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ACTA NÚM. 12/2011

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 15 DE DESEMBRE DE
2011.

Data: 15 de desenbre de 2011
Horari: Inici a les17 h i acabament a les 19 h.
Lloc: Sala de sessions.
A les 17 hores del dia quinze de desembre 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)

Sr. Agustí Cabases i Saz (ERC).
Sra. Montserrat Clarisó i Vilaseca (ERC).
Sr. Alex Planes i Molet (PSC).
Sr. Gerard Serra i Martínez (CiU).
Sr. Santiago Santamaria i Mas (CiU).
Sr. Jordi Casals i Tomàs (CiU)
Sra. M. Antonieta Ribes I Companys (CiU).
Sra. Edurne Laurenz I Bagué (CiU).

Secretari-Interventor:
Sr. Pere Biedma i Agüera.

ABSÈNCIES:
Amb l’absència excusada durant la sessió dels regidors Sr. Simeó Abad i Moliné (PP), Regidora-Tercera Tt. d’Alcalde:
Sra. Maite Codina i Badia (ERC) i fins a la votació del primer punt de l’ordre del dia del regidor Sr. Alex Planes i Molet
(PSC).
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Es celebra sessió extraordinària, prèvia convocatòria i publicitat efectuada amb l’antelació i forma reglamentària, amb
quòrum d’assistència suficient.
Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, seguidament es procedeix a conèixer els assumptes inclosos al
següent,
ORDRE DEL DIA:
1.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS CÀRRECS DE JUTGE DE PAU D’ALCARRÀS..
L’Alcalde-President, en virtut dels següents
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Primer.- Atès que a instancia de la Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya per
ofici de data 14 de setembre de 2011, Ple de la Corporació municipal, en sessió de data 24 d’octubre de 2011, va
adoptar l’acord d’Incoar expedient per a la renovació dels càrrecs de Jutge de Pau Titular i Substitut d’Alcarràs,
disposant fer convocatòria 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 Provincia.
Segon.- Atès que efectuada l’exposició pública reglamentària en la forma següent:
1.- Edicte inserit al Tauler d’Anuncis Municipal el dia 25 d’octubre de 2011.
2.- Edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 156 del dia 3 de novembre de 2011 fins al 26 de novembre de
2011.
3.- Edicte inserit al Tauler d’Anuncis del Jutjat de Pau d’Alcarràs, durant un termini de 20 dies, segons certificació de la
Secretaria Judicial del 25 de novembre de 2011.
4.- Edicte inserit al Tauler d’Anuncis del Jutjat Degà de Lleida, durant un termini de 20 dies, segons certificació de la
Secretaria Judicial del 15 de desembre de 2011.
Es fa constar per certificat de la Secretaria de data 26 de novembre de 2011, ratificat en data 15 de desembre de 2011,
que transcorregut el termini de 20 dies s’han rebut les sol.licituds per accedir al càrrec de les persones següents:
-Sra. Rosa Eulàlia Escarp Ribes, de data 8 de novembre de 2011.
-Sra. Maria Montoy Gálvez, de data 10 de novembre de 2011.
-Sr. Ricard Dolcet Sanjuan, de data 18 de novembre de 2011.
-Sr. Pere Joan Capdevila Dolcet, de data 18 de novembre de 2011.
-Sr. Ramon Costa Biosca, de data 22 de novembre de 2011.
Tercer.- Atès el dictamen de la Comissió Informativa de Governació celebrada el dia 13 de desembre de 2011, en el
que es va proposar pactar entre tots els grups polítics municipals una proposta de persones amb reconeguda solvència
personal i que no hagi estat públicament vinculada amb cap llista política.
En virtut de l’establert a l’art. 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, fent constar que els interessats
no podràn estar incursos en cap causa d’incapacitat per a l’íngrés a la carrera judicial de les establertes a l’art. 303 de
la Llei Orgànica del Poder Judicial.
Es proposa per l’Alcaldia:
Primer.- Proposar el nomenament dels Jutges de Pau d’Alcarràs en favor de les persones següents:
1.- Jutge de Pau Titular: al Sr. Sr. Ricard Dolcet Sanjuan.
