ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA PEL
PLE MUNICIPAL DEL DIA 20 DE JULIOL DE 1999.NÚMERO 7

ASSISTÈNCIA: Alcalde:

SR. MANUEL VISA I PURROY

Regidors: SR. MANUEL QUEROL LLOBET
SR.RAMON PRATS TROTA
SR. MIQUEL ABELLA GALINDO
SR. FRANCESC TORRES ARNÓ
SR. LLUÍS DALMAU SALVATELLA
SRA. MONTESE BENDICHO CASAÑÉ
SR. JOSEP IBARZ GILART
SR. JOSEP OLIVART VILASECA
SR. JOSEP GÒDIA VISA
SR. JOSEP ZAZURCA MONCLÚS
SR. JOSEP M. DOBLAS MANCERA
SR. JOAN COLOM RIERA
Secretari: SR. RAMON M. CORNELLANA PUIGARNAU

En Almacelles, essent les vint-i-dos hores del dia indicat a l'encapçalament, sota la
Presidència del Sr. Alcalde en Manuel Visa i Purroy i l'assistència dels Regidors
assenyalats més amunt, prèvia comprovació del quòrum legal necessari, amb
l'assistència del Secretari Sr. Ramon M. Cornellana Puigarnau, es procedeix a la
realització de la sessió extraordinària del Ple d'aquesta Corporació.

1.-APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA
Els reunits, per unanimitat aproven l’acta de la sessió constitutiva.

2.-PROPOSTA D’ALCALDIA
SESSIONS DEL PLE.-

SOBRE

Es dóna lectura a la següent proposta:

LA

PERIODICITAT

DE

LES

“Atès que, de conformitat amb l’establert a l’article 46 de la llei 7/85 de 2 d’abril de
les Bases de Règim Local, 78 del RD 2568/1986 de 28 de novembre, Reglament
d’Organització Funcionament i Règim Jurídic 94 de la llei 8/1987 de 15 d’abril
Municipal i de Règim Local de Catalunya, es proposa al Ple de la Corporació la
següent proposta d’acord:
PRIMER: Fixar la celebració de les sessions ordinàries del Ple amb una periodicitat
de dos mesos i es farà cada mes parell i de forma orientativa i sempre que es pugui es
celebrarà el darrer dijous. L’horari de celebració serà a les 21 hores a l’hivern i a les 22
hores a l’estiu.”
El portaveu de CiU fa constar que el seu grup s’abstindrà i sol·licita que els plens
siguin menys densos per facilitar el seu estudi.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per 7 vots a favor dels regidors del PSC i
del PP, i 6 abstencions dels grups CiU i IA-EPM.

3.- CONSTITUCIÓ DE LA COMISSIÓ DE COMPTES
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que, de conformitat amb l’establert pels articles 116 de la llei 7/1985 de 2
d’abril, reguladora de les bases de Règim Local, 56 de la Llei 8/1987 de 15 d’abril
Municipal i de Règim Local de Catalunya i 127 del Reial Decret 2568/1986 de 28 de
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les entitats locals , es proposa als reunits:
PRIMER: Constituir la Comissió Especial de Comptes, éssent les seves funcions
l’examen, l’estudi i l’informe dels comptes anuals de la Corporació.
SEGON: La Comissió estarà integrada per un membre de cada grup polític, que
aquests hauran de designar.
TERCER: Atés que el número de membres és igual per a cada grup s’aplicarà el
sistema de vot ponderat en funció de la representativitat a l’Ajuntament dels
mateixos.”
El portaveu d’IA-EPM demana que per tal de facilitar que qualsevol membre pugui fer
el seguiment dels comptes, es relacionin totes les factures en les actes de les
Comissions de Govern. Afegeix que, mentre no es relacionin, el seu grup s’abstindrà.

El Sr. Alcalde contesta que s’estudiarà aquesta suggerència tot i assenyalant que ha
augmentat molt el volum de factures.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per 7 vots a favor del PSC i PP, i 6
abstencions de CiU i IA-EPM.

