ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL DEL DIA 29 DE
MAIG DE 2008.- NÚMERO 05:
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. FRANCESC TORRES ARNÓ
Sr. XAVIER CORTÉS ESCANILLA
Sra. TERESA OLMO VILÀ
Sr. JAUME ALTISENT BERENGUER
Sr. JOSEP MARIA DOBLAS MANCERA
Sra. MARIA JESÚS CACHO SERRANO

Secretari Accidental:

Sr. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, essent les 21,05 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 en la biblioteca del Centre Cultural, a conseqüència de les
obres que es duen a terme a la planta baixa de l’edifici consistorial, d’acord a
l’ordre de les propostes que es detallaran.

1.- Aprovació de les actes de Ple, ordinària i
extraordinària de data 27 de març de 2008
El regidor i portaveu d’IPA, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar que el seu grup
votarà en contra atès que les actes no corresponen, al seu parer, a la realitat
dels fets.
El Sr. Alcalde manifesta que les actes han estat ben redactades.
Sotmesa a votació la proposta d’aprovació de les darreres actes, aquestes són
aprovades per 7 vots a favor dels regidors de CiU i 6 vots en contra dels
regidors del PSC i d’IPA.

2.- Donant compte dels decrets d’Alcaldia
Es dóna compte dels següents decrets d’Alcaldia per donar per assabentats als
reunits:
01/08
02/08
03/08
04/08
05/08
06/08
07/08
08/08
09/08
10/08
11/08
12/08
13/08
14/08
15/08
16/08
17/08
18/08
19/08
20/08
21/08
22/08
23/08
24/08
25/08
26/08
27/08
28/08
29/08
30/08
31/08
32/08
33/08
34/08
35/08
36/08
37/08

Sol·licitant autorització judicial per inspecció urbanística edifici del Camí
de la Bassa del Pou.
Denegant llicència per assumpte propis treballador Sr. Hamath Ndiaye.
Autoritzant dies personals Sr. José Carlos Expósito Albejano.
Autoritzant dies personals Sra. Neus Casanovas Aldabó.
Autoritzant concessió premis de Fotografia.
Acordant pagament subvenció per col·laboració Pare Noël.
Nomenant responsable de la Policia Local al Sr. Josep Ramon Arnó.
Acordant les baixes per caducitat immigrants no localitzats 2n. sem. 2007.
Autoritzant dies personals treballadors oficines de l’Ajuntament.
Autoritzant dies personals treballadors Ajuntament.
Autoritzant gual garatge situat al C/ del Canigó, 17, BA.
Autoritzant gual garatge situat a la travessia de Ventafarines, 4, BA.
Autoritzant gual al garatge situat al C/ del Carme, 43, BA.
Autoritzant gual al garatge situat al C/ d’Anselm Clavé, 56, BA.
Autoritzant gual al garatge situat al C/ de Sant Roc, 73.
Autoritzant gual al garatge situat al C/ de la Mercè, 64, porta 3.
Autoritzant gual al garatge situat al C/ de la Mercè, 64, porta 5.
Autoritzant baixa del gual situat al garatge del C/ de Sant Jaume, 9, BA.
Autoritzant baixa del gual situat al garatge del C/ de la Mercè, 47, BA.
Autoritzant gual al garatge situat al C/ del Raval Alt, 21, BA.
Autoritzant gual al garatge situat al C/ de la Mercè, 64, porta 1ª.
Autoritzant la contractació d’un seguit de treballadors per al Taller
d’Ocupació de Casa Clara.
Fent esment errada projecte urbanització carrers UA-8.
Suspenent període presentació proposicions econòmiques mentre se
subsani error en el projecte d’urbanització dels carrers de la UA-8.
Autoritzant gual al garatge situat al C/ de la Bassa Bona, 63, porta 3.
Concedint tarja aparcament persones amb disminució titular no
conductor al Sr. J. Alfredo Gascón Gascón.
Autoritzant gual al garatge situat al C/ del Carme, 94.
Autoritzant dies personals a diferents treballadors de l’Ajuntament.
Autoritzant llicència per matrimini tècnica Sra. Xènia Vigatà Zaragoza.
Reclamar danys provocats en la glorieta del carrer Major per accident.
Autoritzar gual al garatge situat al C/ de Sant Jaume, 111.
Autoritzar gual al garatge situat al C/ de Sant Antoni, 52.
Autoritzar gual al garatge situat al C/ d’Enric Prat de la Riba, 7.
Autoritzant dies personals a diferents treballadors de l’Ajuntament.
Contractar novament la urbanització dels carrers de la UA-8, un cop
esmenat el projecte de referència.
Autoritzant dies personals diferents treballadors de l’Ajuntament.
Autoritzant dies personals diferents treballadors de l’Ajuntament.

38/08
39/08
40/08
41/08
42/08
43/08
44/08
45/08
46/08
47/08
48/08
49/08
50/08
51/08
52/08
53/08
54/08
55/08
56/08
57/08

Delegant funcions d’Alcaldia en el Primer Tinent d’Alcalde per absència
temporal del Sr. Alcalde.
Convocant Mesa d’adjudicació de la neteja de la Llar d’Infants.
Concedint dies personals treballadors Ajuntament dies de Setmana Santa.
Autoritzant dies personals diferents treballadors de l’Ajuntament.
Convocant Mesa d’Adjudicació manteniment jardineria ob. sobre 1 i 2.
Convocant Comissió Informativa Ple ordinari dia 27 de març de 2008.
Convocant Ple ordinari dia 27 de març de 2008.
Convocant Ple extraordinari dia 27 de març de 2008.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Autoritzant gual situat al C/ d’Enric Prat de la Riba, s/n.
Aprovant realització i edició novel·la “El Liceu Escolar d’Almacelles”.
Aprovant concessió tarja aparcament per persones amb disminució titular
no conductor a nom del Sr. Mariano Corbatón Escuer.
Concedint període de vacances treballadors taller Ocup. Casa Clara.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Autoritzant gual garatge situat a l’Av. de la Diputació, 2, BA.
Sol·licitant subvenció al Dep. de Treball per a la contractació d’un auxiliar
per a la campanya de la Fruita 2008.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Convocant Mesa d’adjudicació obres d’urbanització carrers de la UA-8.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.

Acte seguit, el Sr. Alcalde decideix retirar de l’Ordre del Dia els assumptes dels
punts 3 i 4 (“3.- Aprovació provisional de la segona Modificació puntual del
POUM en el sector SUD-6 “Els Olivars”, incorporant com a annex el document
comprensiu dels extrems contemplats en l'article 10 del DL 1/2007 de
Catalunya” i “4.- Segona aprovació provisional del Pla Parcial SUD-6 "Els
Olivars", que incorpora, com a annex, el document comprensiu dels extrems
contemplats en l'article 10 del DL 1/2007, de mesures urgents en matèria
urbanística”).

5.- Constitució de servitud del pas d’una línia elèctrica
sobre finques municipals i instal·lació de pals
d’electricitat en benefici de la finca cadastral núm. 25,
del polígon 7, propietat del Sr. Francesc Pujol Sabaté, a
fi de facilitar la instal·lació d’un seguit de plaques
fotovoltàiques
Es dóna lectura a la següent proposta:

“Vista la petició del Sr. Francesc Pujol Sabaté, de data 8 de maig de 2008, en
representació de GANFOTAL, SL; sol·licitant la possibilitat d'instal·lar tres pals
metàl·lics d'electricitat en parcel·les municipals de sòl rústec i el pas d'una línia
elèctrica aèria per aquestes, a fi i efecte de poder connectar a la línia Raimat 1
de 25 Kw, estació receptora de Raimat, propietat d'Endesa per tal de completar
la instal·lació d'una planta solar fotovoltàica en la seva parcel·la, número 25 del
polígon 7 del municipi.
Atès que l'Ajuntament ha autoritzat el funcionament i la llicència d'obres de la
planta solar esmentada.
Atès que no existeixen, per part del propietari sol·licitant altres possibilitats
mitjanament factibles de poder connectar a la línia elèctrica d'Endesa per al
funcionament de l'esmentada activitat.
Atès que GANFOTAL, SL ha acreditat mitjançant escriptura atorgada davant
del notari Sr. Joaquín Vicente Calvo Saavedra d'Almacelles, de data 8 de juny
de 2007, ser propietari de la següent finca de ref. Cadatral
25019A007000250000ZM. L'esmentada finca es troba inscrita en el llibre 7,
Tom 162, Foli 117, Finca 534 d'Almacelles. Descripció: "Peça de terra del
terme d'Almacelles, partida Piconill, de 21 A 79 Ca, que termeneja a l'Est amb
parcel·la 26 de Neus Ardanuy i amb parcel·la 250 del polígon 7 i finca de la
mateixa titularitat. Surt Emilio Tersa avui camí; oest, camí d'Almenar i Nord,
Isidro Trench, actualment camí".
Atès que l'Ajuntament és propietari, segons consta en el Cadastre, de les
parcel·les sobre les quals s'ha d'instal·lar la servitut sol·licitada, les quals es
troben en zones no conreables, formant part dels marges de les finques i de
reduïdes dimensions.
Atès que l'Ajuntament va adquirir les esmentades finques per compra realitzada
a n'Epifani de Fortuny i Salazar, Baró d'Esponellà, el dia 29 de novembre de
1949 davant del notari Eduardo García Enterría de Lleida, incloses dins d'un
conjunt de finques de difícil identificació, moltes d'elles corresponents als
marges inconreables de les altres finques venudes anteriorment.
Vist l'ànim de l'Ajuntament de col·laborar amb la iniciativa privada amb la
consolidació i l'increment de les anomenades energies renovables ecològiques,
fomentant els recursos naturals sense haver de suportar els greuges que
comporta la contaminació i la pol·lució en l'obtenció d'energia mitjançant altres
alternatives més convencionals (nuclears, tèrmiques, etc.).
Vist el que disposa el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, que en els seus articles 40 i següents

disposa la capacitat dels ajuntaments per a l'alienació o gravàmen de llurs béns
patrimonials, essent competència del Ple de la Corporació i no essent
necessària la subhasta, d'acord amb l'article 43 quan ho requereixin les
necessitats del servei a satisfer amb un informe previ del Dep. de Governació.
És per això que es proposa als reunits el següent:
Primer: Autoritzar al Sr. Francesc Pujol Sabaté, en representació de l'empresa
GANFOTAL, SL; a fi que instal·li un pal elèctric sobre la parcel·la municipal 36,
del polígon 7; un altre pal i un pal seccionador a la parcel·la 250 del polígon 7,
també de titularitat municipal. Tot això d'acord amb els plànols 01 i 02
presentats en l'esmentada sol·licitud, de data abril de 2008, redactats per
l'enginyer industrial Jordi Pellicer Ambert. La càrrega que suposa autoritzar
l'esmentada instal·lació dels pals sobre la finca municipal és de caràcter gratuït.
Segon: Es constitueix sobre les finques municipals esmentades en el paràgraf
anterior una servitud de pas elèctrica, a fi de connectar la instal·lació de la
planta solar fotovoltàica de la parcel·la 25 del polígon 7 a la línia Raimat 1 de
25 Kw, estació receptora de Raimat, propietat d'Endesa distribució elèctrica,
SLU; segons el traçat dels plànols esmentats.
L'esmentada servitud es constitueix a favor de la parcel·la 25 del polígon 7,
predi dominant, propietat de GANFOTAL, SL. L'esmentada servitud serà
gratuïta, tindrà una durada de 40 anys i serà transmissible conjuntament amb la
propietat de la finca.
Tercer: Aquest acord està supeditat a l'informe previ que ha d'emetre el Dep.
de Governació. Transcorregut el termini de 30 dies després de la comunicació
a l'esmentat Departament, sense obtenir resolució, es podran proseguir amb
les actuacions.
Quart: Es delega al Sr. Alcalde per signar el document privat de constitució de
la servitut de línia i de la instal·lació dels pals esmentats”.
El regidor i portaveu d’IPA, Sr. Josep Maria Doblas, considera que seria millor
elaborar un conveni marc per a tots els casos de plaques fotovoltaiques i evitar
fer greuges a ningú. Per aquesta raó, el seu grup s’abstindrà en la votació.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per 11 vots a favor dels
regidors de CiU i del PSC, i 2 abstencions del grup d’IPA.