2.- Jutge de Pau Substitut: al Sr. Pere Joan Capdevila Dolcet,
3.- Alternativa 3 a.: a la Sra. Rosa Eulàlia Escarp Ribes
Segon.- Comunicar el present acord al Degà dels Jutjats de Primera Instància i Instrucció de Lleida, per a que l'aixequi
al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als efectes de efectuar el nomenament corresponent dels actuals càrrecs.
Oberta deliberació es donen les intervencions següents:
1.- El regidor portaveu del grup de CiU reconeix l’esforç de l’equip de govern per buscar prohoms de la Vila, amb llarga
trajectòria individual i en col.lectius que no hagin estat en llistes electorals. Al mateix temps vol fer un reconeixement
exprés als actuals Jutge de Pau Sr. Miquel Serra Mora i al substitut Sr. Josep Mª. Ribes Riu, que han tingut la difícil
tasca de transformació del Jutjats de Pau, del registre civil i de l’Agrupació de les Secretaries. Creu que així és com
s’han de fer les coses, amb consens i per això ens felicitem tots.
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2.- La Sra. Marina Forcada, portaveu del grup municipal del PSC es reitera en les manifestacions anteriors per l’acord
consensuat, felicita a les persones proposades i agraeix la tasca realitzada als actuals Jutges Sr. Miquel Serra Mora i
Sr. Josep M. Ribes.
3.- L’Alcalde-President Sr. Miquel Serra Godia, excusa inicialment als regidors que no poden estar presents a la sessió
per actes exteriors de representació del poble, i que també han manifestat el seu acord exprés a la proposta de
nomenament, especialment la del regidor del PP Sr. Siméó Abad que va voler que així es digués. Agraeix als Jutges
actuals Sr. Miquel Serra i Sr. Josep M. Ribes la seva tasca desenvolupada de servei al poble, i també vol agraïr a les
persones que s’han presentat sol.licitud abans citats. Manifesta que al reconèixer que persones presentades
inicialment havien tingut presència en llistes electorals van decidir buscar d’altres persones que poguessin tenir el
consens de tots els grups polítics municipals ja que és un càrrec que ha de vetllar per tot el poble. Per això agraeix al
Sr. Gerard Serra com a portaveu del grup de CiU i al Sr. Simeò Abad del grup del PP el consens, agraeix a les
persones proposades, Sr. Ricard Dolcet Sanjuan i al Sr. Pere Joan Capdevila Dolcet, que hagin acceptat i vol animarlos a fer les coses igual de be que els actuals Jutges de Pau.
Finalment, posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de onze dels tretze regidors que integren el
Ple, resta aprovada per unanimitat.
Seguidament l’Alcalde dóna la paraula als Jutges titulars i substituts, actuals i proposats, que assisteixen a l’acta. El Sr.
Ricard Dolcet, Jutge de pau proposat, manifesta que intentarà fer-ho el millor possible, que va acceptar la proposta al
veure que tenia el consens de tots els grups municipals i que espera que aquest es respecti en el futur.
El Sr. Miquel Serra Mora, Jutge de pau titular, vol donar les gracies pel reconeixement a la seva tasca i s’ofereix al Sr.
Ricard Dolcet per traslladar-li tota la seva experiència, tot i manifestant-li que considera que el Jutjat de Pau ha tingut molts
canvis però que està al corrent i al dia dels assumptes.

2.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L’’ORDENANÇA FISCAL
L’IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES.

NÚM. 1 REGULADORA DE

El Ple, en sessió de data 24 d’octubre de 2011, va aprovar Modificar provisionalment de forma puntual l’art. 8 dels
Tipus impositius i quota de l’Ordenança fiscal núm. 1 de l’Impost sobre Béns Immobles.
Exposat al públic mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província del 5/11/2011 i al
tauler d’edictes de l’Ajuntament pel termini mínim de trenta dies, a fi que els legítims interessats poguessin es puguin
formular observacions, al·legacions i reclamacions, es fa constar per certificat del Secretari-Interventor de data 15 de
desembre de 2011 que durant el termini d’informació pública no s’han formulat.
