ACTA
CORRESPONENT
A
LA
SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE MUNICIPAL
DEL DIA 30 D’OCTUBRE DE 2008.- NÚMERO 10:
ASSISTÈNCIA:

Alcalde:

Sr. JOSEP IBARZ GILART

Regidors:

Sr. JOSEP GÒDIA VISA
Sra. MONTSE NORÓ MONTRAVETA
Sr. JOSÉ ANTONIO CONTE GIRAL
Sra. ROSA CARME BOSCH MAYENCH
Sra. MONTSE ARNÓ MORA
Sr. JOSEP RAMON MASCARILLA ARNÓ
Sr. FRANCESC TORRES ARNÓ
Sr. XAVIER CORTÉS ESCANILLA
Sr. JAUME ALTISENT BERENGUER
Sra. TERESA OLMO VILÀ
Sr. JOSEP MARIA DOBLAS MANCERA
Sra. CAROL MANCHÓ LAGUNAS

Secretari Accidental:

Sr. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

A Almacelles, essent les 21 h. hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
presidència de l’Alcalde i l'assistència dels regidors que s’assenyalen, s’inicia la
sessió plenària a la Sala d’Exposicions 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 l’acta de Ple, de data 18 de setembre
de 2008
El regidor portaveu d’IPA, Sr. Josep Maria Doblas, manifestarà que votarà en
contra atès que les actes no reflecteixin allò que es va dir. L’acta queda
aprovada amb el vot afirmatiu dels 11 regidors dels grups de CiU i els 2 en
contra del grup d’IPA-EPM.

2.- Donar compte Decrets d’Alcaldia

Es dóna compte dels següents decrets d’Alcaldia:
58/08
59/08
60/08
61/08
62/08
63/08
64/08
65/07
66/08
67/08
68/08
69/08
70/08
71/08
72/08
73/08
74/08
75/08
76/08
77/08
78/08
79/08
80/08
81/08
82/08
83/08
84/08
85/08
86/08
87/08
88/08
89/08
90/08
91/08
92/08
93/08
94/08
95/08
96/08
97/08
98/08
99/08
100/08
101/08
102/08
103/08
104/08
105/08
106/08
107/08
108/08
109/08
110/08

Concedint tarja no conductor al Sr. Antonio Casabaja Mir.
Nomenant Mesa d’adjudicació serveis de jardineria municipal.
Atorgant subvencions alumnes de 0 a 3 anys amb situacions precàries.
Autoritzant dies personals a treballadors de l’Ajuntament.
Resolent dies vacances estiu treballadors oficines.
Iniciar l’expedient liquidació pressupost per a l’exercici de 2007.
Aprovant liquidació pressupost per a l’exercici de 2007.
Aprovant liquidació pressupost Patronat Mun. d’Esports per a l’ex. de 2007
Aprovant liquidació pressupost Patronat Mun. d’Avis per a l’ex. de 2007.
Aprovant modificació de crèdit.
Aprovant definitivament Pressupost de la Corp. i els OOAA exercici 2008.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Delegant en Primer Tinent d’Alcalde vacances de l’alcalde.
Sol·licitant subvenció i aprovació Pla Local de Joventut 2008-2011.
Autoritzant gual permanent magatzem C/ del Raval Alt, 54.
Autoritzant gual permanent magatzem a l’Av. de la Diputació, 21, bxs.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Proposant Sr. Miquel Torruella Molet com a director obra reforma Aj.
Proposant 1r. i 2n. Tinent d’Alcalde per a que signin actes ocupació A-22.
Nomenant Sr. Josep Miquel Martínez Diarte funcionari de carrera.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Autoritzant gual permanent magatzem C/ de Melcior de Guàrdia, 6.
Autoritzant gual permanent magatzem C/ de Maria Rúbies, 53.
Aprovant normes procés adjudicació habitatge protecció oficial.
Sol·licitant subvenció intervencions arqueològiques al Vilot.
Ordenant paralització obres Sr. JOSEP Sànchez Florido.
Sol·licitant subvenció Dep. de Treball per accions per l’ocupació 2008-09.
Sol·licitant subvenció per a la publicació a Internet POUM.
Enviant llistat immigrants per donar de baixa per caducitat.
Convocant membres Mesa de licitació projecte urbanització UA-8.
Sol·licitant subvenció Diputació per a la Fira de l’Aigua i Fidal 2008.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Autoritzant dies de vacances treballadors del Casal.
Deixant sense efecte decret 239/07 sobre paralització d’obres.
Sol·licitant subvenció Consell Català de l’Esport per torneig Futbol-Sala.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Aprovant les bases atorgament ajuts famílies amb escolars de 0 a 3 anys.
Aprovant novament exp. de modificació de crèdit.
Deixant sense efecte projecte inicial de reparcel·lació sector 8.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Convocant Comissió Informativa Ple dia 30 de juny.
Convocant Ple dia 30 de juny de 2008.
Nomenant secretaria Acctal. a la Sra. Montse Gené per vacances sec.
Convocant possibles interessats a ser Jutge de Pau d’Almacelles.
Autoritzant gual permanent magatzem C/ De Sant Antoni, 118.
Autoritzant gual permanent magatzem a l’Av. del Baró d’Esponellà, 18.
Autoritzant gual permanent magatzem a l’Av. del Baró d’Esponellàl, 18.1
Autoritzant gual permanent magatzem C/ d’Alguaire, 8.
Autoritzant gual permanent magatzem C/ d’Enric Prat de la Riba, 27.
Autoritzant gual permanent magatzem C/ de Sant Roc, 7.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Sol·licitant ajut per a plans de participació social del jovent.
Autoritzant dies personals Sr. Secretari.

111/08
112/08
113/08
114/08
115/08
116/08
117/08
118/08
119/08
120/08
121/08
122/08
123/08
124/08
125/08
126/08
127/08
128/08
129/08
130/08
131/04
132/08
133/08
134/08
135/08
136/08
137/08
138/08
139/08
140/08
141/08
142/08
143/08
144/08

