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ACTA NÚM. 10/2011

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 24
D’OCTUBRE DE 2011.

Data: 24 d’octubre de 2011
Horari: Inici a les17 h i acabament a les 18,30 h.
Lloc: Sala de sessions.
A les 17 hores del dia vint-i-quatre d’octubre de dos mil onze, es reuneix a la Sala de Sessions de
la Casa Consistorial el Ple de la Corporació Municipal de la Vila d’Alcarràs, presidida pel Sr.
Alcalde-President Sr.Miquel Serra Gòdia, amb l’assistència dels regidors que es relacionen
seguidament, i la del Secretari-Interventor Sr. Pere Biedma Agüera, que certifica.
ASSISTENTS :

Alcalde-President:
Sr. Miquel Serra i Godia (ERC).

Regidors:

Regidor-Primer Tt. d’Alcalde:
Sr. Jaume Bernis I Castells (ERC).
Regidora-Segona Tt. d’Alcalde:
Sra. Marina Forcada i Escarp (PSC)
Regidora-Tercera Tt. d’Alcalde:
Sra. Maite Codina i Badia (ERC)

Sr. Agustí Cabases i Saz (ERC).
Sra. Montserrat Clarisó i Vilaseca (ERC).
Sr. Alex Planes i Molet (PSC).
Sr. Gerard Serra i Martínez (CiU).
Sra. M. Antonieta Ribes I Companys (CiU).
Sra. Edurne Laurenz I Bagué (CiU).
Sr. Simeó Abad i Moliné (PP).

Secretari-Interventor:
Sr. Pere Biedma i Agüera.
ABSÈNCIES:
Amb l’absència excusada dels regidors Sr. Santiago Santamaria i Mas (CiU) i Sr. Jordi Casals i
Tomàs (CiU) durant la sessió (excusats per malaltia i viatge a l’estranger).

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Es celebra sessió extraordinària, prèvia convocatòria i publicitat efectuada amb l’antelació i forma
reglamentària, amb quòrum d’assistència suficient.
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Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, seguidament es procedeix a conèixer els
assumptes inclosos al següent,
ORDRE DEL DIA:
1.- INCOACIÓ D’EXPEDIENT PER A LA RENOVACIÓ DELS CÀRRECS DE JUTGE DE PAU
TITULAR I SUBSTITUT.
Atès que s’ha rebut de la Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justicia de
Catalunya ofici de data 14 de setembre de 2011, en el que es manifesta que, estan pròxim a
finalitzar el termini de 4 anys per al qual van ésser nomenats els actuals jutges de pau. Es
requereix per a que sl’inicin els tràmits corresponents per a fer la proposta a aqueix Tribunal de
nomenament de del Jutges de Pau titular i substitut del municipi.
En virtut de l’establert a l’art. 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau,
L’Alcalde-President, en virtut del dictamen adoptat per la Comissió Informativa de Governació
celebrada el passat dia 20 d’octubre de 2011, proposa al Ple l’adopció del següent,
ACORD:
Primer.- Iniciar l’expedient de renovació dels càrrecs de Jutge de Pau Titular i Substitut i fer
convocatoria pública als efectes que les persones interessades en accedir als esmentats càrrecs
puguin presentar instàncies al registre de la secretaria municipal, durant un termini de 20 dies des
de l’endemà de la publicació del present acord al Butlletí Oficial de la Província. Es fa constar que
els interessats no podràn estar incursos en cap causa d’incapacitat per a l’íngrès a la carrera
judicial de les establertes a l’art. 303 de la L.O. del Poder Judicial.
Segon.- Vistes les sol.licituds i previ dictàmen de la comissió informativa de governació, efectuar
proposta de nomenament al Ple i al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
El regidor portaveu del grup municipal de CiU Sr. Gerard Serra demana, tal i com va expresar a la
comissió informativa que, en la mesura que es pugui atenent a les sol.licituds rebudes, tenir
consens alhora d’escollir Jutge Titular i substitut.
L’Alcalde comunica que s’intentarà arribar al consens per tenir la unanimitat en les propostes de
nomenaments.
Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència dels 11 regidors que integren el Ple,
resta aprovada per unanimitat.
2.- SOL.LICITUD D’OPERACIÓ DE CRÈDIT A L’INSTITUT DE CRÈDIT OFICIAL PER AL
PAGAMENT DE FACTURES PENDENTS DE PAGAMENT ANTERIORS AL MES D’ABRIL DE
2011.
Atès que als efectes que preveu l'art. 4 i següents del Reial Decret-Llei 8 / 2011, d'1 de juliol, pel
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qual s'estableix una línia de crèdit per la cancel lació de deutes de les entitats locals amb empreses i
autònoms, corresponents a obligacions aprovades pendents de pagament i facturades amb
anterioritat del 30 d’abril de 2011.
Considerant que:
Primer .- Que la totalitat de les obligacions contretes per aquesta entitat local que s'inclouen en la sol
licitud remesa a l'I.C.O, compleixen els requisits exigits en l'art. 5.1 del Reial Decret-Llei 8 / 2011, d'1
de juliol.
Segon .- Que les referides obligacions compten amb el degut suport material en els termes que
estableix l'esmentat article 5.1, consistent en certificacions o documents que acreditin la realització
total o parcial del contracte, corresponents a subministraments, obres o serveis lliurats amb
anterioritat a 30 d'abril de 2011.
Tercer .- Que les contractacions de les quals deriven les obligacions referides que estan subjectes a
la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, compleixen els requisits exigits per
aquella legislació, corresponents a factures de depeses de contractes menors d’obres,
subministraments i serveis.
Quart .- Que mitjançant acord del President de l'entitat local de data 30 de març de 2011 es va
aprovar la liquidació del pressupost de l'any 2010, donant-se compte al Ple, el dia 11 d’abril de 2011.
Que efectuades sol.licituds d’ofertes a la Caixa, Banc Santander, Banc Bilbao Vizcaia i al Banc
Popular, vinculades amb el finançament a curt termini pel manteniment de operacions de confirming
i pòlissa de crèdit ordinàries de funcionament i programacions de tresoreria,
Considerant que l’actual situació econòmica general aconsella aprofitar tot finançament oficial que
es pugui oferir de l’Administració general de l’Estat.
L’Alcalde-President, en virtut del dictamen adoptat per la Comissió Informativa d’Hisenda
celebrada el passat dia 20 d’octubre de 2011, proposa al Ple l’adopció del següent,
ACORD:
Primer.- aprovar l’operació de crèdit amb l’Institut de Crèdit Oficial, mitjançant l’oferta presentada
pels bancs següents:
LA CAIXA-CAIXABANC
BANC POPULAR
BANC BILBAO VIZCAIA ARGENTARIA
BANC SANTADER
TOTAL CRÈDIT I.C.O.