Atès que comunicada proposta a les comunitats de regants i al Patronat Municipal d’Ajunt al Jove Agricultor la proposta
d’increment de l’IBI de rústica i l’eliminació de la taxa de camins, als efectes d’iniciar un programa d’inversions en
l’asfaltat de camins i havent rebut conformitat durant les reunions celebrades.
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, 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.
Atès el dictamen favorable de la Comissió d’Hisenda celebrada el dia 13 de desembre de 2011.
Es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar definitivament de forma puntual els articles de les ordenances següents:
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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: 0,73 %.
Béns immobles de característiques especials: 0,82 %”
Segon.- Disposar la publicació íntegra del text modificat fent constar que entrarà en vigor a l’endemà de la publicació i
amb efectes del 1 de gener de 2012.
Oberta deliberació el regidor-portaveu del grup de CiU Sr. Gerard Serra manifesta que mantindran el seu
posicionament d’abstenció, no per estar en contra de l’increment pactat de l’IBI de rústica i la finalitat de fer la inversió
d’asfaltat en calent de camins, sinó per considerar que la situació del sector agrícola engany no és la propícia per
increments d’impostos. No obstant agraeix l’esforç realitzat de pactar amb el patronat municipal d’ajut al jove agricultor i
amb d’altres comunitats l’increment del tipus impositiu, a tal efecte demana que es consigni de forma separada aquests
increment als pressupostos per tal de constatar la part que es destina a finançar les obres de camins.
L’Alcalde respon que es va tenir en consideració la difícil situació del sector agrícola i ramader d’engany, i per això
abans de fer l’aprovació definitiva es va consultar i rebre l’acceptació del patronat municipal d’ajut al jove agricultor i de
totes les comunitats de regants, dir que la proposta del tipus impositiu de rústica del 0,73% es compensava amb
l’eliminació de la taxa de conservació de camins de tal forma que la gran majoria dels propietaris de finques rústiques
pagaran menys, ja que entraran a pagar unes 2.000 h. de grans propietaris que no pagaven la taxa de camins per
haver guanyat litigis judicials, igualment contesta que s’ha determinat l’increment de l’IBI que es destinarà a asfaltat de
camins al que s’afegirà la venda de finques rústiques municipals i les rendes per l’explotació agrícola que es vol fer de
les finques de la partida Saladar. En definitiva que es va esperar a l’aprovació dels representants del sector agrícola per
prendre la decisió i afavorir al sector.
Finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de onze dels tretze regidors
que integren el Ple, resta aprovada per 6 vots a favor dels regidors dels grups municipals d’ERC i del PSC i l’abstenció
dels 5 regidors del grup de CiU.

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS DE 2010 I RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE
BÉNS.
L’Alcalde-President, en virtut dels següents,
ANTECEDENTS:
Primer.- La Comissió Especial de Comptes, en sessió del dia 8 de juny de 2011, va aprovar inicialment l'informe
Memòria dels Comptes Generals de l’exercici pressupostari de 2010 corresponent als Ens Ajuntament i Patronat
Municipal d’Esports
Segon.- Per certificat de la Secretaria de data 12 de setembre de 2011 es fa constar que durant el termini d’exposició
pública realitzat mitjançant edictes inserits al Tauler d'Anuncis Municipal i al Butlletí Oficial de la Província núm. 86, del
dia 16 de juliol de 2011, no es van formulat reclamacions ni al·legacions de cap tipus, considerant l’aprovació inicial de
l’informe aixecada a definitiva.
Tercer.- Atès que per Decret de l’Alcaldia de data 7 de juliol de 2011, es va realitzar la contractació del servei
d’auditoria complerta dels comptes de l’exercici de 2010, un estudi jurídic de les operacions urbanístiques més
importants de l’any 2005 a 2009 i un estudi limitat dels Estats comptables i financers dels anys 2007 a 2009 a
l’assessoria Julio Vilagrasa i Asociados.
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Quart.- Atès que per informe de Secretaria-Intervenció de data 7 de juliol de 2011, d’acord amb l’ establert a l’art. 213 i
ss. i l’art. 223, Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual se aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, es fa constar que el control intern correspon exercir-ho a l’Interventor municipal, sense perjudici de
complementar les seves funcions amb serveis externs coadjuvants de les seves funcions de fiscalització, i el control
extern de fiscalització dels comptes i de la gestió econòmica de les corporacions locals correspon a la Sindicatura de
Comptes de Catalunya i al Tribunal de Comptes d’acord amb els convenis i el que estableix les lleis que regulen el seu
funcionament.