Delegant en el 1r. Tinent d’Alcalde per vacances de l’Alcalde.
Autoritzant gual permanent magatzem C/ de Sant Jaume, 57.
Autoritzant gual permanent magatzem C/ de la Bassa del Pou, 16.
Sol·licitant una subvencio per a la instal·lació d’una canonada d’aigua.
Notificant tarja conductor amb disminucions titular Sr. Juan Pena Ortiz.
Autoritzant gual permanent magatzem C/ de Binèfar, 16.
Acordant l’abonament dels interessos addicionals Sr. Domingo Bandrés.
Designant a la secretària Acctal. Sra. Montse Gené per vacances Sec.
Atorgant subvencions a les famílies d’alumnes amb menys recursos.
Atorgant subvencions alumnes de 0 a 3 anys.
Sol·licitant nova linia d’ajuts alumnes de 0 a 3 anys.
Sol·licitant subvencio per a la contractacio d’un agent d’ocupació.
Aprovant inicialment Pla Parcial SUD-6 degudament esmenada.
Nomenant tresorer del Patronat d’Esports al Sr. Josep R. Mascarilla.
Nomenant tresorer del Patronat Municipal d’Avis al Sr. Josep R. Mascarilla.
Suspenent obres d’extracció d’àrids a Sant Joan de Déu.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Autoritzant gual permanent magatzem a la Rbla. de Catalunya, 28, Bxs.
Autoritzant gual permanent magatzem C/ de Joan Maragall, 14.
Autoritzant gual permanent magatzem C/ de Joan Maragall, 14, bxs.
Autoritzant gual permanent magatzem C/ de Sant Roc, 86.
Autoritzant gual permanent magatzem C/ d’Alguaire, 4-6.
Autoritzant dies personals treballadors de l’Ajuntament.
Concedint tarja d’aparcament titular no conductor Sr. Fco. Pueyo.
Delegant regidoria d’Educació i Noves Tecn. en la Sra. Rosa C. Bosch.
Concedint tarja d’aparcament titular no conductor Sr. Mateu Ambau.
Convocant Comissió Informativa Ple dia 18 de setembre de 2008.
Convocant Ple dia 18 de setembre de 2008.
Designant al lletrat Sr. Josep Lluís Rodríguez recurs Sr. Ñaco.
Autoritzant dies personals treballadors Ajuntament.
Delegant regidoria de Benestar Social, Família i Sanitat Sra. Montse Arnó.
Subvencionar a l’EFAC pel concepte de la gespa artificial.
Delegant en la Sra. Montse Arnó la presidència del Patronat Mun. d’Avis.

3.- Aprovació definitiva de la modificació de
l’Ordenança fiscal núm. 27 reguladora de la tarifa del
Preu Públic del Servei d’Aigua Potable
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que en base al contracte signat amb l’entitat AQUALIA, SA; aquesta ha
demanat a l’Ajuntament un fort increment de la retribució inicial al·legant la
necessitat de mantenir l’equilibri econòmic de la concessió per una sèrie de
motius que consten en l'estudi presentat a la Comissió de Preus de Catalunya.
Atès que en el Ple, de data 30 de juny de 2008, va aprovar inicialment
l’ordenança per a la determinació de la taxa per al preu de l’aigua, a petició de
la concessionària del servei Aqualia, SA; al·legant la necessitat de mantenir

l’equilibri econòmic de la concessió per una sèrie de motius que consten en
l’estudi presentat a la Comissió de Preus de Catalunya.
Atès que s’ha fet exposició pública per edicte inserit en el BOP núm. 97, de
data 10 de juliol de 2007, i en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, i que hi
ha hagut una al·legació del grup municipal del PSC, de data 21 de juliol de
2008, en la què –en síntesi- se sol·licitava que, per part de l’Ajuntament, es
realitzés una revisió acurada de l’estudi tarifari de Seragua (Aqualia, SA), per
tal que es cobrissin i justifiquessin els costos, descomptant les despeses dels
serveis de lampisteria que Aqualia fa a la vila.
Vist el que disposa l’article 17 de la Llei d’Hisendes Locals, el RDL 2/ 2004, de
5 de març, segons els quals l’esmentat estudi econòmic s’ha de sotmetre a
informe del Ple de l’Ajuntament, qui haurà d’expressar la tarifa resultant, es
proposa als reunits el següent:
PRIMER: Informar favorablement de l’estudi econòmic de la tarifa del preu
públic del servei d’aigua. La taxa del subministrament restarà fixat en l’import
que es detalla en el paràgraf posterior que ja ha estat degudament autoritzat
per la Comissió de Preus de Catalunya, en data 21 d'abril de 2008.
SEGON: Aprovar definitivament la modificació de l’ordenança reguladora del
preu públic pel subministrament d’aigua potable per a l’any 2008 pel que fa a
l’annexe de la tarifa que restarà de la següent manera:
Tarifa quarta. Subministrament d’aigua amb comptador domèstic:
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-

Bloc 1... (0-10)...................

0'2884 €/m

-

Bloc 2… (11-18)………....... 0'3293 €/m3

-

Bloc 3… (més de 18)……… 0'3671 €/m3

Industrial:
0'3244 €/m3

-

Bloc 1... (0-6)....................

-

Bloc 2… (més de 6)………. 0'3369 €/m3

Quota mensual per conservació de comptadors: ...

1,0833 € /mes

- Taxa d'amortització i millora de la xarxa d'abastaments: 0,0543 euros/m3

TERCER: Publicar aquesta ordenança en el BOP i notificar-ho a l’empresa
Aqualia, SA”.
En la fase de deliberació, pren la paraula el portaveu i regidor d’IPA, Sr. Josep
Maria Doblas, manifestant que votarà en contra atès que troba del tot exagerat
un increment del 27%.

El regidor i portaveu del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que no pot
acceptar la proposta per no haver rebut contesta a l’al·legació sobre aquest
assumpte que va fer en el seu dia.
El Sr. Alcalde contesta al portaveu d’IPA dient que la tarifa del primer bloc
solament té un increment del 17%, mentre que a Lleida –a tall d’exemple- es
paga a raó de 0,33 euros el m3. Afegeix, a més, que la resta de blocs solament
han sofert un increment del 25%. Contestant al portaveu del PSC, el Sr. Alcalde
li fa avinent que és avui quan es contesta l’al·legació de la què parla.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta queda aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors del grup de CiU i els 6 vots en contra dels regidors del PSC i
d’IPA.

4.- Moció per territorialitzar el 0,7% de l’Impost sobre la
Renda de les Persones Físiques que es destinen a
finalitats d’interès social
Es dóna compte de la moció que presenta l’Equip de Govern i que literalment
diu:
“Atesa la negativa del Govern de l’Estat Espanyol a territorialitzar el 0’7% de
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques que es destina a finalitats
d’interès social, demanda que es justifica, entre d’altres, per la possibilitat
d’exercici de les competències exclusives en matèria d’ acció social i com
també d’ associacions i fundacions per part de Catalunya, així com la garantia
de dotació de recursos per a programes socials d’ entitats d’àmbit local i
autonòmic, l’ efectivitat del principi de proximitat com element rector de la
política social; i la vinculació de la recaptació i la distribució, i gaudi de
recursos, per evitar la desincentivació que provoca la inexistència d’aquesta
relació.
Atès que Catalunya és la més solidària de tot el territori de l’ Estat pel què fa a
l’assignació tributària de l’IRPF destinada a altres finalitats d’interès social i
malgrat tot, la distància entre el que es recapta a Catalunya i el que
efectivament es distribueix és molt gran i, en conseqüència, els ciutadans
residents a Catalunya, poden interpretar que no s’està acomplint amb la seva
voluntat, doncs no es destina la part dels seus impostos que voluntàriament
determinen a les finalitats socials d’ allà on resideixen.