6.- Modificació de la relació de llocs de treball de la
Corporació per a la creació de 8 llocs de funcionari de
carrera d’educador/a infantil
Es dóna lectura a la següent proposta:
“D’acord amb el que disposa l’article 90.2, de la Llei 7/85 i l’article 16, del Real
Decret 30/1984, de 2 d’agost, les corporacions locals procediran a la creació
dels llocs de treball necessaris per cobrir aquells serveis municipals que siguin
de caràcter permanent.
Atès que aquest Ajuntament es va fer càrrec de les treballadores laborals de
l’AMPA del Parvulari "Vensi", al deixar aquesta entitat de prestar els serveis en
l’esmentada Llar.
Atès que la instal·lació nova del servei de la Llar d’Infants en l’edifici situat al C/
de Jaume Balmes, 19 ha donat lloc a la reestructuració dels llocs de treball per
tal d’atendre a la demanda social en matèria d’educació infantil i, per tant, cal
procedir a concretar aquests llocs i a la seva convocatòria mitjançant el procés
selectiu corresponent que respecti els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i
publicitat.
Atesa l'existència de consignació suficient per a cobrir la despesa que
comportarà els llocs de funcionari a crear, que suposa una retribució equivalent
a la del personal laboral que presta serveis actualment en la Llar, essent
únicament necessari en el seu moment la corresponent transferència entre
partides.
Atès el que disposen els articles 4 i 5, del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel
qual es regula el primer cicle d’educació infantil i on es detallen les titulacions,
nombre i qualificació del personal que ha d’atendre les esmentades llars
d’infants.
És per això que es proposa als reunits el següent:
PRIMER: Modificar la relació de llocs de treball aprovada pel 2008, creant 8
nous llocs de funcionari de carrera d’educador/ora infantil, del grup "b", escala
d'administració especial; subescala tècnica; classe mitja; número de vacants: 8.
SEGON: La titulació necessària pels esmentats llocs serà la de tècnic/a
especialista en Jardí d'Infància (FP II), tècnic/a superior en Educació Infantil
(FP II) i tècnic/a especialista en Educació Infantil (FP II). També seran vàlids els

títols de Mestre/a d'Educació Infantil (Mòdul 3), professor/a d'EGB especialista
en educació pre-escolar.
TERCER: El nivell de complement de destí serà el 18.
QUART: Les funcions a realitzar seran les previstes, en quan a objectius i
competències educatives, en els articles 4 i 5, del Decret 282/2006, de 4 de
juliol.
CINQUÈ: El sistema de provisió serà el d’accés lliure per la via de concursoposició”.
SISÈ: Aquest acord es publicarà en el BOP, per la seva exposició pública als
efectes de presentar al·legacions”.
El portaveu i regidor d’IPA, Sr. Josep Maria Doblas, motiva la seva abstenció
en la votació de la proposta en el fet que aquesta arriba tard i malament
després de les disfuncions realitzades sobre aquest tema.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que hi ha coses
que no són de llei, ja que segons la Llei 30/1984, art. 25, el grup “B” correspon
a 3 cursos universitaris i, per tant, el nivell correcte és el de Mestra d’Educació
Infantil. Per aquest motiu, el seu grup votarà en contra.
El Secretari li fa avinent que actualment el grup “B” és el de formació
professional de segon grau, d’acord amb la nova normativa que ha variat les
classificacions dels llocs de treball pel que fa als grups i, per tant, no és
correcte el plantejament del PSC.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU, 4 vots en contra dels regidors del PSC i 2 abstencions
dels regidors d’IPA.

7.- Compte de l’aprovació de la liquidació del
Pressupost de la Corporació i dels OOAA Patronat
Municipal d’Esports i de la Residència d’Avis
Es dóna compte del Decret de l’Alcaldia aprovant la liquidació dels
pressupostos de la Corporació i Organismes Autònoms següents. El Secretari
menciona que cal incloure també el decret aprovatori de la liquidació del
Patronat Municipal d’Avis, per donar-li compte i així s’accepta:

“DECRET 63/08
JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles, d’acord amb les
facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent
Decret d’Alcaldia:
Normativa reguladora: article 172 i següents de la Llei reguladora de les
hisendes locals i article 89 del Reial decret 500/90
ANTECEDENTS
Finalitzat l’exercici 2007, cal realitzar la liquidació del pressupost i determinar
els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31
de desembre, el resultat pressupostari, els romanents de crèdit i el romanent de
tresoreria.
Els estats de la liquidació s’elaboraran abans del dia 1 de març.
FONAMENTS DE DRET
Cal tenir en compte els articles 191 a 193 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, els articles 89 a 104 del Reial decret 500/90 i les regles concordants de
la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local quant a la tramitació i
contingut.
RESOLC:
PRIMER: Iniciar l’expedient de la liquidació del pressupost de l’exercici 2007, la
qual haurà de ser aprovada abans del dia 1 de març.
SEGON: Ser informat per l’interventor i pel secretari, prèviament a l’aprovació”.
“DECRET 64/08
JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles, d’acord amb les
facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent
Decret d’Alcaldia:
ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2007 de l’Ajuntament
d’Almacelles s’obté, a 31 de desembre de 2007, el resultat següent:

o

AJUNTAMENT ALMACELLES
1.1. Respecte al pressupost de despeses:
1. Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses autoritzades:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Despeses ordenades:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

7.058.248,40 €
2.956.728,24 €
10.014.976,64 €
7.884.401,36 €
7.884.401,36 €
6.782.009,76 €
5.447.310,66 €
5.447.310,66 €
1.334.699,10 €

2. Exercicis tancats
Obligacions reconeg. pendents pagament inici de l’exercici:
584.618,07 €
Baixes:
-373,60 €
Pagaments realitzats:
530.957,03 €
Obligacions reconeg. Pendents pagament final de l’exercici:
53.287,44 €
_______________________________________________________________
TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
a. Exercici en curs
Pressupost inicial d’ingressos:
7.058.248,40€
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Drets reconeguts nets:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

2.956.728,24€
10.014.976,64 €
5.346.217,46 €
6.681,88 €
5.339.535,58 €
5.019,98 €
4.709.379,98 €
630.155,60 €

b. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a l’ inici de l’exercici:
1.896.523,15 €
Baixes:
- 57.930,02 €
Recaptació:
690.105,96 €
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:
1.148.487,17 €
_______________________________________________________________

TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT:
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
+ Drets reconeguts nets
5.339.535,58 €
– Obligacions reconegudes netes
6.782.009,76 €
_______________________________________________________________
RESULTAT PRESSUPOSTARI:

- 1.442.474,18 €

– Desviacions positives de finançament
638.992,77 €
+ Desviacions negatives de finançament
192.186,83 €
+ Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria
288.596,53 €
+ Resultat d’operacions comercials.
_______________________________________________________________
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:

- 1.600.683,59 €

1.4. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit compromesos ascendeix a 774.377,71 €.
- Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals)
- Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals)
1.5. Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
+ DEUTORS PENDENTS COBRAMENT FINAL EXERCICI 07
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs........................
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats...............
D’altres operacions no pressupostàries...................................
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva...............
– Saldo de cobrament dubtós

1.789.514,11 €
630.155,60 €
1.148.487,17 €
10.871,34 €
0,00 €
696.649,45 €

– CREDITORS PENDENTS PAGAMENT FINAL EXERCICI 07
De pressupostos de despeses. Exercici corrent.......................
De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats.............
D’operacions comercials........................................................
D’altres operacions no pressupostàries..................................
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva............

1.609.027,99 €
1.334.699,10 €
53.287,44 €
0,00 €
221.041,45 €
0,00 €

+ FONS LÍQUIDS TRESORERIA A FINALS EXERCICI 2007

1.457.585,09 €

– ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB
FINANÇAMENT FINALISTA....................................................

638.992,77 €

_______________________________________________________________
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL: ................................

302.428,99 €

2. D’acord amb l’article 191.2 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 101.1 del
Reial decret 500/1990, així com la regla 341.1 de la Instrucció de comptabilitat,
es preveu que per quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els
drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible
recaptació, tenint en compte que:
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de dubtós
cobrament, en 696.649,45 €. Per determinar aquesta quantia s’han tingut en
compte l’antiguitat i l’import dels deutes, la naturalesa dels recursos i els
percentatges de recaptació tant en executiva com en voluntària. En qualsevol
cas, això no implicaria l’anul·lació del dret reconegut ni en produiria la baixa.
Els percentatges que s’han aplicat són (criteri mínim suggerit per la Sindicatura
de Comptes):
Pendents de cobrament (cap. 1, 2 i 3)
Pressupost d’ingressos

(%) estimacions de dubtós cobrament

Exercici actual:
1r. any immediatament anterior
2n. any
3r. any
4t. any i següents

5%
15%
40%
80%
100%

Les multes es doten en un 90% amb independència de l’antiguitat del seu
saldo.
3. S’han considerat com a ingressos afectats els següents:
¾ Alienació de solars i solars rústics
¾ Subvencions de Generalitat de Catalunya i de la Diputació de Lleida.
¾ Contribucions especials

4. El secretari i l’interventor han emès els corresponents informes d’acord amb
l’article 191.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els
realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i
anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:

•

Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de
pagament el 31 de desembre

•

El resultat pressupostari de l’exercici

•

Els romanents de crèdit

•

El romanent de tresoreria

4. 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, estableix que
el pressupost general atendrà el compliment del principi d’estabilitat en els
termes previstos a la LGEP.
Les entitats locals, segons l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves
competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària tal com estableix l’article 3.2 de la LGEP, referit
sempre a les unitats locals agregades.
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 LGEP estaran
obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació,
modificació o liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla
econòmic financer corrector a mitjà termini. Aquest pla serà sotmès a
l’aprovació del Ple de la corporació i tramès al Ministeri d’Hisenda perquè en
faci el seguiment.

5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de
20 d'abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria
de pressupostos.
Per tant,
RESOLC:
PRIMER: Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2007, que en termes
consolidats figura a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el
corresponent detall.
SEGON: Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi.
TERCER: Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació
Territorial del Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda”.
ANNEX
ESTAT DE LA CONSOLIDACIÓ DELS PRESSUPOSTOS QUE INTEGREN
LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL
Normativa reguladora: article 166.1.c 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 article 12.b del RD 500/90
ESTAT DE CONSOLIDACIÓ:
Ingressos:
Cap.

1
2
3
4
5

Denom.

Impostos
directes
Impostos
indirectes
Taxes i altres
ingressos
Transf.
corrents
Ingressos
patrimonials

Drets Reconeguts
Nets
de l’entitat

Drets
Reconeguts
Nets
Patronat
Municipal
Esports

Drets
Reconeguts
Nets
Patronat
Residència
Municipal
Avis

Ajustos

Estat consolidació

1.412.317,85€

0,00 €

0,00 €

0,00€

1.412.317,85€

174.601,19€

0,00 €

0,00 €

0,00€

174.601,19€

829.009,44€

0,00 €

275.093,17€

0,00€

1.104.102,61€

1.433.596,18€

140.961,60€

352.016,49€

-238.011€

1.688.563,27€

51.875,00€

31,05€

0,74€

0,00€

51.906,79€

6

7
8
9

Alienació
d’invers.
reals
Transferències
de capital
Actius
financers
Passius
financers
TOTAL
INGRESSOS

1.000.000,00€

0,00 €

0,00 €

0,00€

1.000.000,00

438.135,92€

0,00 €

0,00 €

0,00€

438.135,92€

0,00€

0,00 €

0,00 €

0,00€

0,00€

0,00€

0,00 €

0,00 €

0,00€

0,00€

5.339.535,58€

140.992,65€

627.110,40€

-238.011€

5.869.627,63€

Despeses:
C.

Denominació

1
2

Despesa personal
Despesa béns
i serveis corrents
Despesa financera
Transferències
corrents

1.574.308,12€
1.736.200,80€

35.517,74€
48.388,09€

479.882,06€
127.341,09€

0,00€
0,00€

2.089.707,92€
1.911.929,98€

130.021,82€
353.458,22€

53,66€
40.943,90€

95,10€
0,00€

0,00€
-238.011€

130.170,58€
156.391,12€

6
7

Inversions reals
Transferències
de capital

2.803.680,93€
180.161,27€

1.581,93€
0,00€

17.895,48€
0,00€

0,00€
0,00€

2.823.158,34€
180.161,27€

8
9

Actius financers
Passius financers

0,00€
4.178,60€

0,00€
0,00€

0,00€
0,00€

0,00€
0,00€

0,00€
4.178,60€

6.782.009,76€

126.485,32€

625.213,73€

-238.011,00€

7.295.697,81€

3
4

Obligacions
Reconegudes
de l’entitat

TOTAL
DESPESES

Obligacions
Reconegudes
Patronat
Municipal
Esports

Obligacions
Reconegudes
Patronat
Residència
Municipal
Avis

Ajustos

Estat
consolidació

“DECRET 65/08
JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles, d’acord amb les
facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent Decret
d’Alcaldia:
ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2007 del Patronat Municipals
d’Esports s’obté, a 31 de desembre de 2007, el resultat següent:
o

PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

Respecte al pressupost de despeses:
1. Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

145.611,60 €
0,00 €
145.611,60 €
126.485,32 €
126.485,32 €
118.984,70 €
7.500,62 €

2. Exercicis tancats
Obligacions reconeg. pendents pagament inici de l’exercici:
4.283,65 €
Baixes:
97,53 €
Pagaments realitzats:
4.186,12 €
Obligacions reconeg. Pendents pagament final de l’exercici:
0,00 €
____________________________________________________ ___________
TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:
Respecte al pressupost d’ingressos:
a. Exercici en curs
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Drets reconeguts nets:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

145.611,60 €
0,00 €
145.611,60 €
140.992,65 €
0,00 €
140.992,65 €
0,00 €
120.031,05 €
20.961,60 €

b. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a l’ inici de l’exercici:
0,00 €
Baixes:
0,00 €
Recaptació:
0,00 €
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:
0,00 €
_______________________________________________________________
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT:
Resultat pressupostari de l’exercici:

+ Drets reconeguts nets
140.992,65 €
– Obligacions reconegudes netes
126.485,32 €
_______________________________________________________________
RESULTAT PRESSUPOSTARI:

14.507,33 €

– Desviacions positives de finançament
0,00 €
+ Desviacions negatives de finançament
0,00 €
+ Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria
0,00 €
+ Resultat d’operacions comercials.
_______________________________________________________________
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:

14.507,33 €

Romanents de crèdit:

El total de romanents de crèdit compromesos ascendeix a 0,00 €.
- Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals)
- Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals)
Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
+ DEUTORS PENDENTS COBRAMENT FINAL EXERCICI 07
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs........................
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats...............
D’altres operacions no pressupostàries...................................
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva...............
– Saldo de cobrament dubtós

20.961,60 €
20.961,60 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €

– CREDITORS PENDENTS PAGAMENT FINAL EXERCICI 07
De pressupostos de despeses. Exercici corrent.......................
De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats.............
D’operacions comercials........................................................
D’altres operacions no pressupostàries..................................
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva............

6.643,81 €
7.500,62 €
0,00 €
0,00 €
543,19 €
1.400,00 €

+ FONS LÍQUIDS TRESORERIA A FINALS EXERCICI 2007

2.419,79 €

– ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB
FINANÇAMENT FINALISTA....................................................