Cinquè.- Atès que el Ple en sessió de data 28 de setembre de 2011 va constatar la presentació dels comptes, però va
acordar la suspensió de l’aprovació definitiva dels comptes generals fins a tenir coneixement dels resultats de
l’auditoria i que en data 28 de setembre de 2011 el Secretari de l’Ajuntament va certificar que restava acreditada la
presentació al Ple i la suspensió de l’ aprovació dels comptes, sens perjudici de l’aprovació posterior per part de la
Corporació.
Novè.- Atès que en data 14/10/2011 es trameten els comptes generals i el certificat anterior a la Sindicatura de
Comptes via EACAT.
Desè.- Atès que per ofici de data 4/11/2011 es rep, via EACAT, comunicació de la Sindicatura de Comptes, que no es
constata la recepció fins el dia 21/11/2011, en el que es requereix completar el tràmit amb l’acord plenari d’aprovació
definitiva o de no aprovació, no de suspensió, i que cal acreditar l’esmentat extrem tal i com determina l’art. 41.6 de la
Llei LLEI 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes.
Onzè.- Per acord del Ple del dia 24 de novembre de 2011, es va acordar fer constar que s’ha sotmès al Ple de la
Corporació la Memòria i els Comptes Generals Municipals de l'exercici de 2010, corresponent als Ens Ajuntament i
Patronat Municipal d’Esports, que no són aprovats, però que es trameten amb caràcter provisional a la Sindicatura de
Comptes amb aquesta condició. Completant la documentació dels comptes tramesa a la Sindicatura de Comptes, en
virtut de l’acord del Ple del dia 28/09/2011, efectuada per l’EACAT en data 14/10/2011, mitjançant un certificat del
secretari que n’acrediti la presentació al Ple, sens perjudici de l’aprovació posterior per part de la Corporació.
Dotzè.- Atès es rep l’informe de l’Auditoria de Comptes datada el dia 7 d’octubre de 2011, realitzada per l’Auditor Sr.
Julio Vilagrasa Ibarz, núm. ROAC 12978, dels comptes de l’exercici de 2010 i un estudi limitat dels Estats comptables i
financers dels anys 2007 a 2009, així com un estudi jurídic de les operacions urbanístiques més importants de l’any
2005 a 2009 realitzat per l’advocat Sr. Enric Vicente i Català, de data 14 de novembre de 2011
a) No s’observen il.legalitats econòmiques ni urbanístiques i que els expedients de gestió i de planejament urbanístic
han estat correctament tramitats.
b) Que s’efectua una carta de recomanacions per l’ adient enregistrament de moviments comptables per reflectir més
acuradament la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera dels resultats i de l’execució del pressupost.
Significant que, amb la salvetat les mateixes, els Comptes Generals de 2010, expressen en tots els aspectes
significatius la imatge fidel del patrimoni i de la situació financera de la Vila d’Alcarràs a 31/12/2010 i dels resultats de
les operacions i dels recursos obtinguts i aplicats en l’exercici anual finalitzat a la esmentada data i contenen la
informació necessària i suficient per a la seva interpretació i comprensió adequada, de conformitat amb principis i
normes comptables generalment acceptades que guarden uniformitat amb els aplicats l’exercici anterior.
Tretzè.- Que el Secretari-Interventor per informe de data 29 de novembre de 2011, recull i ratifica les recomanacions
efectuades per l’informe de l’Auditor dels comptes, ratificant les observacions realitzades a l’informe dels Comptes
Generals de 2010 de data 7 de juliol de 2011, proposant a l’Ajuntament realitzar durant l’exercici pressupostari de 2011
els enregistraments comptables i recomanacions comunicades a la Comissió Especial de Comptes.
Catortzè.- Que convocada la Comissió Especial de Comptes el dia 13 de desembre de 2011, seguint l’informe
d’auditoria i del Secretari-Interventor, acordà aprovar les recomanacions i efectuar proposta d’aprovació dels Comptes
al Ple de la Corporació.