Atès que territorialitzar l’assignació tributària de l’IRPF destinada a altres
finalitats d’interès social no impedeix en cap cas a l’Estat dur a terme polítiques
públiques d’igualtat per a l’efectiu exercici dels drets. Aquesta assignació no és
l’únic instrument a través del qual l’Estat pot desenvolupar els seus objectiu i
materialitzar els seus valors. I a més, el tram del 0,7 té una autonomia
conceptual i procedimental que va dirigit a la satisfacció de necessitats
específiques de determinats col·lectius o al desenvolupament d’accions i
objectius funcionals que les faciliten. Aquesta autonomia conceptual i
procedimental fa precisament possible la seva territorialització.
En relació als antecedents exposats els sotasignants proposem al ple l’adopció
dels següents
ACORDS
Primer: Instar a la Corporació Municipal d’Almacelles a què requereixi al
Govern de l’Estat que es procedeixi a la territorialització per les Comunitats
Autònomes dels recursos recaptats en l’assignació tributària de l’IRPF
destinada a altres finalitats d’interès social i a cedir a cada Comunitat un mínim
del 50% de la recaptació que s’hagi obtingut de les declaracions efectuades en
el seu territori, en concepte de l’esmentada assignació, garantint que els
recursos corresponents a aquest tram siguin gestionats íntegrament pels
respectius governs autonòmics.
Segon: Fer arribar còpia d’ aquest acord a:
President del Govern de l’ Estat Espanyol
Ministra d’ Educació, Política Social i Esports
President de la Generalitat
Grups parlamentaris de Parlament de Catalunya i de les Corts Generals
Taula d’ entitats del Tercer Sector”.
El regidor i portaveu d’IPA, Sr. Josep Maria Doblas, pregunta si es podria fer
tramesa directa al Pla de la Llitera.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que cal respectar
les instàncies competents per a aquest tipus de matèries i per aquest motiu
manifesta que no té lloc ara mateix aquesta proposta.
El Sr. Alcalde considera que és el Govern de la Generalitat qui ha de vetllar per
aquest tipus de qüestions, si bé és bo que rebi el suport de les entitats locals.

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

5.- Aprovació provisional de la modificació de les
Ordenançes Fiscals per al 2009
Es dóna compte de 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 2009, 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 (Art. 24.2 del RDL 2/2004,
de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les
Hisendes Locals).
Vist el dictamen de la Interventora i per tal de donar compliment al que disposa
l’article 17 de la Llei 39/88 de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, es proposa el següent:
Primer: Aprovar provisionalment la modificació dels articles de les ordenances
fiscals i de les ordenances reguladores dels preus públics que es relacionen pel
text íntegre següent:
Ordenança Fiscal núm. 6
TAXA PER EXPEDICIÓ DOCUMENTS ADMINISTRATIUS

Es corregeix una errada soferta al detallar la modificació de les ordenances per
a l'exercici de 2008. Enlloc del 0,5% del pressupost i mínim de 165 euros
respecte a la taxa per l'expedient de llicència urbanística d'Obra Major en edifici
plurifamiliar i pròrroga d'expedient, hauria d'haver dit 0,05% del pressupost i
mínim de 165 euros.

Així doncs, el redactat de l'ordenança fiscal número 6, epígraf 5è, núm. 22 serà
des de l'1 de gener de 2008 el següent:
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Expedient Llicència Urbanística Obra Major edifici plurifamiliar i Pròrroga
expedient.

0,05% del pressupost
Mínim 165,00€

Ordenança Fiscal núm. 11
TAXA PER RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

L'article 6.2. queda redactat de la següent manera:
Euros
Epígraf primer. Habitatges

79,00

Epígraf segon. Allotjaments

250,00

Epígraf tercer. Establiments alimentació

210,00

Epígraf quart. Establiments restauració
A) Restaurants

210,00

B) Cafeteries, bars
Epígraf cinquè. Establiments d'espectacles

170,00

A) Sala de festes, discoteques, bars musicals ( pubs )

210,00

Epígraf sisè. Locals industrials o mercantils

120,00

Epígraf setè. Despatxos professionals

84,30

Article 5: S’afegeix la següent bonificació :
5.3.- Gaudiran del 20% de bonificació els subjectes passius majors de 65 anys
o amb un certificat de disminució igual o superior al 65% i que la renda
personal dels membres de la unitat familiar sigui compresa entre el 2 i el 2,5 del
Salari Mínim Interprofessional.
Les sol.licituds hauran d’anar acompanyades en els supòsits reglats en els
punts 1, 2 i 3 d’aquest article per justificants d’ingressos de la unitat familiar (
imprès de la darrera declaració de l’IRPF o justificant de la no declaració
corresponent a les persones que conformen l’esmentada unitat). A més, les
persones amb disminució acompanyaran un certificat acreditatiu de
l’esmentada disminució).
Posteriorment, els serveis socials examinaran la documentació presentada per
les persones interessades i formularan la proposta d’atorgament de la
bonificació, la qual serà comunicada a l’organisme de gestió tributària per tal de
recollir-la en el Padró d’Escombraries de l’exercici.

Ordenança Fiscal núm. 22
TAXA PER OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB
FINALITAT LUCRATIVA
Article 6.- La quota tributària s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats següents :
A)

Per cada taula i quatre cadires :
Euros

Zona Extra

49,00

Zona Primària

49,00

Resta ciutat

49,00

Ordenança Fiscal núm. 23
TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O
ATRACCIONS SITUADES EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I
AMBULANTS, RODATGE CINEMATOGRÀFIC
Tarifa novena:
Indústries del carrer i ambulants
Euros/metre lineal per dia
Alimentació (Fix)

1,30

Altres (Fix)

1,00

No fix

1,50

Ordenança Fiscal núm. 26
TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE CASES DE BANYS, DUTXES, PISCINES I
INSTAL·LACIONS ANÀLOGUES

El redactat de l'article 4 serà el següent:
Art. 4: S’aplicaran les següents tarifes:
PREUS ABONAMENTS TEMPORADA
Euros
Abonament Familiar

60,60

Abonament Adult

31,55

Abonament Infantil

18,80

PREUS ABONAMENTS MENSUAL
Euros
Abonament Familiar
Abonament Adult
Abonament Infantil

36,60
21,00
12,55

PREUS ENTRADES PISCINES
Euros
Dissabtes, diumenges i festius infantil

2,70

Laboral infantil

2,30

Dissabtes, diumenges i festius adult

5,00

Laboral Adult
Ocupació taules dissabtes,diumenges i festius euros taula i dia

6,00

3,00

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

4,50

PREUS ABONAMENTS
Cada abonament tindrà una validesa per a 10 sessions de cinema
Euros
Abonament Infantil
Abonament Jubilat
Abonament Adult
Ús Sala per conferències,xerrades,actuacions,etc Euros/Actuació (Caldrà
dipositar una fiança pel mateix import ). Per les associacions del municipi sense
ànim de lucre serà gratuït.

35,00
35,00
40,00
170,00

Segon: Sotmetre el present acord a informació pública i audiència dels
interessats pel termini de 30 dies, mitjançant exposició pública en el tauler
d'anuncis i inserció d'edicte en el Butlletí Oficial de la Província.
Tercer: Finalitzat el termini d'exposició pública sense haver-se presentat cap
reclamació o suggeriment, s'entendrà definitivament aprovat”.