0,00 €

_______________________________________________________________
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL: ................................16.737,58 €

2. El secretari i l’interventor han emès els corresponents informes d’acord amb
l’article 191.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei reguladora de les hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a
cada partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els
crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions
reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa
de manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions
definitives, els drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la
liquidació del pressupost, s’hauran de determinar:
•

Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31
de desembre

•

El resultat pressupostari de l’exercici

•

Els romanents de crèdit

•

El romanent de tresoreria
4. 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, estableix que
el pressupost general atendrà el compliment del principi d’estabilitat en els
termes previstos a la LGEP.
Les entitats locals, segons l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves
competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària tal com estableix l’article 3.2 de la LGEP, referit
sempre a les unitats locals agregades.
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 LGEP estaran

obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació,
modificació o liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla
econòmic financer corrector a mitjà termini. Aquest pla serà sotmès a
l’aprovació del Ple de la corporació i tramès al Ministeri d’Hisenda perquè en
faci el seguiment.
5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de
20 d'abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria
de pressupostos.
Per tant,
RESOLC:
PRIMER: Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2007 del Patronat
Municipal d’Esports.
SEGON: Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi.
TERCER: Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació
Territorial del Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda”.

“DECRET 66/08
JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles, d’acord amb les
facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent
Decret d’Alcaldia:
ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2007 del Patronat
Municipals d’Avis s’obté, a 31 de desembre de 2007, el resultat següent:
o

PATRONAT MUNICIPAL AVIS

1.1. Respecte al pressupost de despeses:
1. Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:

587.366,62 €
37.884,34 €
625.250,96 €

Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament:

625.213,73 €
625.213,73 €
610.807,89 €
14.405,84 €

2. Exercicis tancats
Obligacions reconeg. pendents pagament inici de l’exercici: 15.279,63 €
Baixes:
0,00 €
Pagaments realitzats:
15.279,63 €
Obligacions reconeg. Pendents pagament final de l’exercici:
0,00 €
_______________________________________________________________
TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT:
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
a. Exercici en curs
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts:
Drets anul·lats:
Drets reconeguts nets:
Devolució d’ingressos:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:

587.366,62 €
37.884,34 €
625.250,96 €
627.110,40 €
0,00 €
627.110,40 €
0,00 €
618.806,70 €
8.303,70 €

b. Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a l’ inici de l’exercici:
29.861,95 €
Baixes:
0,00 €
Recaptació:
28.979,16 €
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici:
882,79 €
_______________________________________________________________
TOTAL DE DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT:
1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
627.110,40 €
– Obligacions reconegudes netes
625.213,73 €
_______________________________________________________________
RESULTAT PRESSUPOSTARI:

1.896,67 €

– Desviacions positives de finançament
0,00 €
+ Desviacions negatives de finançament
0,00 €
+ Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria 2.114,22 €
+ Resultat d’operacions comercials.
0,00 €
_______________________________________________________________
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:

4.010,89 €

1.4. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit compromesos ascendeix a 0,00 €.
- Incorporació obligatòria (art. 182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals)
- Incorporació voluntària (art. 182.1 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals)
1.5. Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
+ DEUTORS PENDENTS COBRAMENT FINAL EXERCICI 07
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs........................
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats...............
D’altres operacions no pressupostàries...................................
– Ingressos realitzats pendents d’aplicació definitiva...............
– Saldo de cobrament dubtós

9.213,66 €
8.303,70 €
882,79 €
27,17 €
0,00 €
0,00 €

– CREDITORS PENDENTS PAGAMENT FINAL EXERCICI 07
De pressupostos de despeses. Exercici corrent.......................
De pressupostos de despeses. Pressupostos tancats.............
D’operacions comercials........................................................
D’altres operacions no pressupostàries..................................
– Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva............

32.721,57 €
14.405,84 €
0,00 €
0,00 €
18.315,73 €
0,00 €

+ FONS LÍQUIDS TRESORERIA A FINALS EXERCICI 2007

28.524,07 €

– ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT A DESPESES AMB
FINANÇAMENT FINALISTA....................................................
0,00 €
______________________________________________________________
ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL: ................................ 5.016,16 €

2. El secretari i l’interventor han emès els corresponents informes d’acord
amb l’article 191.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els
realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i
anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:
•

Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de desembre

•

El resultat pressupostari de l’exercici

•

Els romanents de crèdit

•

El romanent de tresoreria
4. 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, estableix que el pressupost general atendrà el
compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP.
Les entitats locals, segons l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves competències,
ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària tal com
estableix l’article 3.2 de la LGEP, referit sempre a les unitats locals agregades.
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 LGEP estaran obligades a elaborar, en el
termini dels tres mesos següents a l’aprovació, modificació o liquidació del pressupost en
situació de desequilibri, un pla econòmic financer corrector a mitjà termini. Aquest pla serà
sotmès a l’aprovació del Ple de la corporació i tramès al Ministeri d’Hisenda perquè en faci el
seguiment.

5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de
20 d'abril, segons el qual es desenvolupa la Llei d’hisendes locals, en matèria
de pressupostos.
Per tant,
RESOLC:

PRIMER: Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2007 del Patronat
Municipal d’Avis.
SEGON: Informar-ne el Ple en la primera sessió que hi hagi.
TERCER: Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació
Territorial del Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda”.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, demana una explicació sobre la
liquidació del pressupost de la Corporació en l’apartat 1.3, on consta que el
resultat pressupostari és negatiu en 1.600.000 euros aproximadament. El Sr.
Secretari contesta que al no dependre d’ell la Intervenció no pot dir gran cosa
sobre aquest assumpte.
El portaveu i regidor de CiU, Sr. Josep Ramon Olivart, contesta dient que hi ha
hagut prèviament una Comissió Informativa en la què no ha assistit el portaveu
del PSC i en la què podia haver-se estudiat aquest tema. El portaveu i regidor
del PSC, Sr. Francesc Torres, inisiteix que igualment pot demanar informació al
Ple i que abans de la Comissió Informativa ja s’havia estudiat prou bé aquests
assumptes.
Acte seguit, el Sr. Secretari dóna una breu explicació del que s’entèn per drets i
obligacions reconegudes, fet que no és el mateix que el romanent de Tresoreria
que, en aquest cas, no és negatiu.

8.- Modificació del Pressupost de la Corp. núm. 01/08,
per incorporació de romanent de crèdit
Es dóna compte de la següent proposta de l’Alcaldia:
“Per Decret de l'Alcaldia 67/08, s'ha dictat la resolució que a continuació es
detalla per la qual es dóna compte al Ple i assabentar als reunits:

“DECRET 67/08
JOSEP IBARZ GILART, alcalde de l’Ajuntament d’Almacelles, d’acord amb les
facultats que em dóna la legislació vigent sobre la matèria dicto el següent
Decret d’Alcaldia
És necessari procedir a incorporar a l’exercici 2008 els romanents de crèdit de
2007d’acord amb el que disposa als articles 47 i 48 RD 500/1990, de 20 d’abril i
en l’article 182 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

D’acord amb el previst a les Bases d’Execució del Pressupost General de 2008,
l’aprovació d’aquest tipus de modificació de crèdit correspon a l’Alcalde.
Per tot l’esmentat anteriorment considero oportú l’aprovació de la següent
modificació per incorporació de romanents de crèdit a l’estat de despeses del
Pressupost vigent.
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDIT
Despesa a finançar:
Partida
121-68200
422-62500
432-60100
432-62701
45103-62300
453-750
511-21000
511-60109
511-60121
511-60122
511-60123
511-60124
511-60125
511-61100
62201-62300

Nom
Obres per administració ascensor Ajuntament
Mobiliari i ensers
Rotonda Avda Esports
Projectes Varis
Maquinaria,Instal.lacions i Utillatge
Transf. Capital a l’Adm. Gral de la CCAA
Manteniment i infraestructura
Cap de Rambla
Urb. C/ Sant Roc
Urb. C/ M Cinto Verdaguer
Urb. Rambla Generalitat
Urb. C/ Maria Rubies
Urb. Sector 8
Inversió Reposició Infraestructura
Trasllat Bàscula Municipal

TOTAL DESPESA A FINANÇAR

Proposta
d’increment
146.692,14
773,96
10.000,00
151.740,60
3.000,00
56.029,73
3.230,88
47.213,00
34.970,00
35.751,92
123.432,99
70.831,67
27.233,82
44.764,00
18.713,00
774.377,71

Finançament que es proposa
Partida

Nom

870.02
Romanent de tresoreria (per a despeses generals)
870.02
Romanent de tresoreria (Ingressos afectats)
FINANÇAMENT

Import
135.384,94
638.992,77
774.377,71

Per part del Secretari i la Interventora s’ha emès informe favorable.
RESOLC:
PRIMER: Aprovar l’expedient de modificació de crèdit (Incorporació de
romanents de crèdit)”.

Sotmesa a votació, la proposta és aprovada pels 7 vots a favor dels regidors de
CiU i els 6 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA.

9.- Modificació del Pressupost de la Corp. núm. 02/08,
per generació d’ingressos
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Expedient número 02/08, referent a la modificació de crèdits en el pressupost
de despesa mitjançant generació de crèdits per ingressos no tributaris
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 13 de maig de 2008 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant generació de crèdits per
ingressos no tributaris.
2. Per atendre les despeses necessàries que no poden demorar-se fins a
l’exercici següent, cal tramitar l’expedient de generació de crèdit a finançar per
mitjà de:
a) Per compromisos ferms d’aportació.
Nous ingressos no tributaris afectats a una finalitat, que requereixen el
reconeixement del dret o existència formal del compromís ferm d’aportació.
Partida

Nom

Previsió

360.21 CCEE C/ Sant Roc

81.596,68 €

360.22 CCEE C/ Cinto Verdaguer

83.421,15 €

360.24 CCEE C/ Maria Rúbies

28.508,88€

399.20 Altres ingressos (UA-8)

1.614.380,93€

755.12 Generalitat de Catalunya, Subv. Reforma Edifici
Ajuntament

Totals majors ingressos:

Despeses a finançar amb nous ingressos:

136.063,86 €

1.943.971,50 €

Partida

Nom

Proposta
d’increment

121-682.00

Inversió en edificis i altres construccions

511-601.20

Urb. UA-8

511-601.21

Urb. C/ Sant Roc

81.596,68€

511-601.22

Urb. C/ Cinto Verdaguer

83.421,15€

511-601.24

Urb. C/ Maria Rúbies

28.508,88€

136.063,86€
1.614.380,93€

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,
PROPOSO l’adopció de l’acord següent :
1. Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 02/08 mitjançant la
generació de crèdit finançat amb nous ingressos no tributaris, per un import de
1.943.971,50 €, segons es determina a l’apartat d’antecedents, i 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 votació, la proposta és aprovada pels 7 vots a favor dels regidors de
CiU i els 6 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA.

10.- Modificació del Pressupost de la Corp. núm. 03/08,
de suplement de partides per incorporació de romanent
de crèdit
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Expedient número 03/2008, referent a la modificació de crèdits del pressupost
de despeses mitjançant suplement de crèdit .
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 13 de maig de 2008 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 a finançar
Suplements de crèdit:

Partida

Nom

121-203.00 Arrendaments

Proposta
d’increment
814,91€

121-220.00 Premsa, revistes, llibres i altres publ

1.000,00€

121-466.00 Transf. A Federacio Municipis i Localret

1.489,00€

121-682.00 Inversions en edificis i altres constr

16.000,00€

422-120.00 Retrib. bàsiques personal funcionari

3.800,00€

422-121.00 Retrib. Complementaries personal funcionari

3.700,00€

422-160.00 Seguretat Social

2.000,00€

422-22701 Seguretat

5.000,00€

422-622.00 Edificis i altres construccions

8.185,09€

422-625.00 Mobiliari i enseres

2.000,00€

432-627.01 Projectes Varis

10.000,00€

45102-22607 Festes Populars

20.000,00€

511-210.00 Manteniment i infraestructura

17.000,00€

511-611.04 Altres inversions de reposició

5.785,05€

511-630.00 Inversió Béns

5.000,00€

Total altes crèdits :

101.774,05€

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

101.774,05€

Total finançament :

101.774,05€

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

el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no
ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de suplement de
crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb
nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres
partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals
s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es
competència del Ple de l’Ajuntament amb majoria simple.
4. D’acord amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 de
desembre, general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, les entitats locals, en l’àmbit de les seves
competències, ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu
d’estabilitat pressupostària en els termes previstos a l’article 3.2 de la LGEP.
L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit
l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei, estaran
obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o
liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla econòmic financer
corrector.
Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
Primer: Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 03/2008 per import
de 101.774,05€, que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria per a
despeses generals del pressupost vigent de la corporació.
Segon: Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial
de la Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En
cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la
finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les”.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, no troba correcte que es
parli novament de retribucions de personal funcionari quan fa poc que s’ha
aprovat el Pressupost. El portaveu de CiU, Sr. Josep Ramon Olivart, exposa

que es tracta de preparar la consignació del personal de la Llar d’Infants, atesa
la creació de les places de funcionaris realitzada. El Sr. Alcalde afegeix que es
fa exactament com ho fa la Diputació de Lleida.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada pels 7 vots a favor dels regidors de
CiU i els 6 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA.