4.- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA
GENERAL .Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès que, de conformitat amb l’article 20 de la Llei de Bases de Règim Local de
1985, segons el nou redactat fet per la Llei 11/99, i vist el que disposa l’article 57 de la
Llei Municipal Catalana i el 123 del ROF, es proposa als reunits:
PRIMER: Crear la Comissió Informativa General essent les seves funcions l’examen,
estudi i informe o consulta dels assumptes que han d’esser sotmesos a la decisió del
Ple, així com el seguiment de la gestió de l’Alcalde, la Comissió de Govern i els
regidors que tinguin delegacions.
SEGON: La Comissió estarà integrada per un membre de cada grup polític que
aquests hauran de designar.
TERCER: Atès que el número de membres és igual per a cada grup s’aplicarà el
sistema de vot ponderat en funció de la representativitat a l’Ajuntament dels
mateixos.”
El portaveu de CiU pregunta si això suposarà un filtre per tal que les propostes de
l’oposició restin aturades. El secretari fa constar que l’objecte de l’esmentada
Comissió és l’estudi, informe i consulta dels assumptes que hagin d’anar a un Ple, si
bé la competència per elaborar l’ordre del dia segueix essent de l’Alcaldia. El mateix
regidor assenyala que el seu grup s’abstindrà.
Sotmesa a votació la proposta, és aprovada per 7 vots a favor del PSC i PP, i amb 6
abstencions de CiU i IA-EPM.

5.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
DE LA CORPORACIÓ EN ORGANS COL·LEGIATS
Es dóna lectura a la següent proposta:

“Atès que, de conformitat amb l’establert en l’article 38 del RD 2568/1986 de 28 de
novembre pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic,
i als efectes d’anomenar els representants de la Corporació en els organs col.legiats, es
proposa als reunits el següent:
PRIMER:Designar el Sr. Alcalde com a representant de la Corporació en tots els
organismes col.legiats en què ha d’estar representat l’Ajuntament d’Almacelles.
SEGON: Designar la Regidora d’Ensenyament Montse Bendicho Casañé com a
representant de la Corporació en els diversos consells escolars dels centres, així com
en qualsevol organisme directament relacionat amb l’educació.”
El portaveu d’IA-EPM fa constar el seu vot en contra de la proposta per no haver-se’ls
consultat sobre aquest tema.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per 7 vots a favor del PSC i PP, 2 vots en
contra d’IA-EPM, i 4 abstencions de CiU.
6.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE NOMENAMENT DE TRESORER
Es dóna lectura a la següent proposta:
“Atès el que disposa l’article 61 del RD 500/90 de 20 d’abril pel qual es desenvolupa
el capítol primer, títol sisè de la llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals, que
estableix que l’ordenació del pagament és l’acte mitjançant el qual l’ordenador de
pagaments expedeix la corresponent ordre de pagament contra la Tresoreria de
l’Entitat.
Atès que resulta necessari designar la persona que es farà càrrec d’aquesta funció de
Tresoreria, com encarregat de realitzar materialment els pagaments, a més de les altres
funcions que recull l’article 177 de la llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals, i
davant la impossibilitat de què la funció sigui atribuïda a un funcionari i la urgència de
la designació del Tresorer.
Es proposa al Ple de la Corporació la següent proposta d’acord:
PRIMER: Nomenar al Sr. Ramon Prats i Trota com a Tresorer de l’Ajuntament
d’Almacelles.