El portaveu i regidor d’IPA, Sr. Josep Maria Doblas, pregunta si s’ha contemplat
la seva petició realitzada fa temps, en el sentit de fer cessió d’ús de la Sala de
Plens de forma gratuïta als diferents grups polítics. El Sr. Alcalde contesta que
no està previst. El portaveu d’IPA contestat que davant d’aquesta
incongruència el seu grup votarà en contra de la proposta.
El Sr. Alcalde, acte seguit, dóna compte de la següent proposta presentada pel
grup del PSC:
“Francesc Torres i Arnó, portaveu del grup municipal del PSC, presenta al plenari la
següent proposta d’acord:
Atès que estem immersos en una crisi econòmica que afecta d’una manera important
els ciutadans del nostre país, i per tant, també els ciutadans d’Almacelles.
Atès que les diferents administracions públiques han presentat mesures per tal de
pal·liar els efectes negatius d’aquesta crisi.
Atès que el poder adquisitiu de les famílies d’Almacelles també es veu afectat per a
aquesta situació econòmica adversa.
Atès que l’Ajuntament, com a primera institució de la ciutat, ha de donar exemple
d’austeritat i de contenció en la despesa.
Atès que la capacitat financera de l’Ajuntament s’ha vist afectada per la disminució
dels ingressos previstos.
Atès que un gran nombre d’ajuntaments han presentat mesures concretes per tal de
minimitzar els efectes de la crisi.
Proposem al Ple que acordi el següent:
1.- Congelar l’augment de tots els impostos, taxes i preus públics municipals durant el
2009.
2.- Congelar les retribucions, compensacions i salaris dels regidors del consistori per a
l’exercici 2009.
3.- Flexibilitzar les condicions de pagament dels contribuents que tenen domiciliat
l’impost de l’IBI en tres terminis enlloc dels dos actuals.
4.- Reduir un 25% el tipus de l’Impost de construccions, Impost municipal s/vehicles de
tracció mecànica.
5.- Suspendre dietes i compensacions que no siguin imprescindibles.
6.- Reduir les despeses de publicitat, propaganda i protocol, com a mínim, un 25%.

7.- Eliminar els costos de reposició de plantes a les zones enjardinades, implantant
plantes de caràcter permanent i autòctones.
8.- Augmentar les partides d’ajuts socials i beques.
9.- Donar un nou impuls al sector del comerç recuperant per l’any 2009 la Fira de
Comerç i Serveis d’Almacelles (Fidal). I crear un Pla Estratègic per incentivar el
desenvolupament de les activitats econòmiques del nostre poble.
10.- Dotar de més i millors recursos la borsa de treball de l’Ajuntament”.

El Sr. Alcade manifesta, tot seguit, que el grup municipal de CiU està disposat a
consensuar la proposta, tal com s’ha dit anteriorment, i que és favorable a
l’acceptació dels apartats que apareixen en la proposta i que van del punt 1 al
8, si bé caldrien fer les següents variacions:
Pel que fa a la proposta tercera es condiciona al fet que, tècnicament, es pugui
fraccionar en tres terminis l’IBI. Respecte a la quarta, no es pot consensuar tot i
que val a dir que no s’incrementa. Pel que fa a la sisena, existeix un informe de
la Interventora que acredita que, respecte a les festes, s’ha produit un
pressupost superior. Respecte a la setena, ja s’ha fet una nova bonificació
sobre la taxa d’escombraries.
En relació a l’apartat nou sobre la possibilitat de fer la Fidal per l’any vinent,
manifesta el Sr. Alcalde que enguany no s’ha obtingut consens, si bé
s’intentarà poder-ho fer per l’any 2010, Finalment, respecte al punt 10 es tindrà
en compte les millores que es puguin fer en aquesta borsa.
Acte seguit, el Sr. Alcalde proposa acceptar la proposta del grup del PSC sobre
una nova ordenança sobre l’ús de les aules municipals que es detalla en el
següent redactat:
“Francesc Torres i Arnó, portaveu del grup municipal del PSC, presenta al plenari la
següent proposta d’acord:
Atès que gran quantitat d’empreses i acadèmies de formació sol·liciten utilitzar aules
ubicades en dependències municipals.
Atès que la utilització d’aquestes aules comporta despeses de calefacció, llum, neteja,
etc.
Atès que el nombre d’aules de les que disposa l’Ajuntament és limitat.
Proposem al Ple que acordi el següent:
Crear la següent ordenança fiscal:

TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ÚS DE LES AULES UBICADES EN
EDIFICIS DE PROPIETAT MUNICIPAL.
Preu del lloguer d’una aula ubicada en dependències municipals de l’Ajuntamen
d’Almacelles.
a) Pel lloguer d’una aula fins a quatre hores: 20,00 euros/hora
b) Pel lloguer d’una aula a partir de 5 hores: 90 euros/dia.
Preu pel lloguer d’aules d’informàtica ubicades en dependències municipals:
a) Pel lloguer d’una aula fins a quatre hores: 30,00 euros/hora.
b) Pel lloguer d’una aula a partir de 5 hores: 130 euros/dia.
D’aquesta taxa en queden exemptes les associacions municipals sense ànim de lucre i
els organismes dependents d’alguna administració pública”.

Sotmesa la proposta de les ordenances a votació, amb l’admissió de la
proposta presentada pel grup del PSC sobre el lloguer de les aules municipals i
les acceptades de la proposta del PSC, de data 23 d’octubre de 2008, amb les
variacions relacionades i proposades per l’Alcaldia; s’aprova amb els 11 vots a
favor dels grups de CiU i del PSC i els dos vots en contra del grup d’IPA.

6.- Aprovació definitiva del reglament del Servei de la
Policia Local
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que el servei de la Policia Local d’Almacelles convé que sigui regulat en
el seu funcionament, donat l’increment de les tasques que gestiona.
Vist el que disposa l’article 4.a de la Llei de Bases de Règim Local, de data 2
d’abril de 1985, segons el qual els ajuntaments tenen potestat reglamentària
respecte a l’ordenació dels serveis municipals.
Atès que en el Ple, de data 28 d’agost de 2008, es va aprovar inicialment el
Reglament del Servei de la Policia Local d’Almacelles, i que ha estat exposat al
públic per un termini de 30 dies per edicte inserit en el BOP núm. 130, de data
16 de setembre de 2008, sense que s’hagin formular al·legacions al respecte.
És per tot això que es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar definitivament i publicar en el BOP íntegrament el Reglament
del Servei de la Policía Local d’Almacelles.
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat.

7.- Ratificació del Decret de l’Alcaldia fent al·legacions
al Puosc'09
Es dona compte del següent Decret de l'Alcaldia per assabentar als reunits:
“DECRET 157/08
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:
Vist l’EDICTE de 16 de setembre de 2008, d’informació pública de la formulació del Pla
únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2009, i de la planificació de les anualitats
2010, 2011 i 2012.
Vista l’actuació “Reforma integral i ampliació de la residència municipal d’avis, 1a
fase” amb un pressupost de 429.531,89 € i una subvenció de 279.195,73 €, inclosa en
l’anualitat 2009.
RESOLC
Primer: Presentar una al·legació per a la formulació de l’any 2009, referent a l’actuació
“Reforma integral i ampliació de la residència municipal d’avis, “1a. Fase” per un canvi
d’anualitat al 2010.
Segon: Ratificar-ho al proper Ple de la Corporació, a fi de donar trasllat del present
acord al Departament de Governació i Administracions Públiques, als efectes
oportuns”.