11.- Modificació del Pressupost de la Corp. núm. 04/08,
de crèdit extraordinari finançat amb romanent de
Tresoreria
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Expedient número 04/08, referent a la modificació de crèdits del pressupost de
despeses mitjançant crèdit extraordinari.
ANTECEDENTS
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 15 de maig de 2008 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari.
2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les
quals no n’hi ha consignació en el pressupost ordinari actual, cal tramitar
l’expedient de crèdit extraordinari que s’ha de finançar mitjançant romanent de
tresoreria per a despeses generals i baixes dels crèdits de partides de
despeses, del pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les
disposicions vigents.
Despeses a finançar
Crèdits extraordinaris:
Partida

Nom

Proposta de consignació

422-203.00

Arrendaments

250,00€

422-221.04

Vestuari

500,00€

422-221.07

Productes Farmaceutics

452-163.00

Formació Personal Laboral

452-623.00

Maquinaria, Instal.lacions i Utillatge

453-754.00

Transf. Capital INCASOL

1.000,00€
120,00€
3.400,00€
60.000,00€

Total altes crèdits :

65.270,00€

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

65.270,00€

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 concessió
crèdit extraordinari o de suplement de 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 crèdit extraordinari número 04/08 per import de
65.270,00€, 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 votació, la proposta és aprovada pels 7 vots a favor dels regidors de
CiU i els 6 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA.

12.- Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora del
Servei de l’Escola Bressol
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que el finançament 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 2008, i per tant cal
modificar les tarifes de les ordenances vigents.
Atès que l’increment del cost dels serveis municipals així com el major preu
dels béns consumits per a la prestació dels esmentats serveis justifiquen la
necessitat de majors ingressos per l’erari municipal.
Vist el dictamen de l’Interventor i per tal de donar compliment al que disposa
l’article 17 de la Llei 39/88 de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals.

De cara a fixar la taxa per al servei de l’Escola Bressol per al proper curs 20082009, 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. 34 que
regula els ensenyaments d’Escola Bressol, 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 a què es refereix l’article anterior s’estructura de la següent manera:
ESCOLA BRESSOL
Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
DESPESES D'INSCRIPCIO
ESCOLARITZACIÓ:
DESPESES OPCIO A ( Horari: 9h a 12h i 15h a 18h)
DESPESES OPCIO B ( Horari: 8h a 12h)
DESPESES OPCIO C ( Horari:15h a 18h)
HORARI EXTRAESCOLAR:
De 8h a 9h
De 12h a 13h
Preus:
1/2 hora
1 hora/ 1 dia

MENJADOR: ( Horari: 12h a 15h)
Preus:
Menjador Fixes
Menjador 1 dia
POTI-POTI JULIOL (Horari: 8 a 12h)

EUR
118,00
Euros/mes
118,00
94,00
94,00

25,00
25,00
Euros/mes
15,00
6,00

Euros/dia
7,10
7,30
94,00

POTI-POTI DE JULIOL AMB MENJADOR ( Horari: 12 a 15h)

7,10€/dia

Aquesta ordenança s’aplicarà en l’inici del proper curs escolar 2008-2009.
Segon: Sotmetre el present acord a informació pública i audiència dels
interessats pel termini de 30 dies, mitjançant exposició pública en el tauler
d'anuncis i inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província.
Tercer: Finalitzat el termini d'exposició pública sense haver-se presentat cap
reclamació o suggeriment, s'entendrà definitivament aprovat”.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, pregunta qui posa el preu
del menjador contestant-li el regidor portaveu de CiU, Sr. Josep Ramon Olivart,
que s’ha posat basant-se en el preu del menjar i de les 3 hores dels monitors.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada pels 7 vots a favor dels regidors de
CiU i els 6 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA.

13.- Modificació de l’Ordenança fiscal reguladora del
Servei de l’Escola Municipal de Música
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que el finançament 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 2008, i per tant cal
modificar les tarifes de les ordenances vigents.
Atès que l’increment del cost dels serveis municipals així com el major preu
dels béns consumits per a la prestació dels esmentats serveis justifiquen la
necessitat de majors ingressos per l’erari municipal.
Vist el dictamen de l’Interventor i per tal de donar compliment al que disposa
l’article 17 de la Llei 39/88 de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, es proposa el següent:
De cara a fixar la taxa per al servei de l’Escola de Música municipal
d’Almacelles per al proper curs 2008-2009, 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 a què es refereix l’article anterior s’estructura de la següent manera:
ESCOLA DE MÚSICA
Matrícula curs :13 €
HORES
SETMANA

15 minuts
30 minuts
45 minuts
1 hora
1h 15 min
1h 30 min
1h 45 min
2 hores
3 hores
PAC (PP1)
LLENG. MCAL
1,3H
PAC (PP2)
LLENG.MCAL
+CORAL
1,3H+30’
PAC (PP0)
LLENG.MCAL
45’

LLENG.
MUSICAL
GRUP

11,80€
14,00€
16,20€
17,25€
20,50€
21,50€
22,60€
30,20€
24,75€

LLENG.
MUSICAL
INDIV.

28,00€
34,50€
40,75€
47,30€
52,70€
58,10€
64,60€

INSTR.
MUSICAL
INDIV. AMB
LLENG.
MUSICAL

28,00€
34,50€
40,75€
47,30€
52,70€
58,10€
64,60€

INSTR.
MUSICAL
INDIV. SENSE
LLENG.
MCAL.

30,20€
37,60€
44,00€

CONJUNT
INSTRUM.

8,60€
12,90€

CANT
CORAL

CAMBR
A

5,40€

3,15€
8,60€
12,90€

7,50€

29,00€

12,40€

Aquesta ordenança s’aplicarà en l’inici del proper curs escolar 2008-2009.
Segon: Sotmetre el present acord a informació pública i audiència dels
interessats pel termini de 30 dies, mitjançant exposició pública en el tauler
d'anuncis i inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província.

Tercer: Finalitzat el termini d'exposició pública sense haver-se presentat cap
reclamació o suggeriment, s'entendrà definitivament aprovat”.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada pels 7 vots a favor dels regidors de
CiU i les 6 abstencions dels regidors del PSC i d’IPA.

14.- Ratificació de la compra-venda atorgada a favor del
Sr. Carmel Vidal Ferrer, per Junta de Govern, de data 9
de febrer de 1993, pendent d’escripturar a nom de
l’hereu
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que en el Ple, de data 4 de desembre de 1992, va aprovar inicialment el
Plec de Clàusules per la contractació per subhasta, de la venda de la finca
urbana del C/ del Carme, 7, amb referència cadastral 7034007, havent-se
publicat l’anunci en el BOP de Lleida, de data 5 de gener de 1993.
Atès que la referència cadastral actual és la de 693470BG8263S0001HP.
Atès que, per acord de la Junta de Govern, de data 9 de febrer de 1993, es va
resoldre l’adjudicació per subhasta de l’esmentada finca urbana al Sr. Carmel
Vidal Ferrer, per un import de 508.000 Ptes., que ara serien 3.053,14 euros,
acordant-se de citar a l’adjudicatari a fi que en el dia i hora que se li
comuniqués se li formalitzaria el contracte corresponent.
Atès que, en data 12 de febrer de 1993, es va signar el contracte preivat en
execució dels anteriors acords, en els què es varen transmetre la propietat de
la finca de referència. Consta també, per manament de pagament núm.
326/1993, l’ingrés en la caixa de la Corporació de la quantitat esmentada.
Atès que l’escripturació no es va produir aleshores ja que no es trobava inscrit
el bé a nom de l’Ajuntament.
Atès que s’ha acreditat que la finca es troba inscrita en el Registre de la
Propietat, en el Llibre 74, Tom 12.710, Foli 120, finca 6.036, i es troba en
l’expedient per a l’actualització de l’inventari de béns de la Corporació.
Atès que per instància, de data 16 d’abril de 2008, signada per na Montserrat
Tor Mercadé, s’ha fet constar per certificat de defunció el traspàs d’en Carmel
Vidal i Ferrer, és ara el seu fill en Pol Vidal Tor, per declaració d’hereus,

atorgada davant el notari d’Almacelles, en Joaquín Calvo Saavedra, el dia 29
de març de 2007, restant usufructuària del difunt na Montserrat Vidal i Tor.
És per això que es proposa als reunits el següent:
Primer: Ratificar la venda de la finca del C/ del Carme, 7, atorgada en Junta de
Govern, de data 9 de febrer de 1993, a favor d’en Carmel Vidal Ferrer,
substituint el comprador pel seu legítim hereu, en Pol Vidal i Tor, restant
usufructuària del difunt na Montserrat Vidal Tor, que ho serà també de la finca
tramesa per l’Ajuntament.
Descripció de la finca: “URBANA: Finca con referencia catastral número
7434007, referencia catastral actual la de 693470BG8263S0001HP, situada en
la calle Carme, número siete, de Almacelles, de superficie treinta y siete
metros, cincuenta y cuatro decímetros cuadrados, destinada a almacén, que
linda: Al Norte, con finca de Pablo Vidal Molins; al Sur, con calle del Carme; al
Este, con la finca de Gumersindo Pascual Cambrai; y al Oeste, con finca de
Pablo Vidal Molins”.
Segon: Delegar en el Sr. Alcalde la signatura de l’escriptura de compra-venda
de la finca urbana del C/ del Carme, 7, elevant a públic el document aprovat, de
data 12 de febrer de 1993, amb les dades del cadastre actualitzades que, fins a
la data, consten a nom de l’Ajuntament”.
El regidor i portaveu d’IPA, Sr. Josep Maria Doblas, manifesta que en les
convocatòries posades en les guixetes s’hauria pogut fer constar el punt sense
posar el nom de l’afectat. El Sr. Secretari li contesta que s’ha fet així per raons
de procediment.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per unanimitat.

15.- Delegació en la Diputació de Lleida de les facultats
atribuïdes a l’Ajuntament en matèria de Recaptació en
via executiva de determinats ingressos de dret públic
S’acorda adherir-se al següent acord:
“ACORD PER A LA DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA DE LES
FACULTATS QUE AQUEST AJUNTAMENT TÉ ATRIBUÏDES EN MATÈRIA
DE RECAPTACIÓ EN VIA EXECUTIVA DE DETERMINATS INGRESSOS DE
DRET PÚBLIC.

El vigent Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, atribueix als municipis
les facultats de recaptació executiva dels seus Tributs i altres Ingressos de Dret
Públic.
La complexitat que la realització d'aquestes tasques suposa i així mateix la
seva importància dins el més ampli àmbit de la Hisenda Local, aconsella la
utilització de fórmules que permetin un eficaç o adequat exercici de les facultats
esmentades, dins els sistemes que per a aquesta finalitat preveu la normativa
local aplicable.
Considerant convenient la delegació d'aquestes funcions a la Diputació de
Lleida, a través de l'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs
Locals, o forma de gestió de servei que s’acordi, i essent conforme a Dret dita
delegació, en virtut de l'establert en l'article 7 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, en l’article 106.3 de la Llei 7/85 de Bases del Règim Local i
en l'article 9.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, s'ACORDA:
PRIMER: Delegar a la Diputació de Lleida, a través de l'Organisme Autònom de
Gestió i Recaptació de Tributs Locals, o forma de gestió de servei que s’acordi,
les facultats que aquest Ajuntament, a l'empara de l'establert en l'article 106.3
de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local i l'art. 7 Reial Decret Legislatiu 2/2004,
té atribuïdes en matèria de recaptació dels ingressos de Dret Públic que
s'especifiquen a continuació, amb l'abast, el contingut, les condicions i la
vigència que s'estableixen en el present acord:
- Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.
- Impost per la recollida d’escombraries.
- Taxa pel servei de clavegueram.
- Taxa pel manteniment de cementiri.
SEGON : CONTINGUT I ABAST DE LA DELEGACIÓ
1) Les facultats de recaptació, en període executiu, tant de deutes per rebut o
per liquidació d'ingrés directe i, si de cas, autoliquidacions, corresponents als
Tributs i/o Preus Públics que s'esmenten en l’apartat primer del present acord,
que comprèn quantes actuacions conté la gestió recaptatòria d'acord a la
legislació aplicable i, si de cas, les següents:
a) Practicar les notificacions col.lectives en deutes per rebut o cobrament
col.lectiu i les notificacions individuals en liquidacions per ingrés directe.
b) Liquidar interessos de demora en totts els deutes que siguin exigibles.