47.301,48
38.975,22
49.434,68
104.571,93
240.283,31

l’import del crèdit ico ascendeix a 240.283,31 €. , endeutament que s’efectua a l'empar del que
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estableix l'art. 4 i següents del reial decret-llei 8 / 2011, d'1 de juliol va ser aprovada mitjançant.
A l’expedient consta la relació identificativa i detallada de les certificacions i documents acreditatius
de les obligacions pendents de pagament el compliment es pretén realitzar amb la Línia de Crèdit
per la cancel.lació de deutes de les entitats locals amb empreses i autònoms i exposa, a més, els
criteris adoptats per aquest Ajuntament per donar compliment a l'ordre de prelació establert en
l'article 5. 2 del precitat Reial Decret-Llei en la selecció de les obligacions de pagament objecte de
finançament.
Segon.- Que l'esmentada sol.licitud compta amb l'informe favorable corresponent emès per la
Intervenció de l’Ajuntament sobre el compliment dels requisits exigits per l'esmentada norma i amb
informe favorable emès per la Tresoreria de aquest Ajuntament en relació amb el compliment de
l'ordre de prelació establert en l'art. 5.2 del Reial Decret-Llei 8 / 2011.
Oberta deliberació es donen les intervencions següents:
El regidor portaveu del grup municipal de CiU Sr. Gerard Serra manifesta que no estant en contra
de concertar el crèdit oficial per avançar el pagament de factures de proveidors, s’abstindran per
considerar que el cost de l’operació ICO és molt elevat i, tot i que ens ajudarà a complir els criteris
obligats de la llei de morositat, creiem que sense aquesta càrrega i continuant amb les restriccions
de despesa que va iniciar l’anterior equip de govern i que ha continuat el nou equip podríem passar
sense aquesta operació.
El regidor portaveu del grup municipal del P.P. manifesta que està conforme en aprovar el crèdit
ICO sempre i quan es destini efectivament al pagament dels proveïdors pendents i no es destini a
d’altres despeses.
L’Alcalde contesta que inicialment la posició de l’equip de govern era de no fer el crèdit, donat que la
programació de tresoreria podia situar-nos dins dels límits de pagament en el termini d’un any, però
es va considerar que,vista la incertesa econòmica existent, especialment després que l’Estat ens
hagi requerit la devolució d’una part important de l’aportació per la Participació de tributs de l’Estat
de la liquidació de l’any 2009, era aconsellable sol.licitar el crèdit que facilita l’Estat per curar-nos en
salut, tot i considerant que si la situació econòmica ho permet es podria amortitzar el crèdit. El
regidor delegat d’hisenda Sr. Jaume Bernis considera que el tipus d’interés és elevat però és
l’establert per l’Estat, afegint que s’ha concertat l’operació amb les quatre entitats que habitualment
financien a l’Ajuntament per tal de poder tenir alternatives futures d’actuació. Igualment es manifesta
que el crèdit ICO està expressament destinat al pagament de factures pendents fins al final del mes
d’abril per obligació legal.
El regidor de CiU manifesta que reconeix que la situació econòmica és incerta i que la devolució
requerida per la liquidació de la participació de tributs l’Estat es injusta ja que l’error de càlcul de les
aportacions és culpa de l’Estat i els problemes de morositat dels Ajuntaments són culpa també de
l’incompliment dels compromisos de pago de l’Estat, per això anuncia que al proper Ple el seu grup
presentarà una moció d’insumició contra l’obligació de devolució de l’excès del PTE de la liquidació
de l’any 2009.
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L’Alcalde contesta que tot i sent conforme amb l’expressat pel Sr. Serra, es considera que no es pot
denegar la devolució del PTE a l’Estat ja que es descompta directament de les aportacions que ens
fan i podria tenir efectes negatius per la resta de finançament local, així es va manifestar per
unanimitat per tots els grups polítics de la Diputació de Lleida, que va considerar que són les entitats
supramunicipals i la Generalitat la que pot fer més força en defensa dels interessos municipals.
Finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència d’11 dels
13 regidors que formen el Ple, és aprovada pels 8 regidors dels grups municipals d’ERC, PSC i
del PP, amb l’abstenció dels 3 regidors del grup municipal de CiU.