En la fase de votació, el portaveu i regidor d’IPA, Sr. Josep Maria Doblas,
conjuntament amb el del PSC, Sr. Francesc Torres, fan constar que no veuen
clar l’ajornament d’aquesta obra tan necessària. El Sr. Alcalde considera que
es podria licitar l’any vinent i que la idea seria fer una nova residència que
s’ubicaria en l’àmbit del sector SUD-6.
Sotmés el Decret a ratificació, aquest ho és amb els 7 vots a favor dels regidors
del grup de CiU, 4 abstencions dels regidors del PSC i 2 vots en contra dels
regidors d’IPA.

8.- Compte de les delegacions de l’Alcaldia i del
nomenament dels Tinents d’Alcalde

Es dóna compte dels següents decrets de l'Alcaldia per tal d'assabentar als
reunits:
“DECRET NÚM. 158/08
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:
De conformitat amb allò disposat en l’art. 21.3 de la llei 7/85 , de 2 d’abril i 43, 44 i 45 del Reial Decret
2568/86, de 28 de novembre, 54 de la llei 8/1987 de 15 d’abril Municipal i de Règim Local de Catalunya
Atesa la pressa de possessió de la regidora na MONTSE ARNÓ MORA, procedeixo a continuació a
rectificar el Decret 156/07, sobre delegacions de l'Alcaldia, tal com segueix i
RESOLC,
Primer.- Crear com una delegació o servei diferenciat els serveis de Medi Ambient i Participació
Ciutadana que comprendran les següents funcions i/o activitats:
MEDI AMBIENT:
. Protecció i millora medi ambient
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquesta àrea
PARTICIPACIÓ CIUTADANA:
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquesta àrea
Segon.- Efectuar a favor de la regidora na Montse Arnó Mora les delegacions creades de Medi Ambient i
Participació Ciutadana.
Pel que fa a la secció de Medi Ambient, deixarà a partir d'ara de formar part de la Cartera d'Agricultura i
Ramaderia que tenia encomanada el regidor Josep Gòdia i Visa.
Tercer.- Les delegacions efectuades abarcaran les facultats de direcció, organització interna i gestió dels
corresponents serveis, amb exclussió de la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que
afecten a tercers.
Quart.- Notificar la present resolució a les persones designades amb la finalitat que efectuin, si fa el cas,
l’acceptació dels esmentats càrrecs.
Cinquè.- Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que es celebri.
Sisè.- Les delegacions conferides seran efectives des del dia següent a la data de la present resolució”.

“DECRET NÚM. 159/08
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:
De conformitat amb allò disposat en l’art. 21.3 de la llei 7/85 , de 2 d’abril i 43, 44 i 45 del Reial Decret
2568/86, de 28 de novembre, 54 de la llei 8/1987 de 15 d’abril Municipal i de Règim Local de Catalunya
Atesa la reestructuració de carteres municipals, arran de les noves preses de possessió de diferents
regidors procedeixo a continuació a rectificar el Decret 156/07, sobre delegacions de l'Alcaldia, tal com
segueix i

RESOLC,
Primer.- Delegar en la regidora na MONTSE NORÓ MONTRAVETA, l'àrea d'Urbanisme que comprendrà
les següents funcions:
URBANISME:
. Llicències d’obres
. Llicències d’obertura d’establiments
. Instruments d’ordenació urbanística
. Activitats industrials
. Vivenda
. Patrimoni
. Expropiació
. Permuta
. Venda de béns
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquesta àrea
Segon.- Les delegacions efectuades abarcaran les facultats de direcció, organització interna i gestió dels
corresponents serveis, amb exclussió de la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que
afecten a tercers.
Tercer.- Notificar la present resolució a les persones designades amb la finalitat que efectuin, si fa el cas,
l’acceptació dels esmentats càrrecs.
Quart.- Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que es celebri.
Cinquè.- Les delegacions conferides seran efectives des del dia següent a la data de la present
resolució”.

“DECRET NÚM. 160/08
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:
De conformitat amb allò disposat en l’art. 21.3 de la llei 7/85 , de 2 d’abril i 43, 44 i 45 del Reial Decret
2568/86, de 28 de novembre, 54 de la llei 8/1987 de 15 d’abril Municipal i de Règim Local de Catalunya
Atesa la reestructuració de carteres municipals, arran de les noves preses de possessió de diferents
regidors procedeixo a continuació a rectificar el Decret 156/07, sobre delegacions de l'Alcaldia, tal com
segueix i
RESOLC,
Primer.- Delegar en el regidor en JOSEP RAMON MASCARILLA ARNÓ, l'àrea d'Hisenda
comprendrà les següents funcions:
HISENDA:
. Pressupost i execució de crèdits
. Modificacions de crèdits
. Subvencions
. Inversions
. Recaptació
. Liquidació pressupost

que

Segon.- Les delegacions efectuades abarcaran les facultats de direcció, organització interna i gestió dels
corresponents serveis, amb exclussió de la facultat de resoldre mitjançant actes administratius que
afecten a tercers.
Tercer.- Notificar la present resolució a les persones designades amb la finalitat que efectuin, si fa el cas,
l’acceptació dels esmentats càrrecs.
Quart.- Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que es celebri.
Cinquè.- Les delegacions conferides seran efectives des del dia següent a la data de la present resolució”

“DECRET NÚM. 161/08
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:
Després de les eleccions locals del dia 27 de maig de 2007 i havent-se constituït la corporació en sessió
extraordinària del dia 16 de juny de 2007, es va dictar decret de l'Alcaldia 151/07, en el que es realitzaven
els nomenaments de Tinents d'Alcalde i membres de la Junta de Govern.
Arran de la renúncia en el càrrec del primer Tinent d'Alcalde, en Josep Ramon Olivart Vilaseca, cal
procedir a la reestructuració de les tinències d'Alcaldia, en la forma que a continuació es dirà.
De conformitat amb el que disposa l’article 23.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril; l’article 22 del Reial Decret
Legislatiu 781/86, de 18 d’abril i l’article 46 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, i 53 de la llei
8/1987 de 15 d’abril Municipal i de Règim Local de Catalunya
RESOLC,
1.- Nomenar com a titulars de les tinències d’Alcaldia els següents regidors:
1ª. Tinència d’Alcaldia
2ª. Tinència d’Alcaldia

SR. JOSEP GÒDIA VISA
SRA. MONTSE NORÓ MONTRAVETA

3ª. Tinència d’Alcaldia
4ª. Tinència d’Alcaldia

SR. JOSÉ ANTONIO CONTE GIRAL
SR. JOSEP RAMON MASCARILLA ARNÓ

2.- Es deixa sense efecte, doncs, el Decret d'Alcaldia 151/07, restant substituir per aquest.
3.- Notificar aquesta resolució a les quatre persones designades per tal que efectuin l’acceptació dels
càrrecs esmentats, si fa el cas.
4.- Remetre anunci dels nomenaments indicats perquè siguin inserits en el Butlletí Oficial de la Província i
també fer-los públics en el tauler d’anuncis municipal.
5.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple en la primera sessió que celebri.
6.- Els nomenaments efectuats seran efectius des del dia següent de la data d’aquesta resolució”.