c) Concedir o denegar ajornaments i fraccionaments de pagament en
executiva.
d) Rebre i custodiar les garantíes dels deutes o dispensar-les.
e) Ordenar la constitució d’hipoteques especials.
f) Dictar acords de derivació de responsabilitat en el procediment de recaptació.
g) Declarar l’embargament de béns i el seu aixecament, si s’escau, així com
totes les actuacions conduents a aquest fet.
h) La declaració de deutor fallit, de crèdits incobrables, de prescripció de
deutes, de valor defectuós i de qualsevol altre motiu de data de valors.
i) Efectuar peritatges i valoracions de béns embargats.
j) Autoritzar i presidir les subhastes.
k) Acordar la suspensió del procediment.
l) Entaular terceries de domini i de millor dret.
m) Proposar l'adjudicació de finques a l'Ajuntament, lliurant les certificacions
necessàries per a la seva inscripció en els Registres Públics.
n) La resolució de recursos contra les actuacions del procediment de recaptació
dictades per un òrgan de la Diputació de Lleida.
TERCER: OBLIGACIONS DEL MUNICIPI
Atès que l’ens local solament delega la recaptació en període executiu, resta
obligat a guardar la tramitació legalment establerta de gestió tributària i de
recaptació en voluntària, entre les quals es poden detallar les següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Aprovació de les liquidacions tributàries, tant si són de cobrament
periòdic o d’ingrés directe.
Aprovació del calendari de cobrança.
Nootificació col.lectiva del padró en cas de cobrament periòdic o
notificació individual en cas de liquidacions d’ingrés directe.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Lliurar la relació certificada de deutors de cada període de cobrança.
Dictar la providència de constrenyiment.
Confeccionar el plec de càrrecs.
QUART: CONDICIONS DE LA DELEGACIÓ
1) L'Ajuntament delegant s'obliga a utilitzar com a únic òrgan de recaptació en
executiva, a partir d'aquesta data, la Diputació de Lleida pels conceptes a
recaptar objecte d'aquest acord de delegació.
2) Per a l'exercici de les facultats delegades, la Diputació de Lleida s’atendrà a
l'Ordenament Local i a la legislació aplicable conforme a l'establert en la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, així com a la normativa que en matèria de
gestió i recaptació tributàries pugui dictar la Diputació Provincial en ús de la

seva potestat reglamentària prevista en l'article 106.2 de la Llei de Bases de
Règim Local.
3) Per a l'exercici de les funcions delegades en el present acord, la Diputació
de Lleida percebrà una compensació econòmica que consisteix en:
a) El 7,5% del principal recaptat en període executiu, fins a la iniciació del
procediment executiu.
b) El 15% del principal recaptat en procediment executiu, amb independència
de la quantia que la legislació vigent en cada moment determini pel recàrrec de
constrenyiment.
Les quantitats a què donin lloc aquestes compensacions econòmiques seran
retingudes per la Diputació de Lleida de les liquidacions corresponents que es
realitzin a l'Ajuntament.
4) La devolució per ingressos indeguts la realitzarà el propi Ajuntament.
5)En el mes de febrer es liquidarà la recaptació executiva obtinguda en
l'exercici anterior, deduint la compensació econòmica de l’apartat 3).
En els mesos d’abril, juliol i octubre es realitzarà una entrega a compte
corresponent al 85% de la recaptació en procediment executiu del trimestre
anterior.
6) La Diputació de Lleida durant el mes de març de cada exercici facilitarà a
l’Ajuntament el compte de recaptació, integrat per la següent documentació:
- Resum de la gestió de cobrament en executiva per rebuts i liquidacions
d’ingrés directe.
- Resum per exercicis i conceptes dels motius de càrrec, ingrés, dates i
pendent de cobrament.
- Prèvia petició de l’Ajuntament, relació individualitzada de qualsevol motiu de
càrrec, de data o de pendent.
Així mateix, trimestralment, es facilitarà a l’entitat la llista individualitzada de
totes les dates que s’hagin produït en el darrer trimestre, especificada, per
motiu de data, per tal que l’entitat en tingui coneixement i pugui sol.licitar els
aclariments o objeccions que cregui oportuns.
7) D'acord amb el punt 2 de l'article 173 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, la Diputació de Lleida resta rellevada de la prestació de fiances per a
respondre a la gestió recaptatòria sens perjudici de les garanties que l'esmentat
Ens Provincial pugui exigir als recaptadors o a altres agents que intervinguin en
la gestió del servei.

8) Per cada concepte que tingui la consideració d'ingrés de Dret Públic i que
sigui objecte del present acord de Delegació, l'Ajuntament haurà de remetre a
la Diputació de Lleida la següent documentació:
a)Providència de constrenyiment.
b) Plec de càrrecs amb expressió del període, conceptes i quantitats parcials i
totals.
c) Cinta magnètica o disquet, comprensiu de la cobrança a realitzar, d'acord
amb el disseny del Departament d'Informàtica de la Diputaciò de Lleida.
d) Certificat de l'aprovació del padró fiscal i del resultat de l'exposició al públic
del padró, així com fotocòpia de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
e) Certificat dels tràmits de la imposició i ordenació dels tributs d'acord a la
legislació vigent, així com fotocòpia de la publicació de l’Ordenança en el
Butlletí Oficial de la Província.
f) Fotocòpia del BOP on surti publicat el calendari de cobrança, en cas de rebut
de cobrament periòdic, o fotocòpia de la notificació de la liquidació, en cas de
liquidacions d’ingrés directe.
g) Fotocòpia íntegra de l’expedient en deutes derivats de contribucions
especials, execucions subsidiàries i altres supòsits.
CINQUÈ : ENTRADA EN VIGOR I TERMINI DE VIGÈNCIA
Una vegada acceptada per la Diputació de Lleida, la present delegació entrarà
en vigor a partir del dia següent a la publicació de l’acord d’acceptació de la
delegació al Butlletí Oficial corresponent, restant tàcitament prorrogada, per
períodes de cinc anys, en cas que cap de les parts manifesti expressament la
seva voluntat en contra, comunicant-ho a l'altre amb una antelació no inferior
als sis mesos de la seva finalització o a la de qualsevol dels períodes de
pròrroga.
SISÈ: El present acord s'haurà de notificar a la Diputació de Lleida als efectes
que per la seva part es procedeixi a l'acceptació de la delegació aquí conferida.
SETÈ: Una vegada acceptada la delegació per la Diputació de Lleida, el
present acord es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a coneixement general, d'acord amb
el que es preveu en l'article 7.2 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.
VUITÈ: La signatura d’aquest conveni deixarà sense efecte les funcions que
havia realitzat l’empresa Gestimpost, SL fins a la data”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per unanimitat.

16.- Declaració com a Bé Cultural d’Interès Local de la
Casa de Cal Clara
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vist l'informe de la Directora del Servei de Patrimoni Municipal, de data 15 de
maig de 2008, sobre l'immoble esmentat que, en síntesi diu:
"L’immoble esmentat té un valor patrimonial d’alt nivell al tractar-se d’una
arquitectura del segle XVIII i al pertànyer al grup de cases que formen el
conjunt de la Il·lustració.
Es tracta d’una casa de grans dimensions i de titularitat municipal situada al c/
de la Mercè al ben mig del centre urbà.
Aquest immoble data del 1788-89 i el seu primer propietari fou Francesc Espar.
Es tracta d’un dels millors exponents de l’arquitectura almacellenca de finals del
segle XVIII moment en què es va construir la nova vila d’Almacelles. L’immoble
és obra de l’arquitecte Josep Mas Dordal que fou l’encarregat de projectar la
nova vila d’Almacelles amb les seves illes i els seus carrers establint així la
primera retícula ortogonal coneguda a Catalunya.
L’estructura d’aquest immoble és la següent: una planta baixa, un primer pis
amb les corresponents estances i un segon pis com a esgolfes destinades a
emmagatzemar tot tipus de materials i aliments. Consta també en la part
posterior d’un pati destinat als animals i carruatges.
Actualment la funcionalitat d’aquest immoble és diferent doncs actualment s’hi
estan portant a terme obres de rehabilitació tant en façana com en els interiors.
El seu alt valor patrimonial i arquitectònic fa que aquest immoble necessiti
d’una protecció especial com és la declaració de BCIL".
Atesa la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/1993, de 30 de setembre, segons
l’article 17.2, correspon al Ple de l’Ajuntament la declaració de BCIL del conjunt
esmentat.
Es proposa als reunits el següent:
Primer: Declarar l'edifici de la Casa de Cal Clara, situat al C/ de la Mercè, 19
com a Bé Cultural d’Interès Local.

Segon: Notificar al Departament de Cultura, perquè faci la inscripció en el
Catàleg del Patrimoni Cultural Català”.
El regidor i portaveu d’IPA, Sr. Josep Maria Doblas, pregunta qui és la Directora
del Servei de Patrimoni Municipal. El Sr. Secretari contesta que es tracta d’una
funcionària de l’Ajuntament.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada pels 11 vots a favor dels
regidors de CiU i del PSC, i les 2 abstencions dels regidors d’IPA.

17.- Declaració com a Bé Cultural d’Interès Local de
l’Església Parroquial de Nostra Sra. de la Mercè
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vist l'informe de la Directora del Servei de Patrimoni Municipal, de data 15 de
maig de 2008, sobre l'immoble esmentat que, en síntesi diu:
"L’església de la Mercè es troba situada al centre de la vila i concretament al
mateix punt central del conjunt arquitectònic de la Il·lustració al qual pertany
com la resta de cases que es troben en el conjunt.
L’església és obra de l’arquitecte Josep Mas Dordal creador del conjunt
arquitectònic i està dedicada a la Mare de Déu de la Mercè patrona de la vila i
de la ciutat de Barcelona.
Destaca de l’edifici la façana i el campanar per la seva tipologia. El campanar
data del segle XX i fou obra de l’arquitecte Mariano Gomà. L’original fou
destruït durant la Guerra Civil Espanyola.
Pel que fa a la façana conserva un conjunt d’elements clàssics que destaquen
pel seu relleu i l’interior del temple es conserva en bon estat.
Es tracta d’una arquitectura interessant per datar de finals del segle XVIII i és
per aquest motiu i pel seu alt valor arquitectònic que s’en fa necessària una
protecció que ja està recollida en el POUM i un merescut reconeixement
declarant l’edifici BCIL".
Atesa la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/1993, de 30 de setembre, segons
l’article 17.2, correspon al Ple de l’Ajuntament la declaració de BCIL del conjunt
esmentat.

Es proposa als reunits el següent:
Primer: Declarar l'edifici de l'Església parroquial de Ntra. Sra. de la Mercè
d'Almacelles com a Bé Cultural d’Interès Local.
Segon: Notificar al Departament de Cultura, perquè faci la inscripció en el
Catàleg del Patrimoni Cultural Català”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per unanimitat.

18.- Declaració com a Bé Cultural d’Interès Local del
Col·legi Pitàgores
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vist l'informe de la Directora del Servei de Patrimoni Municipal, de data 15 de
maig de 2008, sobre l'immoble esmentat que, en síntesi diu:
"El Col·legi Pitàgores es troba dins el nucli urbà de la població d’Almacelles
concretament entre els carrers Nebrija, Pitàgores, Balmes i del Nord. L’edifici
és de titularitat municipal i albergarà el Museu d’Arquitectura i Urbanisme Josep
Mas Dordal.
Geogràficament l’edifici es troba en la part alta de la població en la vessant oest
del Tossal de Santes Creus.
L’edifici fou construït durant el període de la Mancomunitat, l’any 1919. Es va
construir per acollir els escolars de la població i anys més tard durant la dècada
dels 50 es va fer una ampliació alçant un pis sobre i que fou obra de l’arquitecte
Mariano Gomà Pujadas.
Són dos els autors. La primera obra de planta baixa i amb patis fou de
l’arquitecte Joan Bergós i Massó, gran deixeble de Gaudí i l’ampliació fou de
l’arquitecte lleidatà Mariano Gomà i Pujadas.
L’edifici va funcionar des dels seus inicis com escola pública fins l’any 1983 que
queda en desús i es converteix en magatzem municipal, fet que produeix en
seguit de desperfectes a l’edifici enormement importants però reversibles.
En destaca la seva façana principal amb els trets típicament del període de la
Mancomunitat, com en són les finestres i altres elements.

És un edifici únic a Almacelles tant per la seva arquitectura com per la seva
cronologia. Es necessària la declaració de BCIL per tal de protegir-ne la seva
arquitectura i la seva volumetria.
Actualment l’edifici tan exterior com interiorment es troba en un molt bon estat
de conservació".
Atesa la Llei del Patrimoni Cultural Català 9/1993, de 30 de setembre, segons
l’article 17.2, correspon al Ple de l’Ajuntament la declaració de BCIL del conjunt
esmentat.
Es proposa als reunits el següent:
Primer: Declarar l'edifici de l'Església parroquial de Ntra. Sra. de la Mercè
d'Almacelles com a Bé Cultural d’Interès Local. Es deixa sense efecte, l'acord
del Ple, de data 25 de juliol de 2006, en el que per error se sol·licitava
l'esmentada declaració al Departament de Cultura de la Generalitat.
Segon: Notificar al Departament de Cultura, perquè faci la inscripció en el
Catàleg del Patrimoni Cultural Català”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada pels 11 vots a favor dels
regidors de CiU i del PSC, i les 2 abstencions dels regidors d’IPA.

19.- Desafecció de l’ús públic d’un tram del Camí de la
Saira
Es dóna lectura a la següent proposta:
“L’Ajuntament d’Almacelles és propietari del camí denominat “Camí de la
Saira”, que uneix el municipi amb el nucli de La Saira, i és qualificat com a bé
de domini públic, i com a conseqüència de les obres de l’embassament de La
Saira, que tenen la qualificació d’Obra d’Interés General, quedarà un tram
d’aquest camí, d’aproximadament uns 180 m., afectat per l’esmentat
embassament, i, davant la petició de permuta per part del Sindicat de Regs
d’Almacelles, es variarà l’esmentat camí per terrenys de la dita Comunitat de
Regants, la qual cosa fa necessària la desafectació d’aquest tram del camí
afectat, que passarà a ser de bé d’ús públic a bé patrimonial, segons projecte
de la dita Comunitat, elaborat pel Tècnic Sr. CARLOS ESTARAN JUSTRIBÓ, el
qual s’adjunta.

Per tant, en virtut del que s’ha negociat amb el Sindicat de Regs d’Almacelles,
de permuta d’unes finques municipals, a canvi del trasllat d’un tram de l’actual
camí de la Saira i de la construcció d’un nou pontó sobre el canal per accedir a
La Saira, tot això amb la finalitat de construir un embassament, procedeix en
primer lloc acordar la desafectació d’aquest tram del camí actual que serà
traslladat.
Per la qual cosa, és intenció de l’Ajuntament passar de bé de domini públic a
bé patrimonial, per tal de realitzar posteriorment permuta a fi de que el Sindicat
de Regs esdevingui propietari dels béns patrimonials i, a canvi, aquest
construirà un camí perimetral al voltant del nou embassament, que entregarà a
l’Ajuntament en substitució del tram de camí ocupat; aquest nou camí es
considerarà d’ús públic; a canvi també el Sindicat construirà a les seves
expenses un nou pontó, les contraprestacions del qual hauran de ser
equivalents.
Atès el que disposa l’article 81 LBRL com el 204 del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 abril, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya (TRLMRLC), i l’article 20 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, que
aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya (RP)
estableixen que l’afectació s’ha de dur a terme mitjançant un procediment que
n’acrediti l’oportunitat i la legalitat
Així mateix, l’esmentat Art. 20 RP indica que l’expedient s’ha de resoldre pel
Ple de la Corporació Municipal, amb la informació pública prèvia de 15 dies,
mitjançant un acord adoptat amb el vot favorable de la majoria absoluta del
nombre legal dels seus membres. En aquest sentit també, l’article 204.5
TRLMRLC.
És per això que es proposa als reunits el següent:
Primer: Desafectar provisionalment el tram del camí següent:
Tram del denominat “Camí de la Saira”, d’uns 180 metres de llarg i uns 5
metres d’ample, actualment asfaltat, que té el seu origen a la sortida del poble
d’Almacelles en direcció al nucli de la Saira.
El tram que es interès en aquest expedient, de 180 metres, es descriu amb els
següents llinders: Nord, Parcel·la cadastral 211 del polígon 8, titular: Comunitat
de Regants d’Almacelles; Sud, Parcel·la cadastral 80, titular: Comunitat de
Regants d’Almacelles; Est, resta de camí que continua fins a La Saira; i Oest,
part del camí que procedeix d’ Almacelles.
La superfície objecte, per tant, d’aquest expedient és de 900 m².