SEGON: El nomenament es realitzarà pel termini mínim i màxim de temps que
conservi la condició de regidor designat, llevat que la corporació acordés el contrari en
qualsevol moment.
TERCER: Rellevar-lo de l’obligació de constituir fiança, fent-se responsables
sòlidariament del resultat de la gestió els restants membres de la Corporació.
QUART: En quant a les seves funcions estarà a tot el que preveu l’article 177 de la
llei 39/88 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.”
El portaveu d’IA-EPM fa constar que, donat que el Tresorer hauria de ser un
funcionari, votaran en contra de la proposta i que, a més, no es faran solidaris respecte
al tercer punt de la proposta.
El portaveu de CiU fa constar que, tenint en compte que Almacelles és una plaça de 2ª.
Categoria i que, segons la Llei de Règim Local, la plaça de Tresorer no pot ser
ocupada per un regidor, a més Convergència i Unió mostrem el nostre total desacord
amb el tercer punt on diu : Rellevar-lo de l’obligació de constituir fiança, fent-se
responsable solidàriament del resultat de la gestió els restants de la corporació, el
nostre grup municipal entenem que l’únic responsable de la seva gestió és ell. És
davant de tot això, que demanem al Vice-secretari que exposi el seu raonament jurídic.
Acte seguit, el vicesecretari assenyala que, encara que caldria un estudi previ per
emetre un informe detallat sobre el tema, si que de manera sintètica es pot afirmar que
la normativa de Règim Local i el Reial Decret, que regula les competències del
Funcionariat d’Habilitació Nacional, assenyalen que les funcions de Tresoreria pels
ajuntaments de la categoria d’Almacelles no han de ser exercides per funcionaris
tresorers d’habilitació nacional, si no que serà un funcionari municipal, o bé un regidor
de la Corporació qui se’n faci càrrec i que, per tant, no està d’acord amb el què ha
manifestat el regidor en aquest sentit.
Acte seguit, el regidor esmentat, demana que consti en acta les manifestacions
anteriors i que es retiri l’assumpte de l’ordre del dia davant les diferents opinions
contraposades, a fi que sigui estudiat novament aquest tema. El vicesecretari es ratifica
en la legalitat de les manifestacions del seu informe verbal.
El Sr. Alcalde fa constar, en contra de les manifestacions efectuades pel portaveu del
grup de CiU, que la plaça de Tresoreria de l’Ajuntament sempre ha estat ocupada i
exercida per un regidor, cosa que és contemplada en aquesta proposta, a més només es
fan responsables de la gestió del Tresorer els membres de la Corporació que votin a
favor de la proposta. El portaveu del grup del PSC assenyala que la dificultat es troba

en què un funcionari vulgui fer-se càrrec d’aquestes funcions i és per això que ho ha de
fer un regidor.
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per 7 vots a favor dels grups del PSC i PP, i
6 vots en contra dels regidors de CiU i d’IA-EPM.

7.- RÈGIM INDEMNITZATORI MEMBRES CORPORATIUS
Es dóna lectura a la següent proposta de l’Alcaldia:
“Vist el que disposen els articles 75 de la llei 7/1985 Reguladora de les Bases de
Règim Local i 13 del RD 2568/9186 de 28 de novembre, i a l’efecte de fixar el règim
d’indemnitzacions als membres de la Corporació per dedicació, per l’activitat duta a
terme a l’Ajuntament, vistos els crèdits pressupostaris existents, es proposa al Ple de la
Corporació la següent proposta d’acord:
PRIMER: Fixar les següents indemnitzacions per raó del servei, en funció de les
delegacions conferides:
- Sr. Alcalde: 190.000 pessetes mensuals brutes
- Sr. 1r. Tinent d’Alcalde: 95.000 pessetes mensuals brutes
- Sr. 2n. Tinent d’Alcalde: 95.000 pessetes mensuals brutes
- Sr. 3r. Tinent d’Alcalde: 95.000 pessetes mensuals brutes
- Sr. 4t. Tinent d’Alcalde: 95.000 pessetes mensuals brutes
- Regidors delegats: 70.000 pessetes mensuals brutes
SEGON: Establir la quantitat de 5.000 pessetes per l’assistència a Plens.”
El portaveu de CiU considera que el sou de l’alcalde i del 1r. Tinent d’Alcalde podria
estar inclòs dins dels barem que contempla la Federació Catalana de Municipis i
l’Associació Catalana de Municipis, i que considera un abús els sous del 2n, 3r i 4t
Tinent d’Alcalde, passant de 45.000 a 95.000 Ptes., increment del tot diferent a l’IPC.
Pel que fa als sous dels regidors delegats, considera igualment abusiu, passar de
35.000 a 70.000 Ptes., cosa que suposa un increment superior al 100%.
El portaveu d’IA-EPM fa constar el seu vot en contra atès que, malgrat pensin que els
regidors han de tenir un sou, consideren del tot exagerades les indemnitzacions
proposades.
El portaveu del PSC fa constar que el vot a favor del seu grup ve determinat en què el
treball que es realitza cal retribuir-lo, i que es pretèn arribar amb el temps, a sous en
els què l’alcalde cobri entre 225.000 i 250.000 Ptes., i que la gent que hi treballi cobrin

de 125.000 a 140.000 Ptes.; cosa que es preveu arribar-hi en 2 ó 3 legislatures. També
creu que caldrà apujar les indemnitzacions per assistència als Plens, cosa que ja s’ha
fet i de la qual l’oposició no n’ha dit res. Finalment assenyala que no es cobra res més
per cap altre concepte.
El Sr. Alcalde assenyala que en la sala hi ha qui va ser alcalde en la primera legislatura
i no va cobrar res, fet que va continuar fent-ho ell mateix. Posteriorment s’ha obtat per
aquest sistema indemnitzatori, comptant amb uns diners que inclouen tots els
conceptes.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per 7 vots a favor del PSC i PP, i 6 en
contra dels grups de CiU i IA-EPM.