3.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 REGULADORA DE
L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.
Atesa la necessitat d’adaptar la modificació de les ordenances fiscals aprovades a l’expedient
general tramitat l’any 2009, atès l’establert al Títol II del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que regula de forma
exhaustiva els recursos dels municipis i, en cada cas, determina la facultat de les Corporacions
Locals pel seu establiment, ordenació i supressió, per la determinació de les quotes tributàries així
com per l’aprovació i modificació de les corresponents ordenances fiscals reguladores dels tributs
locals en els termes que s'hi concreten.
Considerant que les bases liquidables de l’impost es veuen incrementades amb un coeficient del
10% del diferèncial del valor cadastral incrementat en la revisió cadastral efectuada l’any 2007,
procés d’actualització que es realitza durant un període de 10 anys i del que serà el 6 any
d’aplicació per l’urbana i el 4 t. per la rústica.
Considerant que es preveu que l’execució del pressupost de 2011 respecte a la previsió d’aquests
ingressos sigui executada en la seva pràctica totalitat, ja que es coneix la base imposable de l’IBI
d’urbana i del padró de l’IBI de rústica.
Considerant que no es precisaran majors ingressos per aquests conceptes per l’any 2012 i per
tant es pot optar per reduir el tipus impositius en una quantia suficient per esmorteir l’increment
derivat de la revisió de la ponència de valors cadastrals reduint així la càrrega fiscal als
contribuents en sòl urbà, excepte, però, pels béns de característiques especials relacionats amb
activitats productives específiques en sòl no urbanitzable que es considera haurien de mantenir el
tipus vigent.
Atesa la proposta inicial de càlcul efectuada per la Secretaria-Intervenció informada per
l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs locals que aconsellen prudència en
l’establiment del tipus, davant la incertesa de les valoracions definitives de la base imposable de
l’any 2012. Efectuant-se proposta revisar a la baixa els tipus d’urbana del 0,72 al 0,65 %.
Respecte a l’IBI de rústica es proposa incrementar per tal que, malgrat a no ser un tribut finalista,
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es pogués utilitzar per finançar activitats municipals del món rural. Tan inversions
d’infraestructures com la conservació d’aquestes.
Aquests fet suposaria la possibilitat d’eliminar la taxa de camins, que actualment finança un servei
sol.licitat voluntàriament pels usuaris, entre els quals únicament es contemplen com a subjectes
passius els titulars de finques adherides a les comunitats de regants de la Vila, però que exclou
determinades zones del terme municipal que no han sol.licitat la conservació de camins, o
activitats que utilitzen els camins sense participar en la seva conservació, com són edificacions de
granges, magatzems agrícoles, plantes industrials o de tractaments de residus o de àrids.
Considerant que el tipus impositiu dels béns rústics es situa actualment en el 0,64 %, es
proposaria incrementar-ho al 0,73 per eliminar la taxa de camins, establint l’alternativa
d’incrementar-ho en un 0,8, un 0,9 i fins a l’1 % si les comunitats de regants i el sector agrícola i
ramader està conforme en possibilitar majors ingressos, estimats anualment en fins a 260.000 €.,
que es destinarien exclusivament a finançar un programa d’inversions d’asfaltat de camins en
calent durant un període de 4 anys.
Atès que el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, l’informe favorable de Secretaria-Intervenció.
L’Alcalde-President, en virtut del dictamen adoptat per la Comissió Informativa d’Hisenda
celebrada el passat dia 20 d’octubre de 2011, proposa al Ple l’adopció del següent,
ACORD:
Primer.- Modificar provisionalment de forma puntual els articles de les ordenances següents:
1.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.
“Article 8. Tipus impositiu i quota.
1. La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus impositius
següents:
-Béns immobles de naturalesa urbana: 0,65 %.
-Béns immobles de naturalesa rústica: s’incoen dos propostes en expedient conjunt, una amb el
0,73 % i un altre amb el 1,00 %. Determinant-se el tipus en l’aprovació definitiva.
-Béns immobles de característiques especials: 0,82 %.
Segon.- La present modificació restarà aprovada definitivament si durant la seva exposició no es
formulen reclamacions. Fent-se constar que la present modificació entrarà en vigor a l’endemà de
la publicació de la seva aprovació definitiva, amb efectes del 1 de gener de 2010.
Oberta deliberació es donen les intervencions següents:
El regidor portaveu del grup municipal de CiU Sr. Gerard Serra manifesta sol·licita el vot separat