La porció de finca objecte de la desafectació es troba grafiada en color blau en
el plànol que s’adjunta, redatat per l’enginyer agrònom en Carlos Estarán, de
data d’entrada 17 d’agost de 2006, que concorda amb els plànols obrants en el
projecte de construcció de l’embassament de la Saira per part del Sindicat de
Regs.
L’esmentat camí té la consideració de bé d’ús públic un tram del camí de la
Saira d’uns 900 m2 que es pretén s’ajusta a la legalitat i s’aprecien raons
d’oportunitat.
Segon: Sotmetre l’expedient a un període d’informació pública durant quinze
dies, per tal de què es puguin formular al·legacions, que seran resoltes per la
Corporació. Transcorregut aquest període d’informació pública sense que es
produeixin al·legacions, l’aprovació provisional esdevindrà definitiva, fent-se així
constar a l’acord”.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per unanimitat.

20.- Aprovació d’un conveni a signar amb el Dep.
d’Educació de la Generalitat de Catalunya per al
finançament de la substitució de set finestrals del CEIP
“Antònia Simó i Arnó”
Es proposa als reunits l'aprovació del conveni que s'adjunta, a signar amb el
Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i procedir al
finançament total, per part d'aquest Departament, de les obres de substitució
de set finestrals del CEIP "Antònia Simó i Arnó".
CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT D’ALMACELLES
(SEGRIÀ) PER A LA REALITZACIÓ DE LES OBRES DE SUBSTITUCIÓ DE
SET FINESTRALS DE LA PLANTA PRIMERA DEL CEIP “ANTÒNIA SIMÓ
ARNÓ” D’AQUESTA LOCALITAT
Barcelona,
REUNITS
D’una part el Sr. Joaquim Dorda i Ventura, director de Serveis del Departament d’Educació de
la Generalitat de Catalunya, fent ús de les facultats que li han estat delegades per resolució de
21 de desembre de 2006 (DOGC núm. 4786 de 22 de desembre de 2006) de delegació de
competències del conseller d’Educació en diversos òrgans del Departament.

De l’altra part l’Il·lustríssim Sr. Josep Ramon Ibarz Gilart, alcalde-president de l’Ajuntament
d’Almacelles, en virtut de les facultats que li són reconegudes a l’article 53.1 del Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril.
Actuant tots dos d’acord amb el que disposa l’article 191.1 del Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya, abans esmentat.
EXPOSEN
Que a la localitat d’Almacelles es fan necessàries les obres de substitució de set finestres de la
planta primera del CEIP Antònia Simó Arnó, per tal d’atendre les necessitats del centre.
Que la cooperació entre el Departament d’Educació i els ajuntaments està prevista a la
Disposició Addicional 15 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació i a l’article 66.3.o)
del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril.
L’article 90 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, preveu que la concurrència no és preceptiva en la
concessió de subvencions en cas que els beneficiaris siguin corporacions i entitats locals i
l’objecte de la subvenció estigui inclòs en plans o en programes prèviament aprovats.
En conseqüència,
ACORDEN
La col·laboració d’ambdues parts per a la realització de les obres esmentades, d’acord amb les
següents:
CLÀUSULES
PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI
Aquest conveni té per objecte la realització de les obres de substitució de set finestres de la
planta primera del CEIP Antònia Simó Arnó amb les especificacions que resulten d’aquestes
clàusules i dels annexos que en formen part.
SEGONA.- FINANÇAMENT
L’import màxim previst de les obres a executar és de 20.999,49 € dels quals la Generalitat de
Catalunya, a través del Departament d’Educació, n’aportarà el 100% disposant de consignació
pressupostària suficient amb càrrec a la posició pressupostària D/760000100/4210 del centre
gestor EN03 del pressupost vigent.
L’Ajuntament d’Almacelles es farà càrrec de les despeses de projecte i direcció i assumirà les
que corresponguin per impostos i taxes municipals, consignant en la partida pressupostària
adequada les quantitats necessàries per atendre les despeses que pugin originar-se amb motiu
d’aquest conveni, havent-hi conformitat expressa en l’Acord del Ple de l’Ajuntament que consta
com annex número 1.

Així mateix, l’Ajuntament es farà càrrec del major cost que pogués derivar-se per deficiències
de projecte o circumstàncies imprevistes, amb excepció d’aquelles modificacions que siguin
instades explícitament pel Departament d’Educació.
L’aportació del Departament d’Educació es tramitarà fraccionadament d’acord amb les
certificacions d’obra presentades per l’Ajuntament d’Almacelles. El tècnic del Departament
d’Educació verificarà que es realitzi una obra completa, capaç de prestar serveis amb correcte
funcionament de les seves instal·lacions, amb els permisos d’utilització necessaris i ajustada al
projecte supervisat pel Departament d’Educació.
Les ordres de pagament hauran d’anar acompanyades d’un certificat emès per aquest tècnic,
segons model que s’acompanya com annex número 2.
Per a la tramitació del darrer pagament cal haver realitzat la totalitat de l’objecte d’aquest
conveni, d’acord amb el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
En el cas que en data 31 d’octubre el tècnic del Departament d’Educació prevegi que no es
podrà certificar tot l’import de l’anualitat prevista en aquest conveni, el Departament d’Educació
es reserva la facultat de tramitar l’expedient de canvi d’anualitats per tal de traslladar l’import
pendent als següents exercicis pressupostaris, segons les disponibilitats pressupostàries del
Departament d’Educació.
TERCERA.- REDACCIÓ, APROVACIÓ I SUPERVISIÓ DELS PROJECTES
a) Correspon a l’Ajuntament revisar i aprovar el projecte objecte d’aquest conveni redactat pels
serveis tècnics municipals.
b) Correspon al Departament d’Educació emetre l’informe tècnic, de l’avantprojecte i projecte
per la Secció d’Obres i Manteniment o la Secció de Supervisió de Projectes, segons
correspongui, d’acord amb les condicions exigides a la legislació vigent, de caràcter general i
específic, per les construccions escolars, així com els criteris per a la construcció de nous
edificis per a Centres Educatius públics del Departament d’Educació i les que al projecte
correspongui amb caràcter particular, especialment pel que fa al programa de necessitats.
Així mateix, la Generalitat es reserva la facultat de determinar el programa de treball.
QUARTA.- CARTELL DE LES OBRES
Prèviament a l’inici de les obres es col·locarà un cartell anunciador d’aquestes on hi consti la
participació d’ambdós organismes.
Les dimensions del cartell han de ser d’1,500 x 1,500 m.
CINQUENA.- CONTRACTACIÓ, RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES
La contractació, recepció i liquidació de les obres, si escau, es durà a terme per l’Ajuntament
d’Almacelles ajustant-se en tot moment a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del
sector públic.
L’Ajuntament comunicarà al Departament d’Educació l’adjudicació de les obres i les dates del
seu inici i acabament.

Així mateix, haurà de comunicar les incidències en l’execució de les obres que comportin un
endarreriment en els terminis previstos en aquest conveni, i en tot cas serà d’aplicació el darrer
paràgraf de la clàusula segona.
Prèviament a la realització de la recepció de les obres, l’Ajuntament sol·licitarà l’assistència
d’un representant del Departament d’Educació, fent arribar a la Direcció General de Recursos
del Sistema Educatiu un exemplar original de l’Acta corresponent.
SISENA.- DIRECCIÓ TÈCNICA DE LES OBRES
L’arquitecte i l’aparellador responsables tècnicament de la direcció de les obres seran els que
hagi designat l’Ajuntament i la seva actuació s’ajustarà en tot moment a la normativa vigent,
particularment en tot el que es relaciona amb la seguretat.
SETENA.- DESPESES DE CONTROL DE QUALITAT
Es destinarà fins a un 1% del pressupost de contracte de les obres a despeses de control de
qualitat. Aquest percentatge anirà a càrrec de l’adjudicatari de l’obra d’acord amb el que
disposa la clàusula 38 del Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació
d’obres de l’Estat i l’apartat b) de l’article 4 del Decret 77/1984, de 4 de març, sobre control de
qualitat dels materials i unitat d’obra.
Els tècnics del Departament d’Educació vetllaran pel compliment d’aquesta clàusula i podran
exigir el justificant de les proves realitzades, d’acord amb l’annex número 3.
VUITENA.- VIGILÀNCIA, INSPECCIÓ I CONTROL DE LES OBRES
Correspon al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya comprovar el compliment
de les clàusules d’aquest conveni i verificar que les obres corresponguin al projecte que hagi
informat tècnicament, sense que això suposi l’assumpció de cap tipus de responsabilitat
derivada de l’execució de les obres. Aquestes funcions s’exerciran mitjançant el tècnic que
designi el Departament a tal efecte, i l’Ajuntament es compromet a facilitar-li la seva funció.
NOVENA.- PROPIETAT I ÚS DE LES INSTAL·LACIONS
En cas d’ampliació o nova construcció, la propietat de les obres realitzades serà de
l’Ajuntament d’Almacelles, i se cedirà el seu ús a la Generalitat de Catalunya per a l’activitat
escolar que li és inherent, segons queda reflectit en el corresponent acord del Ple de
l’Ajuntament.
DESENA.- INAUGURACIÓ.
En els casos d’un nou centre docent o gran ampliació, la inauguració la promouran
conjuntament ambdues administracions i serà presidida pels seus representats.
ONZENA.- CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE L’EDIFICI.
La conservació, el manteniment i la vigilància de l’equipament educatiu un cop finalitzades les
obres correspondrà a l’Ajuntament d’Almacelles.
DOTZENA.- INCOMPLIMENT DE LES CLÀUSULES DEL CONVENI

La utilització dels recursos per una altra finalitat que no sigui la que s’especifica en el projecte
informat tècnicament, sense coneixement previ i conformitat expressa del Departament
d’Educació, o l’execució de les obres sense tenir en compte les clàusules establertes, seran
motius d’anul·lació per part del Departament d’Educació de l’aportació corresponent, i
l’Ajuntament haurà d’assumir tots els compromisos i responsabilitats adquirits i haurà de
retornar al Tresor de la Generalitat de Catalunya les quantitats abonades.
TRETZENA.- VIGÈNCIA DEL CONVENI
La vigència d’aquest conveni serà fins desembre de 2008.
En aquest termini l’execució de l’obra haurà de ser justificada en la seva totalitat.
La resolució del conveni es produirà per alguna de les causes següents:
-

el mutu acord de les parts manifestat per escrit,
l’incompliment manifest dels seus pactes,
la denúncia expressa per una de les parts, degudament justificada, sempre i quan
sigui acceptada per l’altra part. En cas d’haver-hi perjudicis econòmics, s’hauran de compensar
degudament.
CATORZENA: QÜESTIONS LITIGIOSES
Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació la resolució i els efectes
d’aquest conveni, seran resoltes per acord entre les parts signants o per la jurisdicció
contenciosa administrativa.
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat en el lloc i data indicats
a l’encapçalament.
Pel Departament d’Educació
de la Generalitat de Catalunya
El conseller
pd. resolució 21/12/06(DOGC 4786 de 22/12/06)
El director de Serveis

Per l’Ajuntament d’Almacelles
L’alcalde-president

Joaquim Dorda i Ventura

Josep Ramon Ibarz Gilart”

Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada per unanimitat.

21.- Delegació de la
d’urbanització de la UA-8

contractació

de

l’obra

Es dóna lectura a la següent proposta:
“Vist el projecte d’urbanització dels carrers inclosos en la UA-8, amb un
pressupost d’execució per contracta (IVA inclòs) d’1.754.053,61 euros.

Atès que existeix suficient consignació pressupostària per l’esmentada obra.
Atès que s’ha tramitat oportunament les CCEE i la reparcel·lació per al
finançament dels costos de l’obra.
Atès que la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic en la
seva disposició addicional segona recull les normes específiques de
contractació de les entitats locals, dient que es competència del Ple les obres
que excedeixin del 10% dels recursos ordinaris del Pressupost, com es dóna
en el present cas.
Atès que s’ha seguit l’expedient de contractació per procediment obert i per
subhasta, havent-se arribat a l’obertura de pliques, en data 24 d’abril de 2008,
mitjançant la presentació de 19 ofertes, algunes de les quals han resultat
pressumptament desproporcionades o temeràries.
Atès que cal seguir el procediment fixat en el Reglament de Contractes de les
Administracions Públiques, tenint un termini de 40 dies per a l’adjudicació de la
subhasta, comptadors a partir de la data d’obertura.
Vist el que disposa l’article 274.3 de la Llei Municipal Catalana, que atorga al
Ple competència per contractar i la possibilitat de realitzar delegacions
d’aquesta en la Junta de Govern, per tal d’agilitzar la contractació, es proposa:
Primer: Delegar en la Junta de Govern la finalització dels tràmits i l’adjudicació
de la contractació per procediment obert i per subhasta de les obres
d’urbanització dels carrers de la UA-8”.
El regidor i portaveu d’IPA, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar que cal vigilar la
baixa temerària atès que pot ser possible l’execució de l’obra per aquest preu i
això aniria en benefici de les contribucions especials. El portaveu i regidor del
PSC, Sr. Francesc Torres, es manifesta en el mateix sentit.
El regidor i portaveu de CiU, Sr. Josep Ramon Olivart Vilaseca, assenyala que
les baixes són bones, si bé hi haurà un estudi per part d’una enginyeria que
està estudiant el tema segons les normes existents i si és possible,
s’acceptaran.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada pels 7 vots a favor dels regidors de
CiU i les 6 abstencions dels regidors del PSC i d’IPA.