9.- Contractació per procediment negociat d’una nova
pòlissa de Tresoreria
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que per acord de la Junta de govern de data 28 d'octubre de 2008 es va
declarar deserta l' adjudicació, per procediment negociat sense publicitat, de la

pólissa de tresoreria convocada per acords del ple de data 23 de juliol passat
per haver rebut una única oferta invàlida per no complir les condicions de ple.
Atès que cal procedir novament a la concertació d'una pòlissa i més tenint en
compte que s' inicien d' immediat noves obres cosa que comportarà mes
moviment de caixa.
Atès que properament finalitzarà la pòlissa existent, convocada per acord del
Ple, de data 22 d'agost de 2007.
Vistes les possibilitats que estableix l’article 49 i preceptes concordants de la
Llei d’Hisendes Locals.
Examinat el procediment incoat novament per concertar una operació
Tresoreria i trobat conforme, en relació amb l’informe de l’interventor
l'expedient anterior i vistos els articles 52 i 53 de la Llei Reguladora de
Hisendes Locals 39/88, de 28 de desembre, es proposa al Ple l’adopció
següent acord:

de
de
les
del

Primer: Concertar, amb una entitat bancària, un crèdit a curt termini de
750.000 euros, per la seva cancel·lació en el termini màxim de 12 mesos en les
següents condicions:
Termini:
Interès:
Revisió:
Liquidació Interessos:

12 mesos
Euribor + (...)
Trimestral
Trimestral

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

0
0
0
0
Secretari de l’Ajuntament

Segon: Sol·licitar diferents ofertes a diferents entitats per a la concertació
mitjançant procediment negociat sense publicitat d’aquest crèdit, delegant en la
Junta de Govern la seva adjudicació.
Tercer: Facultar el Sr. Alcalde per que en nom i representació de l’Ajuntament
formalitzi els documents precisos”.
El portaveu d’IPA, Sr. Josep Maria Doblas, troba estrany que no hi hagi hagut
ofertes en l’anterior contractació per un valor de 300.000 euros, i que ara es
demanin novament ofertes per un valor de 750.000 euros. El portaveu del PSC,
Sr. Francesc Torres, considera que la situació està molt complicada en no
haver-se presentat cap oferta i pregunta si realment cal demanar-la.

El Sr. Alcalde contesta que aquest import és degut a l’inici d’un seguit d’obres
força importants.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU i els 6 vots en contra dels regidors del PSC i d’IPA.

Acte seguit, el Sr. Alcalde proposa la inclusió en l’Ordre del Dia d’un seguit de
punts per urgència que els reunits aproven:

10.- Assumptes a incloure per urgència en el Ple en
sessió extraordinària
Es deixen sense efecte els punts següents de l’Ordre del Dia notificat:
10.- Modificació del Pressupost de la Corporació 06/08, de suplement de crèdit
i habilitació de crèdit fent ús de majors ingressos.
11.- Modificació del Pressupost de la Corp. 07/08, de transferencia entre
partides de despesa.
ASSUMPTES D’URGÈNCIA:
U.1.- Annex per urgència a l’aprovació provisional de la modificació de les
Ordenançes Fiscals per al 2009.
U.2.- Aprovació Inicial de la modificació puntual del POUM a l'àmbit dels
sectors industrials SUD-12, SUD-13 i SUD-14
U.3.- Aprovació Inicial del Pla Parcial SUD-14, de sòl industrial que inclou
l’informe ambiental i l’estudi d’avaluació de la mobilitat
U.4.- Modificació del Pressupost de la Corporació 06/08, mitjançant habilitació
de crèdit extraordinari, fent ús de majors ingressos recaptats
U.5.- Modificació del Pressupost de la Corp. 07/08, de modificació de crèdits
del pressupost de despeses mitjançant transferències de crèdits
U.6.- Modificació del Pressupost de la Corp. 08/08, de suplements de crèdit fent
ús de majors ingressos recaptats
U.7.- Modificació del Pressupost de la Corp. 09/08, de modificació de crèdits en
el pressupost de despesa mitjançant generació d’ingressos no tributaris

U.1.- Annex per urgència a l’aprovació provisional de la
modificació de les Ordenançes Fiscals per al 2009
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Inclusió d’un nou preu públic:
Ordenança Fiscal núm. 19
Ús del tarimat municipal per bastir escenaris

2

Per cada m

Euros
10,00 €

Quedaran exempts totes aquelles associacions i agrupacions sense ànim de
lucre”.
En la fase de votació, el regidor d’IPA, Sr. Josep Maria Doblas, pregunta si en
el grup d’associacions i agrupacions sense ànim de lucre s’hi podrien incloure
els grups polítics i estar exempts. El Sr. Alcalde contesta que no és el cas.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 11 vots a favor
dels grups de CiU i del PSC, i els 2 vots en contra dels regidors d’IPA.

U.2.- Aprovació Inicial de la modificació puntual del
POUM a l'àmbit dels sectors industrials SUD-12, SUD13 i SUD-14
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que, en data 8 de novembre de 2007, es va aprovar inicialment una
modificació puntual del POUM, que afectava els mateixos àmbits promoguda
per l'INCASÒL, a fi de desenvolupar adequadament l'últim d'aquests sectors,
del que l'INSTITUT n'és propietari majoritari. La modificació del POUM pretenia,
entre altres objectius, ajustar els límits entre el SUD-14 i el SUD-13, per tal
d'agilitzar l'actuació urbanística del primer, que es pretenia urbanitzar a curt
termini.