8.- DESIGNACIÓ DE PORTAVEUS
Es dóna compte de la designació de portaveus dels diferents grups polítics que formen
l’Ajuntament, de a que els reunits es donen per assabentats, en els següents termes:
De conformitat amb l’establert en l’article 48 de la llei 8/1987 Municipal i de Règim
Local de Catalunya, i article 25 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic RD 2568/1986 de 28 de novembre es dona compte de la constitució dels
següents grups polítics així com dels seus integrants i portaveus:
Per PSC-PSOE

Sr. Ramon Prats Trota

Per CIU

Sr. Josep R. Ibarz Gilart

Per IPA-EPM

Sr. Josep M. Doblas Manceras
Suplent: Joan Colom Riera

Per PP

Sr. Manuel Querol Llobet

9.- PROPOSTA D’ACORD SOBRE RATIFICACIÓ DEL DECRET
D’ALCALDIA SOBRE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS DE
COMISSIÓ DE GOVERN
Es dóna compte del següent decret d’Alcaldia:

Decret de l’Alcaldia 31/99 relatiu a la periodicitat de les sessions de la comissió de
govern i que diu:
“DECRET NÚM. 31/99
De conformitat amb l’article 46 del vigent Texte Refòs de les Disposicions Legals
Vigents amb matèria de Règim Local i art. 112 del Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, i art. 96 de la llei 8/1987
Municipal i de Règim Local.
RESOLC:
Primer: Fixar el dilluns de cada setmana a les 21 hores i trenta minuts per la
celebració de les sessions ordinàries de la Comissió de Govern; les sessions
extraordinàries i les urgents tindran lloc quan amb tal caràcter siguin convocades per
aquesta Alcaldia.
Segon: Donar compte al Ple del present decret a efectes de la seva ratificació.”
Sotmés el Decret a votació, és aprovat per 7 vots a favor dels grups del PSC i PP, i 6
abstencions dels grups de CiU i IA-EPM.

10.-PRESA DE RAÓ DELS DECRETS DE L’ALCALDIA EN MATÈRIA DE
NOMENAMENTS I DELEGACIONS.Es dóna compte dels següents decrets:
“DECRET NÚM. 32/99
SOBRE NOMENAMENT MEMBRES COMISSIÓ DE GOVERN
Després de les eleccions locals del dia 13 de juny de 1999 i havent-se constituït la
corporació en sessió extraordinària del dia 3 de juliol de 1999.
De conformitat amb el que disposen els articles 20.1.b) i 23.1 de la Llei 7/85, de 2
d’abril; i 35.2.d) del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre,i 52 de la leli 8/1987 de
15 d’abril Municipal i de Règim Local de Catalunya.

RESOLC:
1.- Nomenar membres de la Comissió Municipal de Govern els següents regidors:
MANUEL QUEROL LLOBET
RAMON PRATS TROTA
MIQUEL ABELLA GALINDO
MONTSE BENDICHO CASAÑÉ
2.- Correspondrà a la Comissió de Govern així integrada, i sota la presidència de
l’alcaldia, l’assistència permanent a aquesta en l’exercici de les seves atribucions, i
també les que li delegui qualsevol òrgan municipal o expressament li atribueixin les
lleis.
3.- Notificar aquesta resolució a les persones designades per tal que efectuin
l’acceptació dels susdits càrrecs, 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.”

“DECRET NÚM. 33/99
SOBRE NOMENAMENT DE LES TINÈNCIES D’ALCALDIA
Després de les eleccions locals del dia 13 de juny de 1999 i havent-se constituït la
corporació en sessió extraordinària del dia 3 de juliol de 1999.
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 MANUEL QUEROL LLOBET

2ª. Tinència d’Alcaldia RAMON PRATS TROTA
3ª. Tinència d’Alcaldia MIQUEL ABELLA GALINDO
4ª. Tinència d’Alcaldia MONTSE BENDICHO CASAÑÉ
2.- Correspondrà als nomenats substituir, pel mateix ordre de nomenament, aquesta
Alcaldia en l’exercici de les seves atribucions en els supòsits legalment previstos.
3.- Notificar aquesta resolució a les persones designades per tal que efectuin
l’acceptació dels susdits càrrecs, 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.”