22.- Aprovació definitiva del conveni amb Habitatges
Roure-Arnó, SL, autoritzant a aquesta entitat a
l’execució parcial de les obres d’urbanització de la UA3
Es dóna lectura de la següent proposta:
“Atès que, en virtut de l'acord del Ple, de data 8 de novembre de 2007, es va
aprovar inicialment un esborrany del conveni, a fi de concretar les obres
d'urbanització de la UA-3, que duria a terme Habitatges Roure-Arnó, SL; a fi de
dotar dels serveis urbanístics als habitatges construits per l'esmentada
empresa en la cruílla dels carrers Àngel Guimerà, Av. dels Esports i Ctra. de
Sucs.
Atès que després de notificar el contingut de l'acord, l'empresa ha presentat
diferents al·legacions que han estat informades pels Serveis Tècnics
Municipals, per tal de concretar sobre el terreny l'execució de l'esmentada obra,
de manera que les càrregues d'urbanització siguin proporcionals a la parcel·la
edificada.
Vistos els informes dels Serveis Tècnics, obrants en aquest expedient.
Atès la voluntat de l'esmentat empresari de dur a terme les obres d'urbanització
manifestada en el seu escrit de data 8 de maig de 2008, es proposa als reunits
el següent:
Primer: Aprovar definitivament el model de conveni a signar amb Habitatges
Roure-Arnó, SL; per concretar les obres d'urbanització d'una part de la UA-3,
que recull els drets i les obligacions d'ambdues parts. Així mateix, s'aprova
l'informe tècnic d'en Xavier Guerra arquitecte, de data 8 de maig de 2008 i els
plànols de detall 01, 02 i 03 de data maig de 2008, anomenats "Urbanització
d'un tram del C/ d'Àngel Guimerà i de la Ctra. de Sucs, exp. Obres Majors
25/2006", que també serviran de base al conveni de referència.
Finalment, es fa constar que -tal com es fixa en el conveni-, un cop entregades
a aquest Ajuntament les obres d'urbanització realitzades per Habitatges RoureArnó, SL; s'entendrà complida la obligació per part d'aquesta empresa de
satisfer les despeses d'urbanització corresponents com a propietària de la finca
edificacada.
En aquest sentit, Habitatges Roure-Arnó, SL quedarà lliure de qualsevol altra
aportació econòmica que es pugui fixar en el futur al gestionar l'antiga Unitat
d'Actuació núm. 3, que en nou POUM consta com a Poligon d'Actuació núm. 2.

Segon: Delegar en el Sr. Alcalde la signatura del conveni com a representant
de l'Ajuntament”.
El portaveu i regidor d’IPA, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar que el seu grup
s’abstindrà de votar a aquesta proposta atès que calia una entesa amb
l’empresa i, en canvi, hi ha hagut una obstrucció per part de l’Equip de Govern,
perjudicant a l’empresa i als diferents veïns que havien d’habitar els habitatges.
Considera que aquesta opinió és la que tenen els veïns, havent-se’ls causat un
gran greuge que se’ls podria haver estalviat.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, felicita l’acord al què s’ha
arribat, si bé reconeix que s’ha perjudicat als veïns. Finalment, fa constar que
s’abstindran de votar atès que no han participat en el conveni.
El Sr. Alcalde considera que sí que han pogut tenir accés al conveni els
regidors del PSC, atès que ja es va aprovar el proppassat 8 de novembre.
Assenyala que s’ha intentat l’acord pel bé dels veïns que són els principals
beneficiats. El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, afirma que encara no
han pogut veure el conveni i que no han pogut participar en les negociacions.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada pels 7 vots a favor dels regidors de
CiU i les 6 abstencions dels regidors del PSC i d’IPA.

23.- Aprovació del conveni del conveni amb l’Agència
Catalana de l’Aigua per a la gestió de la recollida i
depuració de les aigües residuals del sector 6 previst
en el POUM
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que en la fase d’informació del Pla Parcial del sector 6 de sòl residencial
previst en el POUM, en tràmit d’aprovació definitiva, s’ha rebut informe de
l’Agència Catalana de l’Aigua, a fi que l’Ajuntament es comprometi a incloure
els costos d’urbanització del sector els de recollida i depuració de les aigües
residuals que s’originin.
Atès que l’informe tramés per l’ACA concreta la quantitat a aportar pels
propietaris per un import d’1.218.087 euros (més IVA), fet que permetrà obtenir
l’informe favorable per l’esmentat Pla Parcial.

És per tot això que es proposa als reunits:
Primer: Aprovar el conveni amb l’ACA per a l’aportació de les despeses de
gestió per a la recollida i depuració de les aigües residuals que generi el sector
número 6, les quals aniran a càrrec del compte de liquidació provisional de la
reparcel·lació del sector.
Segon: Exposar l’expedient al públic per un termini de 30 dies amb notificació
personal als propietaris, a fi que es puguin presentar les al·legacions pertinents,
restant aprovat si se certifica la manca d’aquestes.
Tercer: Trametre certificat de l’acord a l’ACA delegant en el Sr. Alcalde la
signatura del conveni, un cop s’aprovi definitivament”.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, en atenció al conveni que
signa l’Ajuntament i els costos van a càrrec dels veïns, pregunta si ja s’ha parlat
amb els veïns sobre aquest assumpte. El Sr. Alcalde considera que el tràmit
que toca ara és el de signar el conveni per poder-lo recollir en el Pla Parcial, i
després, trametre’l als SSTT d’Urbanisme.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada pels 7 vots a favor dels regidors de
CiU i les 6 abstencions dels regidors del PSC i d’IPA.

24.- Aprovació del conveni amb l’Incasòl pel que fa a la
urbanització de la plaça central de l’antic col·legi
“Pitàgores” i futur seu del Museu d’Arquitectura i
Urbanisme
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que s'ha procedit a la rehabilitació de l'antic col·legi "Pitàgores", per tal de
destinar-lo al Museu d'Arquitectura i Urbanisme "Josep Mas Dordal", havent-se
arribat a la finalització de les obres.
Atès que s'ha negociat amb l'INCASÒL un conveni per tal de dur a terme l'obra
d'adequació del pati i entorn del museu, deixant completament urbanitzada la
zona annexa a aquest edifici.
Atès que s'ha redactat un projecte, registrat d'entrada en data 22 de maig de
2008, que recull les obres d'adequació del pati i entorn del museu, redactat per
l'INCASÒL per un import total de 180.000 euros.

Atès que el finançament de l'obra, d'acord amb el model del conveni, es durà a
terme per part d'INCASÒL, executant aquest darrer un total de 120.000 euros i
una aportació municipal de 60.000 euros.
Atès que existeix consignació pressupostària suficient en el pressupost de
2008, mitjançant la creació d'una partida de despesa adient a través de la
modificació del Pressupost que s'inclou en aquest mateix Ple.
És per tot això que es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar el conveni amb l’INCASÒL per a l’aportació de les despeses
de construcció i adequació del pati i entorn del Museu d'Arquitectura i
Urbanisme "Josep Mas Dordal".
Segon: Trametre certificat de l’acord a l’INCASÒL delegant en el Sr. Alcalde la
signatura del conveni, un cop s’aprovi definitivament”.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, veu bé que s’urbanitzi
aquest lloc, tot i que no és favorable a que aquest edifici a museu, tal com ja ha
dit en altres ocasions. Tot i això, votaran a favor de la urbanització d’aquest
àmbit.
El Sr. Alcalde manifesta que fent viatges a Barcelona s’han aconseguit 20
milions de les antigues pessetes per a aquesta obra de millora de l’entorn del
museu. Contestant al portaveu del PSC, li fa avinent el Sr. Alcalde, que no
entèn que estigui en contra d’aquest Museu quan va voler anar a veure a S. M.
el Rei per presentar-li aquest projecte.
Acte seguit, es fa constar un cert enrenou entre el públic assistent, l’alcalde i el
portaveu del PSC que opinen sobre com va anar l’assumpte de les invitacions
per anar a veure a S.M. el Rei.
Finalment, el Sr. Alcalde li concedeix la paraula al Sr. Francesc Torres, qui vol
fer constar que no troba correctes els viatges no oficials que s’han anat fent a
Barcelona; que si va anar a Madrid va ser per atendre la invitació de la Casa
Reial i que sempre ha vist bé la rehabilitació de l’antic col·legi “Pitàgores”, però
considera que aquest edifici no és adeqaut per destinar-lo a museu.
El Sr. Alcalde fa constar que el procés previ a la visita a Madrid per anar a
veure a S.M. el Rei no va ser així, tal com diu el portaveu del PSC, sinó que va
ser la mateixa Casa Reial qui va manifestar al Sr. Alcalde que, com a tal, podia
convidar als membres de la Corporació que creiés convenient i que al fer-ho al
portaveu del PSC, se li va dir en tot moment que es parlaria del tema del
museu.

Sotmesa a votació, la proposta és aprovada pels 7 vots a favor dels regidors de
CiU i les 6 abstencions dels regidors del PSC i d’IPA.

25.- Aprovació del projecte d’urbanització de la plaça
central de l’antic col·legi “Pitàgores” i futur seu del
Museu d’Arquitectura i Urbanisme
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que s'ha procedit a la rehabilitació de l'antic col·legi "Pitàgores", per tal de
destinar-lo al Museu d'Arquitectura i Urbanisme "Josep Mas Dordal", havent-se
arribat a la finalització de les obres.
Atès que s'ha negociat amb l'INCASÒL un conveni per tal de dur a terme l'obra
d'adequació del pati i entorn del museu, deixant completament urbanitzada la
zona annexa a aquest edifici.
Atès que s'ha redactat un projecte, registrat d'entrada en data 22 de maig de
2008, que recull les obres d'adequació del pati i entorn del museu, redactat per
l'INCASÒL per un import total de 180.000 euros.
Vist l'article 37 del Decret 179/1995, de 13 de juny sobre la tramitació de
projectes d'obra ordinàries.
És per tot això que es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar el projecte anomenat "Projecte Executiu de les obres
d'adequació del pati i entorn del Museu d'Arquitectura i Urbanisme, antiga
escola Pitàgores", registrat d'entrada en data 22 de maig de 2008 i redactat per
l'INCASÒL per un import de 180.000 euros.
Segon: Exposar l'expedient al públic pel termini de 30 dies a fi que es puguin
presentar al·legacions, restant definitivament aprovat si se certifica la manca
d'aquestes”.
El Sr. Secretari comenta que el document que hi ha a l’expedient és el de data
27 de maig de 2007, que és el que es vol sotmetre a a l’aprovació dels reunits i
que sembla que el projecte ja està complet.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada pels 7 vots a favor dels regidors de
CiU i les 6 abstencions dels regidors del PSC i d’IPA.

26.- Moció per sol·licitar més presència policial pel
terme i municipi d’Almacelles
Es dóna lectura a la següent moció:
“Atès que la població d’Almacelles és la que té un pes demogràfic més
important del Segrià, després de la ciutat de Lleida, amb una població propera
als 7.000 habitants i una distància de la capital de 20 Km.
Atesa la previsió a curt termini de la creació d’una ARE (Àrea Residencial
Estratègica) a la població, amb una previsió de creixement de la població força
important. A més, cal afegir l’impacte que suposarà la ubicació del Parc
Industrial de Suport Aeroportuari del Pla d’Almacelles promogut per l’INCASÒL
i el mateix aeroport de Lleida a poc més de 5 Km de la nostra vila.
A més del mateix municipi d’Almacelles, també s’inclouria en aquest àmbit els
nuclis de Sucs, Raimat, Gimenells, el Pla de la Font i tota una àmplia zona del
nord del Segrià que s’integraria en el que anomenaríem el Pla de la Llitera,
amb una població propera als 10.000 habitants i una extensa xarxa de
carreteres estatals, locals i camins veïnals que comuniquen tot un seguit de
finques, masos i explotacions agropequàries.
Atès que d’un temps ençà s’han anat produint, cada cop amb més freqüència,
robatoris en comerços i entrades en masos, torres i cases aïllades, sense
poder disposar d’un servei ràpid d’atenció policial ni un servei de patrulla més o
menys estable en aquesta zona del nord-oest de la comarca del Segrià.
Atès que el municipi d’Almacelles ha fet un esforç considerable doblant el
nombre d'agents no fa gaire, i amb la intenció de seguir incrementant la plantilla
progressivament, tant a curt com a mig termini és totalment impossible fer
patrulles nocturnes per parelles a diari, així com la inexistència de qualsevol
agent policial en la resta de poblacions veïnes. No cal dir que aquest fet
provoca una sensació d’indefensió i d’inseguretat a la ciutadania que veu com
aquest tipus de delictes s’incrementen sense que hi hagi una resposta ferma
per part dels Mossos d’Esquadra.
Atès l’increment de trànsit rodat per aquestes carreteres, especialment per la
N-240 (de Lleida a Osca), la L-801 (d’Almacelles a Sucs, Gimenells,
Vallamanya i Alcarràs) i la L-902 (d’Almacelles a Alfarràs i a la Vall d’Aran per
la N-230), amb l’increment de la sinistralitat que això comporta i la necessitat
d’augmentar la seguretat viària, reforçant així els controls d’alcoholèmia en
alguns punts clau per la proximitat de discoteques i punts d’oci nocturn a peu
de carretera.