de urbana i rústega, ja que votarien a favor de la rebaixa d’urbana i s’abstindrien respecte a l’
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increment rústega. Considera en quant a la urbana que estan d’acord amb la rebaixa ja que
continua en la línia que es va encetar en l’anterior ajuntament de compensar una mica el fort
augment que ha suposat pels veïns la revisió de valors cadastrals imposada pel govern de Madrid
l’any 2007. Respecte a la rústega no estan del tot d’acord per que entenem que ara és el pitjor
moment que és podria plantejar aquest augment. No obstant vol manifestar que comparteix la
filosofia que pretén l’equip de govern en quan a l’eliminació de la taxa de camins i compensar-la
amb l’increment plantejat i també veiem que és la manera més justa de fer-ho per que tothom
aporti el que ha d’aportar pels camins, cosa que amb la taxa no passava. S’abstindran única i
exclusivament per que ara no toca i més amb la difícil època que està passant el sector agrícola i
ramader del nostre municipi. Per tant demana que es reconsiderés aquest punt i es demanes
l’opinió del sector del que es vol fer i, desprès i sols desprès, decidir entre tots si es tira endavant
o no. Pot entendre que per raons de terminis d’aprovació de les ordenances que han d’entrar en
vigor el dia primer d’any s’hagi de fer la proposta, però demana que es consulti prèviament amb el
sector agrícola.
El regidor portaveu del grup municipal del P.P. manifesta que considera correcte que pagui tothom
la conservació dels camins, però considera que s’ha de consultar amb les comunitats de regants i
els representants del sector agrícola, perquè no sap si engany, que ha estat un any molt dolent
econòmicament pel sector, sería dolent incrementar l’IBI de la rústica, o serà millor esperar un o dos
anys per fer tal d’iniciar el programa d’asfaltat de camins, per això demana que sigui escoltat el
sector afectat.
L’Alcalde contesta que per raons de tràmit s’havia de fer la proposta de modificació de les
ordenances ara, sense perjudici que al final no es modifiqui el tipus o es modifiqui en part, però
sempre en funció del que diguin les comunitats de regants i la resta del sector agrícola i ramader
que estan representats en el Patronat municipal d’ajut al jove agricultor “Carles Godia i Moliner”. La
seva voluntat és fer la proposta al PMAJA i a les comunitats de cóm es pot fer i finançar el programa
d’asfaltat de camins en calent, de com es poden adequar els tipus al que es vulgui asfaltar cada any.
El regidor del grup municipal del PP Sr. Simeó Abad manifesta que també s’hauria de considerar la
venda de finques rústiques municipals per a invertir en l’esfaltat de camins, però insisteix en que
s’ha d’explicar bé als regants la proposta d’asfaltat i el finançament amb l’increment de la rústega.
L’Alcalde contesta que s’ha iniciat un estudi de les finques rústiques municipals plantades o
ocupades i en ple rendiment, per tal que puguin accedir a la compra i sobre tot perquè al menys
puguin pagar o compensar la contribució rústica i les despeses de les escomeses d’aigua que paga
l’Ajuntament, tots aquests diners anirien a finançar la millora i asfaltat de camins.
El regidor delegat de camins Sr. Jaume Bernis manifesta que no es pot eliminar el finançament
provinent de la taxa de camins ja que els camins s’han de mantenir i així ho volen les comunitats,
però creu més just que no s’escapi ningú, que tots els que tenen finques rústiques paguin i fins i tot
els que poden afectar més els camins amb el trànsit de camions com són les granges i les activitats
extractives.
L’Alcalde finalitza dient que és tracta d’una proposta inicial i bàsica, que per raons de terminis i de
procediment s’ha d’iniciar ara, però que serà el sector agrícola i ramader el que decidirà. Que si
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s’elimina la taxa de camins el mínim que s’ha d’incrementar és el 0,73% proposat, i explicaran amb
exemples concrets que els propietaris de terrenys, que és la gran majoria, pagaran una mica menys,
en canvi passaran a contribuir empreses grans que fins ara no pagaven, considera que el sector pot
estar conforme amb el 0,73%, però insisteix que la programació d’asfaltat els camins, pot ser menys
o més quilòmetres anualment, en definitiva el que el sector, representat per les comunitats de
regants i el PMAJA vulgui.
Finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència d’11 dels
13 regidors que formen el Ple, és aprovada la modificació dels tipus impositiu de l’IBI d’urbana per
unanimitat i la modificació del tipus impositius de rústica pels 8 regidors dels grups municipals
d’ERC, PSC i del PP, amb l’abstenció dels 3 regidors del grup municipal de CiU.