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Quinzè.- Considerant allò establert a la Regla 102.4 de l’Ordre EHA/4041, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la
Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, publicada al B.O.E. de 9 de desembre de 2004, que estableix que
“4. L’aprovació del compte general és un acte essencial per a la fiscalització d’aquesta pels òrgans de control extern,
que no requereix la conformitat amb les actuacions reflectides en ella, ni genera responsabilitat per raó de les mateixes.
Per tot el qual l'Alcaldia es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar els Comptes Generals de l'exercici de 2010, corresponent als Ens Ajuntament i Patronat Municipal
d’Esports, al Ple de la Corporació, disposant aixecar la present resolució a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
Segon.- Aprovar la revisió de l’Inventari de Béns Municipals a 31/12/2010.
Tercer.- Dur a terme les recomanacions de l’Auditoria i de l’Informe de Secretaria-Intervenció durant el periòde de 2011.
Oberta deliberació el regidor Sr. Gerard Serra, portaveu del grup municipal de CiU, manifesta que s’abstindran en la
votació, no per estar en contra dels comptes, sinó per considerar que l’informe de l’auditoria no planteja el deute d’una
forma adient, ja que es pot considerar de moltes formes i maneres diferents el mateix. Així considera que no s’han de
pagar en diners el 1.092.462,33 €. de valoració de la permuta del terreny de les escoles sinò amb terrenys per aquest
valor, tal i com es va informar per dos advocats i es ratifica per l’informe jurídic de l’auditoria, tot i reconeixent que
aquest fet es va constatar a instància del propi grup d’ERC quan estava a l’oposició. A més no considera que s’hagi
d’incloure el deute 525.403,13 € per la devolució de la PTE de la liquidació de 2009, ja que l’Ajuntament es va
assabentar al mes d’agost de 2011 i que a més ja es parla que la liquidació del 2010 serà positiva i a lo millor no
s’haurà de retornar sinò que es compensarà. Pot considerar com a imputable el crèdit de la biblioteca de 157.842,88 €.
que es va signar per l’Ajuntament a instància de la Generalitat en forma de subvenció del pla d’obres, considera que és
un endeutament fictici perquè la Generalitat usava la llei de subvencions i perquè és la que paga íntegrament el cost
del deute, afegeix que són formes de finançament d’inversions que s’usen per totes les administracions, posant per
exemple les concessions d’obres públiques o els lloguers financers d’edificis fets per empreses privades i que són
llogades per les administracions com la comissaria de la policia local de Lleida efectuada recentment. Afegeix que
aquest sistema de la llei de subvencions és el que va realitzar l’Ajuntament per fer el camp de gespa artificial amb el
deute pendent de 312.663,00 €, per tant creu que o s’accepta un o l’altre però no els dos. Al final considera que el
benefici és pel poble que va poder usar el camp de gespa artificial que al final molts altres municipis han volgut
implantar en formes similars. Creu que a l’hora d’interpretar que si el deute és de 6 o de 9 milions d’euros s’ha de
considerar que a la fí ha estat per crear infraestructures pels veïns, l’institut, les escoles, la biblioteca, l’escola bressol,
etc, En definitiva que els números són molt interpretables i que si s’han fet inversions per més de 6 o 9 milions s’ha de
dir també que no s’han de pagar demà, sinò en 15 o 20 anys, creu que s’ha de ser honest i dir que també s’ha fet
patrimoni i que el poble està tirant endavant que no estan les coses tant malament.
L’Alcalde-President Sr. Miquel Serra respon manifestant que el nou equip de govern únicament va dir el que es diu per
l’auditor de comptes i que no es pot criticar la feina d’uns auditors –El Sr. Gerard Serra apunta que no critica la tasca
dels auditors sinó la interpretació que es dóna- El Sr. Alcalde insisteix que la voluntat que tenien quan van d’entrar a
l’Ajuntament era conèixer la situació real que existia i a quant ascendia el deute de l’Ajuntament. Respecte a
l’endeutament que s’ha fet constar a l’auditoria manifesta que, respecte del 1.092.462,33 €. de valoració de la permuta
del terreny de les escoles, de moment l’únic cert és que s’ha de pagar, un altra cosa és que s’hagi de fer amb terrenys
que també tindran un cost ja que aquests s’hauran de d’urbanitzar i fer el planejament i projectes urbanístics perquè
siguin solars, cosa que també tindrà un cost similar. Respecte a la devolució de 525.403,13 € de la PTE de la
liquidació de 2009 l’auditoria diu que és un deute de l’Ajuntament sense perjudici que arribés al mes d’agost de 2011 és
del resultat del 2009 ja sigui per la mala gestió del govern de l’estat o de l’ajuntament. En quant als 157.842,88 €.