Fruit de les al·legacions d'alguns propietaris afectats per la modificació del
planejament esmentada i pel Pla Parcial del SUD-14, i també tenint en compte
altres recomanacions fetes pels organismes afectats, es decideix -a instància
de l'INCASÒL- retirar del tràmit tant la modificació del Pla com el mateix Pla
Parcial i iniciar un nou tràmit.
Atès que la modificació puntual del POUM, inicia una nova tramitació que
afecta amb petits ajustos el mateix àmbit, i en paral·lel, la del nou Pla Parcial
SUD-14, que recupera la delimitació establerta inicialment en el POUM.
Atès que l'objecte de la modificació del POUM, d'acord amb el punt 1.6 de la
Memòria és substancialment el següent:
1.- Adaptar l’estructura viària bàsica prevista en el POUM en aquest àmbit al
projecte d'obres de l'A-22 (Lleida-Osca), que està executant el Ministeri de
Foment.
2.- Identificar els terrenys necessaris per executar els sistemas generals
comuns que donen abast als sectors objecte d'aquesta modificació: SUD-12,
SUD-13 i SUD-14, i que necessàriament hauran d'incorporar una petita part
dels terrenys del SUD-11, per la connexió del vial d'accés a l'aeroport
d'Alguaire amb la rotonda a executar pel Ministeri de Foment, i connectar -aixíamb la futura A-22.
3.- Repartir equitativament les càrregues d'urbanització corresponents a
l'execució d'aquests sistemes generals comuns.
4.- Incorporar al planejament general d'Almacelles la modificació del traçat
ferroviari que preveu el document aprovat definitivament pel Pla Parcial
Territorial de Ponent: es farà la reserva urbanística dels terrenys que queden
afectats per aquesta infraestructura.
5.- Adaptar l'articulat de les normes urbanístiques.
Vist el que disposa l'article 83.1, del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
text refòs de la Llei d'Urbanisme catalana, es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar inicialment la modificació puntual del POUM en l'àmbit dels
sectors SUD-12, SUD-13 i SUD-14, presentada per l'INCASÒL, amb registre
d'entrada 4070/08, de data 28 d'octubre de 2008. Aquest document inclou
també i s'aprova -al mateix temps- l'informe d'avaluació econòmica i financera.
Segon: Deixar sense efecte l'aprovació inicial realitzada en el Ple de data 8 de
novembre de 2007.

Tercer: Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini d'un mes
mitjançant edictes en el Tauler, BOP, pàgina web de l'Ajuntament i en els dos
diaris de màxima difusió de la província.
Igualment es demanarà durant aquest termini els informes corresponents als
Organismes Oficials de la Generalitat”.
El portaveu i regidor d’IPA, Sr. Josep Maria Doblas, fa constar el seu vot en
contra, atès que els eixos no són els adequats per tal de dinamitzar la zona ni
per la unió de les vies principals afegint que, en aquest sentit, farà l’oportuna
al·legació a l’INCASÒL.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, considera que sempre han
estat d’acord amb la idea que es faci una nova àrea industrial, si bé, en atenció
al fet que les propostes i els documents s’han inclòs per urgència i no s’han
pogut estudiar bé, creu que seria necessari estudiar-los més a fons i fer les
al·legacions pertinents.
El Sr. Alcalde considera que els tècnics de l’INCASÒL són prou competents i
que han fet un disseny dels eixos viaris força adequats.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU, 4 abstencions dels regidors del PSC i els 2 vots en contra
dels regidors d’IPA.

U.3.- Aprovació Inicial del Pla Parcial SUD-14, de sòl
industrial que inclou l’informe ambiental i l’estudi
d’avaluació de la mobilitat
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que, en data 8 de novembre de 2007, es va aprovar inicialment una
modificació puntual del POUM, que afectava els mateixos àmbits promoguda
per l'INCASÒL, a fi de desenvolupar adequadament l'últim d'aquests sectors,
del que l'INSTITUT n'és propietari majoritari. La modificació del POUM pretenia,
entre altres objectius, ajustar els límits entre el SUD-14 i el SUD-13, per tal
d'agilitzar l'actuació urbanística del primer, que es pretenia urbanitzar a curt
termini.
Fruit de les al·legacions d'alguns propietaris afectats per la modificació del
planejament esmentada i pel Pla Parcial del SUD-14, i també tenint en compte

altres recomanacions fetes pels organismes afectats, es decideix -a instància
de l'INCASÒL- retirar del tràmit tant la modificació del Pla com el mateix Pla
Parcial i iniciar un nou tràmit.
Atès que el present Pla Parcial afecta al sector SUD-14 (“Mas del Lleó”) i inicia,
per tant, una nova tramitació i recupera la delimitació establerta en el POUM.
Atès que es tramita conjuntament aquest Pla Parcial amb la modificació puntual
del POUM en l’àmbit dels sectors SUD-12, SUD-13 i SUD-14.
Atès que el rpesent Pla Parcial comprèn una superfície de 568.972,02 m2 (56,9
Ha), àmbit establert en la modificació puntual del POUM d’Almacelles abans
esmentada.
Atès que per raons d’utilitat pública, l’INCASÒL, pretèn desenvolupar un àmbit
d’activitat econòmica, urbanitzat en condicions i a preu de cost que afavoreixi la
correcta implantació d’usos en el terme municipal d’Almacelles i té els següents
objectius:
•

Preparar nou sòl industrial d’acord amb els criteris fixats en la
modificació del POUM en l’àmbit dels sectors SUD-12, SUD-13 i SUD14, que permetrà la gestió del nou Parc Industrial de Suport Aeroportuari
del Pla d’Almacelles.

•

La implantació generarà un gran nombre de nous llocs de treball i
dinamitzarà positivament l’economia local, donat que serà el motor per al
desenvolupament d’altres sectors.

•

Es justifica aquest Pla Parcial atesa l’existència de la demanda d’aquest
tipus de sòl.

•

Ordenar urbanísticament l’estructura dels sistemes propis del sector i la
seva connexió amb la resta dexarxes del municipi.

Vist el que disposa l'article 83.1, del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol,
text refòs de la Llei d'Urbanisme catalana, es proposa als reunits el següent:
Primer: Aprovar inicialment el Pla Parcial de sòl industrial SUD-14, presentada
per l'INCASÒL, amb registre d'entrada 4070/08, de data 28 d'octubre de 2008.
Aquest document inclou també i s'aprova -al mateix temps- l'informe ambiental i
l’estudi d’avaluació de mobilitat.
Segon: Deixar sense efecte l'aprovació inicial realitzada en el Ple de data 8 de
novembre de 2007.

Tercer: Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini d'un mes
mitjançant edictes en el Tauler, BOP, pàgina web de l'Ajuntament i en els dos
diaris de màxima difusió de la província.
Igualment es demanarà durant aquest termini els informes corresponents als
Organismes Oficials de la Generalitat”.
El portaveu i regidor d’IPA, Sr. Josep Maria Doblas, torna a fer constar el seu
vot en contra, atès que els eixos no són els adequats per tal de dinamitzar la
zona ni per la unió de les vies principals afegint que, en aquest sentit, farà
l’oportuna al·legació a l’INCASÒL.
El portaveu i regidor del PSC, Sr. Francesc Torres, considera -un cop més- que
sempre han estat d’acord amb la idea que es faci una nova àrea industrial, si
bé, en atenció al fet que les propostes i els documents s’han inclòs per
urgència i no s’han pogut estudiar bé, creu que seria necessari estudiar-los
més a fons i fer les al·legacions pertinents.
El Sr. Alcalde repeteix i torna a deixa palés que els tècnics de l’INCASÒL són
prou competents i que han fet un disseny dels eixos viaris força adequats.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta és aprovada amb els 7 vots a favor
dels regidors de CiU, 4 abstencions dels regidors del PSC i els 2 vots en contra
dels regidors d’IPA.