“DECRET NÚM. 34/99
Després de les eleccions locals del dia 13 de juny de 1999 i havent-se constituït la
corporació en sessió extraordinària del dia 3 de juliol de 1999.
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.

RESOLC:
1.- Efectuar les següents delegacions, respecte de serveis municipals que
s’especifiquen, a favor dels regidors que a continuació s’indica:

Servei Municipal:
ENSENYAMENT

SANITAT,

SERVEIS

SOCIALS,

ASSISTENCIALS

Regidora Delegada: Sra. MONTSERRAT BENDICHO CASAÑÉ

i

SANITAT, SERVEIS SOCIALS I ASSISTENCIALS:
. Salut Pública
. Sanitat Escolar i vacunacions
. Assistència Social
. 3a. Edat
. Serveis Socials
. Seguiment i control d’abastament d’aigua potable
. Informació i relacions socials
. Patronat Municipal d’Avis
. Campanya desratització
. Higiene pública
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquests aspectes

ENSENYAMENT:
. Guarderies
.Centres i institucions d’ensenyament i els seus serveis
complementaris
. Ajuts i foment a l’ensenyament
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquesta àrea

Servei Municipal: URBANISME I HISENDA
Regidor Delegat: Sr. Ramon Prats i Trota

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 area

HISENDA:
. Pressupost i execució crèdits
. Modificacions de crèdits
. Subvencions
. Inversions
. Recaptació
. Liquidació pressupost
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquesta area

Servei Municipal: OBRES I CAMINS
Regidor Delegat: Sr.Manuel Querol i Llobet

OBRES:
.Projectes d’urbanització
. Projectes d’obres públiques i municipals
. Conservació via pública
CAMINS:
. Inspecció i vigilància camins rurals
. Planificació, projecció, construcció, conservació, ús i
explotació dels camins.
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquesta àrea

Servei Municipal: SERVEIS PÚBLICS, AGRICULTURA I RAMADERIA

Regidor Delegat: Sr. Miquel Abella i Galindo
SERVEIS PÚBLICS:
. Aigües potables i clavegueram
. Places i jardins
. Escorxador i mercat
. Cementiri
. Recollida d’escombreries domiciliària
. Neteja viària
. Transport públic
. Enllumenat públic
. Personal de servei
. Piscines
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquesta area

RAMADERIA I AGRICULTURA:
. Activitats ramaderes i agràries
. Protecció i millora medi ambient
. Repoblació forestal
. Relacions amb els diversos grups ramaders
. Informació, relacions amb les diferents entitats agràries
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquesta area

Servei Municipal: CULTURA, FIRES I FESTES
Regidor Delegat: Sr. Lluís Dalmau i Salvatella
CULTURA, FIRES I FESTES:
. Activitats culturals, recreatives, música, agrupacions
artístiques
. Festes locals, concurs i exposicions, premis literaris, trofeus,
altres celebracions culturals.
. Informació relacionada amb diferents entitats culturals

. Transferències a entitats que col.laboren pel foment d’aquestes
activitats.
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquesta àrea.

Servei Municipal:ESPORTS I JOVENTUT
Regidor Delegat: Sr. Francesc Torres i Arnó
ESPORTS I JOVENTUT:
. Instal.lacions esportives de tot tipus, camps de fútbol,
poliesportiu, informació relacionada amb les diferents entitats
esportives.
. Oficina del Jove
. Patronat d’Esports
. Informació i coordinació amb els diferents grups jovenils
. Concursos, premis i altres celebracions en matèria d’esports i
joventut.
. Qualsevol altre assumpte vinculat amb aquestes àrees.

2.- 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.
3.- Notificar la present resolució a les persones designades amb la finalitat que
efectuin, si fa el cas, l’acceptació dels susdits càrrecs.
4.- Donar compte de la present resolució al Ple en la primera sessió que es celebri.
5.- Les delegacions conferides seran efectives des del dia següent a la data de la
present resolució.”

