gratuïta corresponent al percentatge
aplicable sobre l’aprofitament urbanístic de l’àmbit d’actuació corresponent.

•

Ésser receptora de l’alienació directa de terrenys del patrimoni públic
de sòl i d’habitatge.

•

Constituir el patrimoni públic de sòl i habitatge de l’Ajuntament
d’Almacelles, cas que així sigui acordat per l’esmentat Ajuntament

•

Ésser titular del dret de tempteig i retracte en les àrees delimitades per
l’Ajuntament d’Almacelles, a efecte de constituir o incrementar el patrimoni
públic de sòl i habitatge, o de garantir el compliment de les limitacions dels
règims de protecció pública d’habitatges.

•

Formular qualsevol figura de planejament urbanístic, formular, tramitar i
aprovar definitivament els instruments de gestió corresponents, i tramitar les
figures de planejament per atribució de l’Ajuntament i en funció de les
competències municipals atribuïdes.

•

Promoure i col·laborar amb altres entitats públiques o privades en
estudis i activitats relacionades amb el desenvolupament del sòl industrial,
residencial i d’altres usos i activitats.

•

La promoció pública de sòl i habitatge en el marc legal que li sigui
d’aplicació.

•

Elaborar i executar programes i projectes, gestionar serveis, dotacions
instal·lacions i espais lliures públics.

Atès que la normativa vigent – Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens
locals -, determina en el seu article 136 la possibilitat de que les entitats locals
puguin exercir la iniciativa pel desenvolupament d’activitats econòmiques
mitjançant la creació d’una societat mercantil de capital públic.
Atès que caldrà tramitar un expedient previ en el qual s’acrediti la conveniència
i oportunitat de la iniciativa així com la concurrència de l’interès públic, ajustantse al procediment següent contingut en els articles 142 i 143 del citat
Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens locals :
-

Acord inicial del Ple de la Corporació en el qual es designarà una comissió
d’estudi integrada per membres de la corporació i personal tècnic.

-

Redacció d’una memòria justificativa per dita comissió.

-

Presa en consideració pel Ple municipal de la memòria si aquesta resulta
degudament justificada i sotmetre-la a informació publica.

Aprovació definitiva de l’expedient pel Ple Municipal.
La composició de la comissió d’estudi, ve regulada en l’article 144.1 del
Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels Ens locals, que determina que
aquesta serà paritària entre tècnics i membres de la corporació; corresponent a
l’entitat local designar el nombre de membres que l’integren.
La Comissió d’Estudi estarà integrada pels següents membres:
-

Alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles.
El Tinent Alcalde delegat de l’àrea d’Hisenda.
Tinent Alcalde de l’àrea d’Obres i Serveis.
L’arquitecte que presti els seus serveis a l’Ajuntament d’Almacelles, en Xavier
Guerra i López.
L’Interventora Acctal. De l’Ajuntament d’Almacelles, na Laura Barra
Goicoechea.
El termini en el qual la Comissió haurà de lliurar les corresponents memòries
s’haurà de fixar pel Ple municipal, i en tot cas el termini màxim de tres mesos,
d’acord amb el que determina l’article 145.1 del Decret 179/1995.
El contingut de l’esmentada memòria ve fixat a l’article 146 del citat Decret
179/1995 pel qual s’aprova el Reglament d’Obres Activitats i Serveis dels ens
locals, el qual disposa:

“La comisión dará a la memoria el contenido que crea más adecuado según la
naturaleza de la actividad de que se trate y la importancia de la misma pero, en
todo caso, contendrá:
a) El anteproyecto, en su caso, de las obras e instalaciones necesarias para la
implantación de la actividad propuesta.
b) La justificación de la conveniencia y oportunidad de la iniciativa y del interés
público que concurra en la actividad, valorándose, entre otras, las ventajas
sociales derivadas de los bienes o servicios a producir o de la actividad a
prestar, los puestos de trabajo a crear de forma directa o indirecta, el apoyo a
otras actividades locales, la difusión de tecnología y cualesquiera otras.
c) El presupuesto financiero y el plan de puesta en funcionamiento de la
actividad económica proyectada, la rentabilidad prevista y el análisis costebeneficio.
d) La forma jurídica, las normas reguladoras y los Estatutos de la sociedad u
organismo que se haya de instituir.
e) El ámbito de actuación de la sociedad u organismo.
f) Los supuestos de finalización de la actividad.”
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer: INCOCAR EXPEDIENT PREVI DE CREACIÓ PER PART DE
L’AJUNTAMENT D’ALMACELLES D’UNA SOCIETAT MUNICIPAL DE
CAPITAL ÍNTEGRAMENT PÚBLIC, l’objecte social de la qual es determinarà a
la corresponent memòria que redactarà la Comissió d’Estudi en relació a la
formació de l’esmentada societat, d’acord amb el que disposen els articles 142 i
143 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals.
Segon: DESIGNAR UNA COMISSIÓ D’ESTUDI abans anomenada formada
pels membres anteriorment relacionats, la qual s’encarregarà de la redacció de
la Memòria a la qual fa referència l’article 146 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens
locals, en relació a la societat que es pretén constituir; la qual aura de lliurar la
memòria EN EL TERMINI MÀXIM DE TRES MESOS a partir de la data en que
s’adopti el present acord, de conformitat amb el que disposa l’article 145.1 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels ens locals.
Tercer: NOTIFICAR el present acord als departaments d’Intervenció,
Contractació i Obres, i als integrants de la Comissió d’Estudi encarregada de la
redacció de la Memòria a la que fa referència l’article 146 del Decret 179/1995,
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels
ens locals”.