4.- CONVENI SOBRE LES CONNEXIONS ALS SISTEMES D’INFORMACIÓ POLICIAL ENTRE
LA DIRECCIÓ GENERAL DE LA POLICIA I L’AJUNTAMENT DE LA VILA D’ALCARRÀS.
Amb l’objecte d’autoritzar la Policia Local d’Alcarràs perquè es connecti als Sistemes d’Informació
Policial (SIP) i cedir-li l’accés a les dades de caràcter personal de determinats fitxers policials que
són de titularitat del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, amb la finalitat que
ho utilitzi per fer consultes, diligències i altres tràmits en execució dels serveis policials propis.
Atesa la proposta de conveni efectuada pel Director General de la Policia del Departament d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació, actuant per autorització de signatura del secretari de
Seguretat, òrgan competent per a la signatura d’aquest conveni, de conformitat amb el que disposa
l’article 2 de la Resolució IRP/4181/2006, de 18 de desembre, de delegació de funcions del conseller
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació en diversos òrgans del Departament (Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya núm. 4785, de 21/12/2006).
Per tot el qual, vist la proposta de conveni i en virtut del dictamen adoptat per la Comissió
Informativa de Governació celebrada el passat dia 20 d’octubre de 2011, l’Alcalde-President
proposa al Ple l’adopció del següent,
ACORD:
Primer.- Aprovar el conveni entre la Direcció General de la Policia del Departament d’Interior,
Relacions Institucionals i Participació i l’Ajuntament de la vila d’Alcarràs, amb l’objecte d’autoritzar la
Policia Local d’Alcarràs perquè es connecti als Sistemes d’Informació Policial (SIP) i cedir-li l’accés a
les dades de caràcter personal de determinats fitxers policials que són de titularitat del Departament
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació,
Segon.- Delegant en l’Alcaldia la representació municipal en la formalització del conveni.
L’Alcalde afegeix que aquest conveni permetrà agilitzar tràmits i denúncies sense que s’hagin de
desplaçar policies fora de la localitat i estalviant hores del servei. Estant conformes tots els grups
polítics municipals.
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Per tot el qual posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència d’11 dels 13 regidors
que formen el Ple, és aprovada per unanimitat.
5.- CONVENI DE COORDINACIÓ I COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA DE SEGURETAT PÚBLICA
I POLICIA ENTRE EL DEPARTAMENT D'INTERIOR I L’AJUNTAMENT DE LA VILA
D’ALCARRÀS.
El desplegament de la Policia de Generalitat - Mossos d’Esquadra al municipi d’Alcarràs,
aconsella assolir un sistema de seguretat de caràcter global, que integri la diversitat de funcions
dels cossos policials dependents de la Generalitat de Catalunya i de la corporació local. La
voluntat de les parts és aconseguir la màxima cooperació i col·laboració en l’execució de les
funcions encomanades als cossos policials que depenen de totes dues administracions. En
conseqüència, el Departament d’Interior proposa l’establiment de conveni que té per objecte
establir les bases, delimitar els serveis i fixar els aspectes operatius per fer efectiva la cooperació i
la coordinació esmentades.
Per tot el qual, vist la proposta de conveni i en virtut del dictamen adoptat per la Comissió
Informativa de Governació celebrada el passat dia 20 d’octubre de 2011, l’Alcalde-President
proposa al Ple l’adopció del següent,
ACORD:
Primer.- Aprovar el Conveni de coordinació i col.laboració en matèria de seguretat pública i policia
entre el Departament d’Interior i l’Ajuntament de la Vila d’Alcarràs. Amb l’objecte establir les
bases, delimitar els serveis i fixar els aspectes operatius per fer efectiva la cooperació i la
coordinació esmentades.
Segon.- Delegant en l’Alcaldia la representació municipal en la formalització del conveni.
L’Alcalde afegeix que aquest conveni de col.laboració i cooperació és necessari aprovar-ho per tal
de poder accedir a les dades del sistema policial. Estant conformes tots els grups polítics
municipals.
Per tot el qual posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència d’11 dels 13 regidors
que formen el Ple, és aprovada per unanimitat.
6.- ACORD DE CREACIÓ DE LA JUNTA LOCAL DE SEGURETAT PER A MUNICIPIS EN
TERRITORI DE DESPLEGAMENT DEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA:
L’Alcalde-President, atès que el Ple de l’Ajuntament ha aprovat en aquesta sessió:
-El Conveni de coordinació i col.laboració en matèria de seguretat pública i policia entre el
Departament d’Interior i l’Ajuntament de la Vila d’Alcarràs. Amb l’objecte establir les bases,
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delimitar els serveis i fixar els aspectes operatius per fer efectiva la cooperació i la coordinació
esmentades.
-I el Conveni entre la Direcció General de la Policia del Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació i l’Ajuntament de la vila d’Alcarràs, amb l’objecte d’autoritzar la Policia
Local d’Alcarràs perquè es connecti als Sistemes d’Informació Policial (SIP) i cedir-li l’accés a les
dades de caràcter personal de determinats fitxers policials que són de titularitat del Departament
d’Interior, Relacions Institucionals i Participació,
Manifest que cal completar les actuacions establint la Junta Local de Seguretat de la Vila
d’Alcarràs a l’empara d’allò que disposa la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de
seguretat pública de Catalunya, el Decret 151/1998, de 23 de juny, de regulació de les juntes
locals de seguretat i la normativa que la desenvolupi.
Amb la dita finalitat, en virtut del dictamen adoptat per la Comissió Informativa de Governació
celebrada el passat dia 20 d’octubre de 2011, proposa al Ple l’adopció del següent,
ACORD:
Primer.- Crear la Junta Local de Seguretat de la Vila d’Alcarràs, a l’empara d’allò que disposa, la
Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, el Decret
151/1998, de 23 de juny, de regulació de les juntes locals de seguretat, com també el conveni de
coordinació i col·laboració en matèria de seguretat pública i policia proposat pel Departament
d’Interior.
Segon.- La Junta Local de Seguretat de la Vila d’Alcarràs, té la composició següent:
1. L’Alcalde o Alcaldessa d’aquest Ajuntament, que la presideix, amb veu i vot.
L'Alcaldia pot delegar excepcionalment la presidència de les sessions de la junta local de
seguretat al regidor o regidora de seguretat ciutadana.
2. Vocals permanents, amb veu i vot:
-El Delegat o delegada territorial del Govern.
-El Regidor o regidora delegat en matèria de seguretat ciutadana.
-El Cap o la Cap de la comissaria de la policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra del municipi
o, si no, el cap o la Cap de l'Àrea bàsica policial o el comandament que designi aquest últim.
-El Cap o la Cap de la Policia Local o el comandament que aquest designi.
Si així ho acorda l'Administració de l'Estat, són també vocals de la junta, en l'àmbit de llurs
competències, els Caps de la Guàrdia Civil i del Cos Nacional de Policia que tinguin
responsabilitats funcionals en el municipi.
3. Quan ho requereixin els assumptes a tractar, han d'assistir també a la reunió de la junta local
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de seguretat, amb veu però sense vot, representants de la judicatura i de la fiscalia, si així ho
acorda l'Administració de l'Estat.
4. Poden ésser també convidats a participar en la junta local de seguretat, amb veu però sense
vot, les associacions i les entitats veïnals i ciutadanes del municipi, en el cas que puguin ésser
afectades pels assumptes a tractar en l’ordre del dia d’aquesta.
5. Si els assumptes a tractar ho requereixen, el president o presidenta o els vocals poden assistir
a les sessions de la junta local de seguretat acompanyats dels tècnics que creguin convenients i,
especialment, de les persones responsables dels serveis d'emergències, dels serveis socials, de
trànsit i seguretat viària i de joc i espectacles, amb veu però sense vot. Així mateix, poden ésser
cridades a comparèixer davant la junta les persones responsables dels serveis de seguretat
privada que actuïn en el municipi.
6. El Secretari, que és el secretari de la Corporació, o un funcionari en qui delegui, i actua amb
veu i sense vot.
Tercer.- La junta local de seguretat s'ha de reunir en sessió ordinària, convocada pel president o
presidenta, amb caràcter trimestral. Una de les sessions anuals ha d'ésser plenària i hi han
d'ésser convidats els vocals no permanents i les persones i les entitats a què fan referència els
apartats 3 i 4 de l’acord segon, amb la finalitat de conèixer el pla de seguretat local i debatre la
situació general de seguretat al municipi.
Els acords de la junta local de seguretat s'han de prendre per unanimitat i tenen caràcter executiu.
Quart.- La junta local de seguretat ha de crear una Mesa de Coordinació Operativa, com a òrgan
permanent i estable de coordinació i de cooperació dels diversos cossos i serveis de seguretat al
municipi.
La Mesa de Coordinació Operativa ha d'ésser integrada pels caps de:
-La policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra.
-La policia local.
Que són membres de la Junta Local de Seguretat i, si escau, pels altres comandaments de policia
o de seguretat que determini la Junta Local.
Els caps de policia que són membres de la mesa poden ésser assistits pels funcionaris i els
tècnics que calgui per raó de les actuacions que s'han de portar a terme.
Cinquè.- Les funcions, l’adopció dels acords i la resta de normes de funcionament de la Junta
Local de Seguretat i de la Mesa de Coordinació Operativa es regeixen per la Llei 4/2003, de 7
d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya, i, en tot allò que no s’hi oposi,
pel Decret 151/1998, de 23 de juny, de regulació de les juntes locals de seguretat.
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L’Alcalde afegeix que la Junta local de seguretat permetrà un funcionament més efectiu de
l’activitat de la policia, preveient-se una reunió anual mínima per veure la situació i les
estadístiques dels delictes i les situacions de seguretat i ordre públic que s’hagin pogut detectar a
la Vila per cercar les solucions més adients, sense perjudici de fer reunions extraordinàries a
l’estiu per controlar els conflictes derivats dels temporers i la immigració, amb la Policia Nacional,
o durant el curs escolar si es detecten problemes de drogues a les escoles, etc. El regidor
portaveu del grup del PP considera correcte la creació de la Junta per detectar les tendències
d’actuacions delictives i actuar segons s’escaigui. El regidor del grup municipal de CiU Sr. Gerard
Serra creu que serà una bona eina operativa de funcionament de totes les parts interessades amb
la seguretat, ja que no sempre ha de recaure la responsabilitat en l’Ajuntament o els polítics, a
més que el poble ja comença a ser gran i creu que és necessària.
Per tot el qual posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència d’11 dels 13 regidors
que formen el Ple, és aprovada per unanimitat.
7.- FORMACIÓ MESES ELECCIONS A CORTS GENERALS DEL 20 DE NOVEMBRE DE 2011.
Una vegada convocades Eleccions a Corts Generals per Real Decret 1329/2011, de 26 de
setembre, en virtut del dictàmen de la Comissió informativa de governació del dia 20 d’octubre de
2011, reunit l’Ajuntament en sessió pública des de les 9 h. del matí a fi de donar compliment al
que indica l’article 26 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General vigent. Després de complir
totes les formalitats legals i efectuat el sorteig corresponent, l’Ajuntament ha format les Meses
Electorals que s’indiquen, amb persones que s’expressen i per als càrrecs següents:
MESA
DISTRICTE/SECCIÓ/MESA.
ELECTORAL. CÀRREC EN LA MESA
D.1.SECCIÓ 1ª. MESA A