“DECRET 35/99
DELEGANT ATRIBUCIONS
De conformitat amb l’article 21-2 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local de 2
d’abril de 1985, i article 51 de la llei 8/1987 de 15 d’abril Municipal i de Règim Local
de Catalunya, tinc a bé delegar en la Comissió de Govern les següents atribucions:
a) Concessió de llicències d’obres majors.
b) Concessió de llicències per establiments sotmesos al Reglament d’Espectacles
Públics.
c) Declaració de ruina d’immobles.
d) Execució d’obres per mantenir l’ornament, i salubritat d’immobles particulars.
e) Resolució expedients infraccions de disciplina urbanística.
f) Aprovació certificacions d’obres.
g) Recepció definitiva d’obres.
h) Autorització ocupació del domini públic afectat a l’ús públic de quioscs, taules i
similars.
i) Autorització de la utilització temporal de béns municipals.
j) La contractació i concessió d’obres, serveis i subministres, assenyalats a l’article
21.1.1) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, i les que tinguin una durada no superior a un any o
no exigeixin crèdits superiors al consignat en el pressupost anual, que excedeixin de la
quantia prevista en aquest article.
k) Emissió d’informes en expedients d’indústries subjectes al Reglament d’activitats
molestes, insalubres, nocives i perilloses.
l) Aprovació matrícules de contribuients per diferents impostos i taxes municipals, així
com les altes i baixes en els mateixos i resolució de reclamacions per errors materials,
aritmètics o de fet.

ll) Reconeixement i liquidació d’obligacions derivades dels compromisos de despeses
legalment adquirits.
m) Concerts de caràcter fiscal.
n) Aprovació liquidació del Pressupost Ordinari.
o) Actualització renda d’immobles arrendats per l’Ajuntament a particulars.
p) Concessió de subvencions la consignació de les quals figuri en el Pressupost.
q) Declaració de situacions administratives de funcionaris i personal laboral fixe,
excepte separació del servei.
r) Concessió fraccionament de pagament de liquidacions practicades per impostos o
taxes als contribuents.
s) Aprovació concursos i campanyes de caràcter cultural, esportiu, joventut, tercera
edat i calendari escolar.
t) Contractació personal laboral de durada determinada per executar treballs que no
puguin ésser atesos per personal laboral fixe, d’acord amb els procediments de
selecció determinats, en el seu cas, en les bases aprovades pel Ple.
Malgrat això, aquesta Alcaldia podrà resoldre sobre qualsevol assumpte comprès en
les delegacions decretades, sempre que els estimi procedents.”

“DECRET NÚM. 36/99
De conformitat amb l’establert en els articles 51.c, 51.3, 54.1 de la llei 8/1987 de 15
d’abril municipal i de règim local de Catalunya que estableix la possibilitat de
l’Alcaldia de delegar les atribucions de convocar i presidir les sessions dels diferents
organs municipals les sessions del Ple i de la Comissió de Govern.
RESOLC:
Primer: Delegar la Presidència de la Comissió de Comptes en el següent membre de
la Comissió de Govern:
Sr. Ramon Prats i Trota

Segon: Donar trasllat del present decret al Sr. Ramon Prats als efectes oportuns.”

11.- RATIFICACIÓ DELS DECRETS 37, 38 i 39 DE 1999 SOBRE
NOMENAMENT DE TRESORERS DELS PATRONATS.Es dóna lectura als següents decrets d’Alcaldia:

"DECRET NÚM. 37/99
SOBRE NOMENAMENT DE TRESORER DEL PATRONAT MUNICIPAL
D'ESPORTS
Atès el que disposa l'article 61 del RD 500/90 de 20 d'abril pel qual es desenvolupa el
capítol primer, títol sisè de la llei 39/88 reguladora de les hisendes locals, que estableix
que l'ordenació del pagament és l'acte mitjançant el qual l'ordenador de pagament
expedeix la corresponent ordre de pagament contra la Tresoreria de l'entitat.
Atès que resulta necessari designar la persona que es farà càrrec d'aquesta funció de
tresoreria, com encarregat de realitzar els pagaments, a més de les altres funciones que
recull l'article 177 de la llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals.
Atès el que disposa l'article 8è. del capítol II dels Estatuts del Patronat Municipal
d'Esports, sobre el Tresorer que serà l'Interventor o funcionari que delegui.
Atès que la Secretària de l'Ajuntament, du a terme les funcions d'Interventor, i davant
la impossibilitat de què la funció sigui atribuïda a un funcionari i la urgència de la
designació de Tresorer.
RESOLC:
Primer: Nomenar Tresorer del Patronat Municipal d'Esports al Regidor Sr. Miquel
Abella Galindo.
Segon: El nomenament es realitzarà pel termini mínim i màxim de temps que conservi
la condició de regidor designat, llevat que la Corporació acordés el contrari en
qualsevol moment.
Tercer: En quant les seves funcions estarà en tot el que preveu l'article 177 de la llei
39/88 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
Quart: Del present Decret se'n donarà compte en el proper Ple que es celebri.