El portaveu del PSC, Sr. Xavier Cortés, considera que en la proposta es parla
equívocadament que les finalitats de l’empresa seran tot un seguit que es
detallen a l’inici de la proposta, quan en realitat el que es fa és solament
enunciar un seguit d’activitats a les què es dedicarà la pretesa empresa, seran
–doncs- una conseqüència, no una finalitat de la seva actuació. En definitiva,
demana que no figurin en la proposta sinó que sigui la Comissió la que defineixi
les finalitats de l’empresa.
El portaveu i regidor de CiU, Sr. Josep Ramon Olivart, manifesta que seguint
les directrius dels tècnics s’ha redactat la proposta i detalla que el que es
decideix avui són els tres punts de la proposta.
El portaveu del PSC, Sr. Xavier Cortés, considera que la proposta no preveu la
participació en la Comissió dels tres grups polítics amb representació
municipal. Així mateix, el fet que no constin en la part introductòria de la
proposta les activitats de la Societat limita considerablement les funcions de la
Comissió, cosa poc correcta, al seu parer. Finalment, el mateix regidor, li
estranya que entre els objectius que es relacionen s’assenyali el control d’una
zona d’estacionament limitat.
El portaveu de CiU, Sr. Josep Ramon Olivart, li contesta que tan sols es tracta
d’iniciar els tràmits i que després ja es veurà quin serà l’objecte social.
El portaveu i regidor d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar l’abstenció
del seu grup a aquesta proposta per haver nascut coixa, encara que en el seu
programa electoral hi figurava la creació d’aquesta tipus de societat.
El portaveu del PSC, Sr. Xavier Cortés, manifesta que si s’accepta incloure en
la proposta la representació dels diferents grups polítics representats en
l’Ajuntament d’Almacelles, votaran a favor d’aquesta.
El Sr. Alcalde, malgrat que es mostra obert a estudiar i negociar la inclusió
d’aquesta proposta, no veu necessari rectificar la proposta presentada. El
portaveu del PSC, Sr. Xavier Cortés, fa constar que el seu grup mantindrà una
abstenció prudent.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per 7 vots a favor dels
regidors de CiU, 3 abstencions dels regidors del PSC i 1 vot en contra del
regidor d’IPA-FPM.

13.- Precs i preguntes

El portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas, recorda que en el proppassat
mes de març es va dictar sentència per indemnitzar a un noi pels perjudicis que
va patir en el pavelló poliesportiu i prega que se li faci efectiva la indemnització
acordada.
Prega també, el mateix regidor, que l’Ajuntament –com a propietari de la zona
de l’ermita- faci les gestions oportunes per estabilitzar els terrenys i evitar
possibles esllevissaments de la serra.
Acte seguit, el mateix regidor pregunta per què s’ha contractat personal de la
Llar d’Infants sense que tinguin la titulació necessària. El regidor d’Hisenda i
Recursos Humans, Sr. Josep Ramon Olivart, li contesta que el que acaba
d’afirmar no és cert i que tota la gent que s’ha contractat té la titulació adient i
requerida.
El regidor i portaveu d’IPA-FPM, Sr. Josep Maria Doblas prega que es mirin les
funcions de cada treballador de la Llar i les titulacions que tenen. El Sr. Alcalde
convida a que sigui el regidor que ho vol saber qui ho faci.
El mateix portaveu d’IPA-FPM, manifesta que s’ha abstingut en la votació de
les modificacions de pressupost perquè vol veure les justificacions dels
increments de les consignacions inicials.
El portaveu del PSC, Sr. Xavier Cortés, també demana poder veure la
justificació de les modificacions de pressupost sobre interessos, edificis i
mobiliari. El regidor d’Hisenda, Sr. Josep Ramon Olivart, contesta que els
interessos són deguts a les variacions del míbor.
El Sr. Alcalde recorda que hi ha tres dies per examinar la documentació prèvia
a la celebració del Ple. Contesta el portaveu del PSC que la seva actuació
accidental com a portaveu d’avui no la va poder preveure i per tant, no va tenir
la opció de poder-ho fer abans.
Prega també el mateix regidor del PSC, que pugui examinar la documentació
del Decret 193/07, sobre les despeses de l’empresa Ambio relatives al control
de la Llar d’Infants. D’igual forma, voldria veure l’informe de final d’obres de
l’empresa Ambio respecte a la nova Llar d’Infants.
I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 22,20
hores.
Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari Accidental