U.4.- Modificació del Pressupost de la Corporació
06/08, mitjançant habilitació de crèdit extraordinari, fent
ús de majors ingressos recaptats
Es dóna lectura a la següent proposta:
“ANTECEDENTS
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 majors ingressos 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

422-220.01

Premsa, Revistes, Llibres i Altres Publicacions

511-624.00

Material de Transport

511-611.05

Millora accés i supressió barreres arquitectòniques
Carrer del Carme

Proposta consignació
7.500,00€
350,00€
8.000,00€

Total Altes Crèdits :

15.850,00€

Finançament que es proposa:
Baixa de Crèdits de Partides de Despesa del Pressupost :
Partida

Nom

Proposta Baixa

222-204.01 Renting Vehicles Transport

6.000,00€

422-489.00 AAPAS, Joventut e Institucions sense ànim de lucre

1.500,00€

452-780 Transferència Capital EFAC

4.000,00€

453-781 Subv. Façanes Cases Històriques

4.000,00€

Total Baixa de Crèdit de partides de despesa:

15.500,00€

Majors ingressos efectivament recaptats :
Partida

Nom

113.00

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Total Majors Ingressos :

Majors
Recaptats

Ingressos
350,00€

350,00€

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 06/08 per import de
15.850,00 €, que cal finançar mitjançant baixa de crèdits de partides de
despesa i majors ingressos efectivament recaptats, 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”.
En la fase de votació de la proposta, aquesta queda aprovada pels 7 vots a
favor dels regidors del grup de CiU i els 6 vots en contra dels regidors del PSC i
d’IPA.

El portaveu del PSC considera que no s’entèn que es donin de baixa 4.000
euros de les subvencions a reparar façanes i que, al mateix temps, vulgui
recuperar la zona històrica. El Sr. Alcalde fa constar que aquests diners no
s’han emprat en aquest tipus de subvencions enguany, i per tant, es destinen a
altres usos.

U.5.- Modificació del Pressupost de la Corp. 07/08, de
modificació de crèdits del pressupost de despeses
mitjançant transferències de crèdits
Es dóna lectura a la següent proposta:
“ANTECEDENTS
Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la
consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient, cal tramitar l’expedient
de modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit amb subjecció a les
disposicions vigents.
S'han examinat els crèdits de l'esmentat pressupost que es poden reduir sense
pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant:
Consignació de despeses amb crèdits en baixa
Partida inicial

Nom

222-20401 Renting Vehicles Transport

Proposta de baixa

1.000,00€

432-440.00 Aportacions Societat Municipal

10.000,00€

452-611.03 Inversió Piscines

15.000,00€

452-780 Transferència Capital EFAC
453-489.01 Transferència Corrent Fundació Privada Museu

168,26€
18.000,00€

62202-141.00 Altre Personal

1.000,00€

62202-203.00 Arrendaments

600,00€

62202-213.00 Reparació i manteniment maquinària

1.900,00€

62202-219.00 Manteniment Immobilitzat

500,00€

62202-220.00 Material Oficina Ordinari no inventariable

300,00€

62202-221.00 Energia Elèctrica

500,00€

62202-224.00 Assegurances Edificis

600,00€

62202-22601 Atencions Protocolaries i Representatives

3.000,00€

62202-226.02 Publicitat i Propaganda

5.000,00€

62202-226.07 Festes Populars

4.000,00€

62202-227.00 Neteja i Acondicionament
62202-227.01 Seguretat
62202-22706 Estudis i Treballs Tècnics
Total baixa crèdits :

500,00€
14.000,00€
8.100,00€
84.168,26€

Consignació de despeses amb crèdits en alta :
Partida

Nom

011-300.00 Interessos de préstec
313-465.00 A Entitats Locals- A comarques (Consell Comarcal)
422-131.04 Personal Llar Infants Municipal Vensi
432-601.20 Altres Inversions Noves
511-210.00 Manteniment i infraestructura
511-630.00 Inversions Béns
Total altes crèdits :

Proposta
d’increment
30.000,00€
7.000,00€
22.000,00€
9.168,26€
10.000,00€
6.000,00€
84.168,26€

FONAMENTS DE DRET
1. Les transferències proposades afecten diferents grups de funció i no afecten
els crèdits ampliables, ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici.
2. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant
suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats
com a conseqüència de romanents no compromesos procedents de
pressupostos tancats, ni han estat objecte de cap minoració, com a
conseqüència de transferències anteriors.
3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les
partides que es proposa minorar.
4. Es compleixen l’article 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i
l’article 41 del Reial decret 500/1990.

Per tant,
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent:
1. Aprovar la modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit per
import de 84.168,26€, que s'exposarà al públic durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de
la Província.
2. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran
els crèdits de les partides que s'han indicat”.
En la fase de votació de la proposta, aquesta queda aprovada pels 7 vots a
favor dels regidors del grup de CiU i els 6 vots en contra dels regidors del PSC i
d’IPA.

U.6.- Modificació del Pressupost de la Corp. 08/08, de
suplements de crèdit fent ús de majors ingressos
recaptats
Es dóna lectura a la següent proposta:
“ANTECEDENTS
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 suplement de crèdit que s’ha de finançar mitjançant majors ingressos, del
pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les disposicions vigents.
Despeses a finançar
Suplement de Crèdit :
Partida

Nom

121-227.06

Estudis i Treballs Tècnics

422-131.04

Personal Llar Infants Municipal Vensi

13.000,00€

45103-227.01

Seguretat

19.969,41€

Total Altes Crèdits :
Finançament que es proposa:
Majors ingressos :

Proposta consignació
3.800,00€

36.769,41€

Partida

Nom

311.08

Taxa Vensi i Escola de Música

13.000,00€

462.00

Subvencions

23.769,41€

Total Majors Ingressos :

Majors
Recaptats

Ingressos

36.769,41€

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 suplement de crèdit número 08/08 per import de
36.769,41 €, que cal finançar mitjançant majors ingressos, 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”.
En la fase de votació de la proposta, aquesta queda aprovada pels 7 vots a
favor dels regidors del grup de CiU i els 6 vots en contra dels regidors del PSC i
d’IPA.

U.7.- Modificació del Pressupost de la Corp. 09/08, de
modificació de crèdits en el pressupost de despesa
mitjançant generació d’ingressos no tributaris
Es dóna lectura a la següent proposta:
“ANTECEDENTS
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

755.14 Generalitat de Catalunya, Secretaria Joventut. Local Jove Casa Clara

16.594,46€

761.08 Transf. capital Diputacio. Millora
arquitectòniques C/ del Carme

30.000,00 €

accés

i

supressió

barreres

Totals majors ingressos:

46.594,46 €

Despeses a finançar amb nous ingressos:
Partida

Nom

45103-622.03 Casa Clara, Rehabilitació (Local Jove)
511-611.05 Millora Accés i supressió barreres arquitectòniques C/
Carme

Proposta
d’increment
16.594,46€
30.000,00€

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 09/08 mitjançant la
generació de crèdit finançat amb nous ingressos no tributaris, per un import de
46.594,46 €, 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”.
En la fase de votació de la proposta, aquesta queda aprovada pels 7 vots a
favor dels regidors del grup de CiU i els 6 vots en contra dels regidors del PSC i
d’IPA.

I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 21,45
hores, de tot el qual extenc la present acta, donant fe del seu contingut.

Vist-i-plau,
L’alcalde

El Secretari Accidental