És per tots aquests antecedents que es proposa als reunits el següent:
Primer: A l’igual que ja es va fer mitjançant una moció, aprovada en el Ple, de
data 1 de març de 2007, es proposa sol·licitar de nou al Conseller d’Interior i al
Cap de la Comissaria dels Mossos d’Esquadra de Lleida un reforç dels efectius
dels Mossos d’Esquadra en la zona del nord-oest de la comarca del Segrià i
més especialment en els municipis d’Almacelles, Sucs, Raimat, Gimenells i el
Pla de la Font.
Segon: Sol·licitar una major freqüència en la vigilància pels camins i vies
pequàries d’aquesta zona, especialment per les nits, així com facilitar la gestió
de les denúncies que es puguin produir i la rapidesa en la tramitació
d’aquestes.
Tercer: Donat el procés d’increment de població i d’infraestructures industrials i
de comunicació que es preveuen a curt i mig termini, es proposa sol·licitar la
ubicació d’una subcomissaria dels Mossos d’Esquadra a Almacelles, per tal de
garantir una major seguretat en tot aquest àmbit territorial”.
El portaveu i regidor d’IPA, Sr. Josep Maria Doblas, veu difícil que hi hagi més
presència policial al Pla de la Llitera, ja que aquesta comarca no existeix com a
tal. Afegeix, a més, que no veu que s’hagin doblat els efectius de la Policia
Local d’Almacelles i que s’ha retardat el nomenament de l’agent que va aprovar
l’accés a les proves.
El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, fa constar que el
proppassat dia 1 de maig, el PSC va fer arribar una instància a l’Ajuntament en
la què es feia palès l’onada de robatoris al municipi i, posteriorment, l’Equip de
Govern ha publicat als diaris que era CiU qui denunciava la inseguretat i que
per això havia redactat aquesta moció.
Finalment, el grup del PSC manifesta que votaran a favor de la moció si en el
segon punt de la proposta es proposa que es continuïn amb els serveis de
Guàrdia Rural i que es millorin les prestacions de la Guàrdia Urbana i dels
Mossos, així com que en la Junta de Seguretat figurin també els grups de
l’oposició.
Acte seguit, pren la paraula el portaveu i regidor de CiU, Sr. Josep Ramon
Olivart, qui manifesta –adreçant-se al portaveu d’IPA- que a l’entrar el grup de
CiU en el Govern local només hi havia dos policies locals i un que s’acabava de
jubilar, sense cap intenció ni previssió de cobrir aquell lloc de treball. Adreçantse al portaveu del PSC, li contesta que no està d’acord amb les seves
manifestacions i que es pot demanar als Mossos més vigilància al poble i pel
terme municipal d’Almacelles.

El mateix portaveu de CiU li contesta al portaveu d’IPA que si vol, pot deixar de
banda anomenar el nom que s’utilitza en la moció per referir-se a Almacelles i
als seus voltants, tot i que el que caldria és demanar la creació de l’esmentada
subcomarca, si el que es pretèn és tenir més seguretat en aquesta zona. Li
proposa, a més, suprimir el nom del Pla de la Llitera de la moció si el seu grup
vota a favor d’aquesta. El portaveu i regidor d’IPA considera que calen
arguments més sòlids, no barrejar les coses i treballar més seriosament.
Finalment, el portaveu de CiU, assenyala que s’han creat dues noves places
d’agent de la Policia Local i una altra d’agent interí per urgència, al renunciar a
la plaça un dels dos aspirants seleccionats.
El Sr. Alcalde considera, en el mateix sentit, que hi havia dos agents de policia i
que es van convocar legalment dues noves places.
El portaveu d’IPA, Sr. Josep Maria Doblas, afegeix que un dels candidats va
quedar a les portes i que calia fer entrar el següent que havia quedat fora.
El portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, afegeix que cal reduir despeses en
assessors i directors de serveis i que el que cal és incrementar la plantilla de
policies locals a Almacelles.
El portaveu i regidor de CiU, Sr. Josep Ramon Olivart, considera que la partida
de personal solament s’ha variat per tal de preparar les consignacions de
places de funcionari a la Llar d’Infants “Vensi” d’Almacelles, que ara és
personal laboral.
El Sr. Alcalde reitera que des de l’any 1999, el grup de CiU sol·licita una
caserna dels Mossos a Almacelles, i que els que van deixar que la plantilla de
policies locals passés de 4 a 2 agents va ser quan hi havia el PSC a l’Equip de
Govern, deixant sense cobrir la plaça del policia local jubilat. Pel que fa a les
places de tècnics, considera que són del tot necessàries per assessorar a la
gent, fer feines i obtenir noves subvencions.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada pels 7 vots a favor dels regidors de
CiU i 6 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA.

27.- Moció per sol·licitar que no es disgregui la
col·lecció del Museu de Lleida que està en litigi entre
els Bisbats de Lleida i el de Barbastre-Montsó

L’Equip de Govern de l’Ajuntament d’Almacelles presenta la següent moció:
“Atès que ara fa 10 anys que les 113 obres de la col·lecció d’art del Museu de
LLeida estan en litigi entre el Bisbat de Barbastre-Montsó i el bisbat de Lleida,
per raó de propietat arran de la segregació de l’antiga diòcesi de Lleida.
Atès que el Parlament de Catalunya, en el Ple del dia 19 de maig de 2006 va
aprovar per unanimitat de tots els grups polítics una moció instant al Govern a
mantenir la unitat de la col·lecció.
Atès que el Tribunal de la Rota Romana no ha admès a tràmit el recurs que va
interposar el dia 14 de setembre del 2006 el Bisbe Francesc -Xavier Ciuraneta,
per tal de fer valer els títols de propietat de les obres que té el bisbat de Lleida.
Per tot l’exposat, l’Equip de Govern proposa al Ple de la Corporació l’aprovació
dels següents
ACORDS

Primer: L’Ajuntament d’Almacelles insta a la Generalitat per tal que no autoritzi
la disgregació de la col·lecció en el cas que el bisbat de Lleida demani la
descatalogació de les 113 obres que són objecte de litigi.
Segon: Comunicar aquest acord per tal que en tinguin coneixement totes les
institucions que formen part del Consorci del Museu de Lleida, Diocesà i
Comarcal i a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya”.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada pels 11 vots a favor dels regidors
de CiU i del PSC; i les 2 abstencions dels regidors d’IPA.

28.- Moció per donar suport a la candidatura per a la
inscripció dels castells a la llista representativa del
patrimoni cultural i immaterial de la humanitat, de la
UNESCO
Moció que presenta el grup de CiU al ple d’aquesta corporació.
“Atès que la coordinadora de colles castelleres de Catalunya, està impulsant
una candidatura per tal que els Castells siguin reconeguts coma patrimoni
cultural i immaterial de la humanitat de la UNESCO.

Atès que els castells s’han convertit en una de les expressions més brillants de
la cultura popular i tradicional a Catalunya. Van començar a adquirir
protagonisme al segle XVIII, en els balls populars de cercavila de les moixigangues o ball de valencians. La primera documentació que prova l’existència
de colles castelleres és del 1805; actualment hi ha una seixantena
d’agrupacions o colles en actiu escampades arreu del país, la qual cosa és un
bon indicador de la pervivència de la tradició i de la vitalitat del fet casteller.
La tradició de bastir construccions humanes és una realitat viva i dinàmica en
l’àmbit territorial que li és propi. Els castells han esdevingut un fenomen
singular en l’àmbit mundial, un referent simbòlic de la cultura catalana al món,
sòlidament arrelat a la societat, culturalment transcendent i, alhora, un fenomen
plàstic d’una gran bellesa que transmet emoció.
Però l’autèntica virtut dels castells –més enllà de l’atractiu i el valor intrínsec
que tenen com a construccions humanes–, el que els ha fet perdurar en el
temps, és la capacitat d’integració social: permeten que les persones que hi
participen (siguin homes o dones, i independentment del seu origen social i
geogràfic i de la seva edat) posin el seu esforç individual per sobre de les
diferències i de manera desinteressada per a assolir solidàriament un objectiu
comú, compartit i col·lectiu.
Atès que aquests valors universals són el veritable patrimoni dels castells, que,
oberts com estan a tothom, volen compartir amb la resta de la humanitat.
Atès que el Parlament de Catalunya, amb el suport de totes les forces
representades, va donar suport a aquesta iniciativa mitjançant declaració
institucional llegida al ple parlament el dia 17 d’abril d’aquest any.
En relació als antecedents exposats els sotasignants proposem al ple l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer: Donar suport a la candidatura per a la inscripció dels castells a la llista
representativa del patrimoni cultural i immaterial de la humanitat, de la
UNESCO.
Segon: Notificar la moció a la delegació de la UNESCO a Catalunya, a la
Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, i a la colla de castellers de
Lleida”.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada pels 11 vots a favor dels regidors
de CiU i del PSC; i les 2 abstencions dels regidors d’IPA.

29.- Assumptes d’urgència

Acte seguit, el Sr. Alcalde proposa que es voti la inclusió en l’Ordre del Dia i per
urgència del següent punt referent a:

u.1.- Aprovació inicial del projecte d’urbanització del
sector 8 de sòl urbanitzable
Els reunits aproven per urgència i per 7 vots a favor dels regidors de CiU i 6
abstencions dels regidors del PSC i d’IPA, la inclusió de l’esmentat punt en
l’Ordre del Dia.
En aquest sentit, es dóna compte de la proposta per aprovar inicialment el
projecte d’urbanització del sector 8 de sòl urbanitzable i exposar edicte al
coneixement públic pel termini d’un mes, a fi i efecte de donar compliment a les
possibles al·legacions que s’hi puguessin presentar. El projecte està redactat
per GGAU-EQUIP SLP, i està registrat amb número d’entrada 2140/08, de data
29 de maig i per un import de 3.562.495,71 euros (IVA apart).
El portaveu i regidor d’IPA, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar el seu vot en
contra atès que troba excessiu el cost d’urbanitzar 4 hectàrees.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada pels 7 vots a favor dels regidors de
CiU i 6 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA.

30.- Precs i preguntes
En aquest apartat pren la paraula el regidor i portaveu d’IPA, Sr. Josep Maria
Doblas, fent al·lusió a la foto apareguda en el diari Segre, on es mostra l’alcalde
d’Almacelles saludant al Sant Pare, i considera que hi ha hagut un excés de zel
pel que fa a la Directora de Patrimoni en acompanyar-lo a aquest tipus d’actes
privats. El Sr. Alcalde li contesta que ha après del regidor que acaba de parlar
en fer-se acompanyar per algunes tècniques.
El regidor portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, li fa avinent al Sr. Alcalde
que encara no li ha contestat a la pregunta que li va formular en el proppassat
Ple, sobre la persona que va presentar les ponències de l’Ajuntament
d’Almacelles a Guatemala, on va desplaçar-se l’alcalde segons els mitjans de
comunicació. El Sr. Alcalde li pregunta a aquest regidor quins són els mitjans
de comunicació als què es refereix, contestant-li aquest regidor que es va
assabentar per les pàgines web. El Sr. Alcalde li contesta que se li respondrà a
aquesta pregunta per escrit.

El mateix regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, li pregunta al Sr.
Alcalde de quina partida han sortit les despeses per anar al Vaticà i condició de
què hi va anar la Directora del Servei de Patrimoni.
Pregunta també quin cost ha tingut per l’Ajuntament d’Almacelles el curs sobre
Urbanisme que hi ha hagut aquesta setmana.
Demana, el regidor del PSC, poder examinar l’expedient de la rotonda que
s’està fent prop dels accessos al col·legi “Antònis Simó”.
El Sr. Alcalde contesta al regidor del PSC que sí, que certament hi ha hagut
durant uns dies, un seguit d’arquitectes que han estat fent un màster de la UPC
(Universitat Politècnica de Catalunya) i que han escollit fer uns estudis sobre
l’urbanisme, creixement i les circumstàncies sòcio-econòmiques d’Almacelles,
realitzant unes propostes alternatives; i que pel que fa a les despeses, el cost
total per a l’Ajuntament ha estat d’uns 500 euros pel que fa a uns menús, anant
a càrrec de la UPC la resta de les despeses del curs.
Pel que fa a les despeses del viatge al Vaticà, el Sr. Alcade ordena al Sr.
Secretari que doni lectura a l’informe d’Intervenció del què disposa, on es
justifica que no hi hagut cap cost per a l’Ajuntament per aquest concepte, ni cap
despesa comptabilitzada per aquest tema. El Sr. Alcalde, doncs, manifesta que
no ha suposat cap cost per a l’Ajuntament. A més, el Sr. Alcalde, afegeix que hi
ha un lligam entre l’Ajuntament d’Almacelles i l’arquebisbat de Barcelona, atès
que les obres d’ampliació del Palau Episcopal de Barcelona les va fer el mateix
arquitecte que va dissenyar la nostra vila i les cases senyorials del carrer Major
i del carrer de la Mercè. El Sr. Alcalde comenta que va ser el mateix arquebisbe
i cardenal de Barcelona, Sr. Lluís Martínez Sistach, qui -en visitar-lo per
entregar-li la làmina facsímil del primer planejament d’Almacelles- li va oferir la
possibilitat de preparar-li una visita al Sant Pare. La visita fou breu i es va anar i
es va tornar en el mateix dia.
I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 22,30
hores, de tot el qual extenc la present acta, donant fe del seu contingut.
Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari Accidental