NÚM.

NOM: SR./A.

01 001 A

PRESIDENT O PRESIDENTA

A0415

MERCEDES DOLCET MUR

01 001 A

PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r

A0229

NURIA CASTANY PRECIADO

01 001 A

PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n

A0641

CARLES GODIA CHARLES

01 001 A

VOCAL 1r

A0647

ROSAURA GODIA ESCARP

01 001 A

VOCAL 1r SUPLENT 1r

A0786

ANDREA JIMENEZ LLAS

01 001 A

VOCAL 1r SUPLENT 2n

A0168

VANESA CABASES CASTELLS

01 001 A

VOCAL 2n

A0225

JORDI CASTANY CAMI

01 001 A

VOCAL 2n SUPLENT 1r

A0612

GERMAN FILART CANADELL

01 001 A

VOCAL 2n SUPLENT 2n

A0108

ELOI BARO DURICH

D.1.SECCIÓ 1ª. MESA B
01 001 B

PRESIDENT O PRESIDENTA

B0181

HELENA MILA JURGENS

01 001 B

PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r

B0682

MARIA GABRIELA TERES SOSA

01 001 B

PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n

B0073

ANTONIO MAJOS MARTINEZ

01 001 B

VOCAL 1r

B0513

AGATA ROMERA ORTIZ

01 001 B

VOCAL 1r SUPLENT 1r

B0734

MONTSERRAT VILARO BUENO

01 001 B

VOCAL 1r SUPLENT 2n

B0414

MIGUEL QUILEZ LLEONART

01 001 B

VOCAL 2n

B0534

VICTOR SALO JOVE

01 001 B

VOCAL 2n SUPLENT 1r

B0633

ESTHER SERRA HUGUET

01 001 B

VOCAL 2n SUPLENT 2n

B0147

ELIANE MAS ORO
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D.1.SECCIÓ 2ª. MESA A
01 002 A