Almacelles, 15 de juliol de 1999"

"DECRET NÚM. 38/99
SOBRE NOMENAMENT DE TRESORER DEL PATRONAT MUNICIPAL
D'AVIS
Atès el que disposa l'article 61 del RD 500/90 de 20 d'abril pel qual es desenvolupa el
capítol primer, títol sisè de la llei 39/88 reguladora de les hisendes locals, que estableix
que l'ordenació del pagament és l'acte mitjançant el qual l'ordenador de pagament
expedeix la corresponent ordre de pagament contra la Tresoreria de l'entitat.
Atès que resulta necessari designar la persona que es farà càrrec d'aquesta funció de
tresoreria, com encarregat de realitzar els pagaments, a més de les altres funcions que
recull l'article 177 de la llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals.
Atès el que disposa l'article 17è. del capítol IV dels Estatuts del Patronat Municipal
d'Avis, sobre el Tresorer que serà designat entre els membres de la Comissió de
Govern.
RESOLC:
Primer: Nomenar Tresorer del Patronat Municipal d'Avis, la Regidora Sra. Montse
Bendicho Casañé.
Segon: El nomenament es realitzarà pel termini mínim i màxim de temps que conservi
la condició de regidora designada, llevat que la Corporació acordés el contrari en
qualsevol moment.
Tercer: En quant les seves funcions estarà en tot el que preveu l'article 177 de la llei
39/88 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
Quart: Del present Decret se'n donarà compte en el proper Ple que es celebri.
Almacelles, 15 de juliol de 1999”

"DECRET NÚM. 39/99
SOBRE NOMENAMENT DE TRESORER DEL PATRONAT INDESAL

Atès el que disposa l'article 61 del RD 500/90 de 20 d'abril pel qual es desenvolupa el
capítol primer, títol sisè de la llei 39/88 reguladora de les hisendes locals, que estableix
que l'ordenació del pagament és l'acte mitjançant el qual l'ordenador de pagament
expedeix la corresponent ordre de pagament contra la Tresoreria de l'entitat.
Atès que resulta necessari designar la persona que es farà càrrec d'aquesta funció de
tresoreria, com encarregat de realitzar els pagaments, a més de les altres funciones que
recull l'article 177 de la llei 39/88 reguladora de les Hisendes Locals.
Atès el que disposen els estatuts del Patronat Indesal sobre el nomenament del
Tresorer i considerant que la Secretaria de l’Ajuntament du a terme les funcions
d'Interventor, i davant la impossibilitat de què la funció sigui atribuïda a un funcionari
i la urgència de la designació de Tresorer.
RESOLC:
Primer: Nomenar Tresorer del Patronat Indesal al Regidor Sr. Ramon Prats Trota.
Segon: El nomenament es realitzarà pel termini mínim i màxim de temps que conservi
la condició de regidor designat, llevat que la Corporació acordés el contrari en
qualsevol moment.
Tercer: En quant les seves funcions estarà en tot el que preveu l'article 177 de la llei
39/88 de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals.
Quart: Del present Decret se'n donarà compte en el proper Ple que es celebri.
Almacelles, 15 de juliol de 1999"

Finalment, el portaveu de CiU fa constar que s’abstindran de votar per la senzilla raó
de que els hi hauria agradat que aquests assumptes s’haguessin parlat amb més esperit
de consens i diàleg.
El portaveu d’IA-EPM fa constar el seu vot en contra, no fent-se solidaris de la
responsabilitat dels tresorers designats.
Sotmesa la proposta de decrets a votació, és aprovada per 7 vots a favor dels grups
PSC i PP, 2 vots en contra d’IA-EPM i 4 abstencions del grup de CiU.

I no havent més assumptes per tractar s'aixeca la sessió a les 22,30 hores.
VIST I PLAU
L’ALCALDE,

EL SECRETARI,