PRESIDENT O PRESIDENTA

A0066

MARIA JOSE ARELLANO PENA

01 002 A

PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r

A0439

TERESA FARRE RIBES

01 002 A

PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n

A0068

BEATRIZ ARENAS GONZALEZ

01 002 A

VOCAL 1r

A0071

MARIA ISABEL ARJO PONT

01 002 A

VOCAL 1r SUPLENT 1r

A0381

DOLORES DOLCET SERRA

01 002 A

VOCAL 1r SUPLENT 2n

A0548

MANUEL GIMENEZ CUENCA

01 002 A

VOCAL 2n

A0609

FERRAN GONZALEZ AIXALA

01 002 A

VOCAL 2n SUPLENT 1r

A0041

ELIAS ANGEL ALINS LOPEZ

01 002 A

VOCAL 2n SUPLENT 2n

A0494

FERNANDO FRAILE NAVASCUES

B0525
B0205
B0514
B0200
B0038
B0413
B0484
B0041
B0207

MARC SALO PULIDO
OSCAR JORDI MONCLUS FERRER
OSEP SAEZ MORENO
JORDINA MOLINA PIJOAN
MONTSERRAT LLOP FORTUNY
MERITXELL RIBAS BATISTA
ALBA MARIA ROSANES SISCART
FRANCISCO LLOVET LUQUE
NURIA MONCUSI MOYA

U0446
U0839
U0240
U0198
U0781
U0861
U0791
U0194
U0375

EDUARD HERGUIDO FO
JOSE LUIS FRANCISCO SIERRA CIGUDOSA
MARTA COMPANYS PEIRO
NOEMI CEREZA PALACIN
ESTHER SALAZAR MOLA
JOAQUIM SUMALLA SUAREZ
MANUEL SANCHEZ COMPANYS
MARIA MERCEDES CATALAN MONELL
FRANCISCO GARCIA TORRES

A0185
A0339
A0363
A0095
A0641
A0345
A0582
A0400
A0577

JOSEFA ANTONIA CASTELLS CHARLES
ROBERT DOLCET RICART
JUAN JOSE DOMINGUEZ BAFALLUY
JOSE MARIA BONASTRE GOMEZ
ALBERTO HERBERA GARCIA
RICARDO DOLCET SANJUAN
CARMEN GODIA LEON
MARIA TERESA ESPUÑES MARSOL
ANA GODIA GODIA

01 002 B
01 002 B
01 002 B
01 002 B
01 002 B
01 002 B
01 002 B
01 002 B
01 002 B
01 003 U
01 003 U
01 003 U
01 003 U
01 003 U
01 003 U
01 003 U
01 003 U
01 003 U
01 004 A
01 004 A
01 004 A
01 004 A
01 004 A
01 004 A
01 004 A
01 004 A
01 004 A

D.1.SECCIÓ 2ª. MESA B
PRESIDENT O PRESIDENTA
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n
VOCAL 1r
VOCAL 1r SUPLENT 1r
VOCAL 1r SUPLENT 2n
VOCAL 2n
VOCAL 2n SUPLENT 1r
VOCAL 2n SUPLENT 2n
D.1.SECCIÓ 3ª. MESA: ÚNICA.
PRESIDENT O PRESIDENTA
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n
VOCAL 1r
VOCAL 1r SUPLENT 1r
VOCAL 1r SUPLENT 2n
VOCAL 2n
VOCAL 2n SUPLENT 1r
VOCAL 2n SUPLENT 2n
D.1.SECCIÓ 4ª. MESA A
PRESIDENT O PRESIDENTA
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n
VOCAL 1r
VOCAL 1r SUPLENT 1r
VOCAL 1r SUPLENT 2n
VOCAL 2n
VOCAL 2n SUPLENT 1r
VOCAL 2n SUPLENT 2n
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01 004 B
01 004 B
01 004 B
01 004 B
01 004 B
01 004 B
01 004 B
01 004 B
01 004 B

D.1.SECCIÓ 4ª. MESA B.
PRESIDENT O PRESIDENTA
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 1r
PRESIDENT O PRESIDENTA SUPLENT 2n
VOCAL 1r
VOCAL 1r SUPLENT 1r
VOCAL 1r SUPLENT 2n
VOCAL 2n
VOCAL 2n SUPLENT 1r
VOCAL 2n SUPLENT 2n

B0118
B0287
B0288
B0598
B0285
B0341
B0354
B0166
B0248

SARA MIRO NAVARRO
MARIA ROSA QUERALT MONTAÑOLA
MOTSERRAT QUERALT MONTAÑOLA
LIDIA VILADEGUT CASALS
MARIA PILAR PUYUELO LATORRE
M.PILAR RIBES PERENDREU
CARLOS RIBOT CASCARRA
MARIA DEL CARMEN MURO MARTINEZ
SAMUEL PEÑA PIZARRO

I no havent més assumptes que tractar l’Alcalde aixeca la sessió en el lloc, data i hora indicats a
l’encapçalament.
I perquè consti als efectes establerts als arts. 203 al 207 del R.O.F. (R.D. 2568/86, de 28 de
novembre), lliuro aquest certificat, amb reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta
corresponent i amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde.
Alcarràs, 24 d’octubre de 2011.
EL SECRETARI.
Vist i Plau.
L'ALCALDE.