pendents del crèdit de la biblioteca que paga la Generalitat l’auditoria el que diu és que el titular del préstec és
l’Ajuntament malgrat que el pagui la Generalitat. Manifestant que el crèdit del camp de gespa artificial amb el deute
pendent de 312.663,00 €. malgrat que el formalitzés el Club de Futbol el que l’ha de pagar i la càrrega és de
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l’Ajuntament que per altra banda és el propietari dels terrenys. En definitiva creu que l’endeutament de més de 9,4
milions d’euros no es pot justificar per totes les inversions realitzades per l’equip de govern anterior, ja que les escoles
públiques o l’institut no els va fer l’Ajuntament sinó la Generalitat, ni tampoc és tan gran el valor del patrimoni de
finques de la partida Saladar, amb la que es va fer el compte de la lletera, creu que avui en dia aquelles finques no les
compraria ningú. Afegeix que els números són interpretables de forma diferent, però l’agrairia que justifiqués la gestió
efectuada durant tots aquests anys de creixement on van d’entrar a l’Ajuntament una gran quantitat de diners, durant
els quals amb una sola llicència d’obres de les que entrava es podien pagar les nòmines, per això creu que es va fer
una mala gestió, no solament es van ingressar molts diners sinó que a més es va arribar a un deute de 9,4 milions. Vol
posar com a exemple les factures per unes USB de telefonia mòbil de l’anterior regidor d’esports i d’hisenda de 500 o
600 euros mensuals o la del propi Sr. Gerard Serra amb una factura de més de 4.000 €. en un mes, aquest fet posa de
manifest que no es miraven les factures i això donava lloc a una mala gestió que és amb el que està en desacord.
Finalitza manifestant que les auditories poden ser interpretables però no la gestió com s’ha dit.
El Sr. Gerard Serra, portaveu del grup de CiU, per al.lusions manifesta que no es pot retreure un error com el tema de
l’USB de telefònica, perquè ells consideraven que s’havia contractat una tarifa plana, i així se li va reclamar al delegat
de zona de Telefònica que es va comprometre a abonar l’excés de cobrament i es va comprometre a fer l’abonament
en descomptes a les factures, considerant que no es pot fer demagògia amb aquests temes. Tampoc creu que es
pugui considerar tots els compromisos de pagament futurs com a deute, com si es comptés el que s’ha de pagar als
funcionaris en els pròxims anys i afegir-ho al deute, Afegeix que el Sr. Miquel Serra coneix perfectament, perquè era el
president de l’AMPA dels col.legis, que la Generalitat va demanar amb urgència la cessió de 7.000 m2 de terrenys
qualificats com a urbans i urbanitzats per fer les noves escoles i que creu que es va fer una bona gestió per que es van
aconseguir els terrenys sense pagar diners i fent l’operació amb una permuta de terrenys. Afegeix que no es pot dir que
les 30 hectàrees adquirides a la partida del Saladar no tenen valor, fa molts anys l’Ajuntament no va adquirir els
terrenys que se l’oferien a la zona de les escoles de baix i avui en dia estan al centre del poble. Considera que es van
fer moltes inversions que no es veuen, com la reposició de canonades d’aigua que eren de fibrociment en més de 20
quilómetres, la restauració de la façana de l’església, juntar els 2 embassaments d’aigua pel poble, la zona de urbana
per poder fer l’ Institut d’entre moltes altres, pensa que els ingressos que es van rebre no es van malbaratar sinó no
s’haurian fet totes les obres realitzades que ara tenim. No creu que se’ls hagi de consedierar com a dimonis.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que no les consta que s’hagi fet la devolució de les factures de telèfons que ha
manifestat el Sr. Gerard Serra, insisteix en que la feina era mirar les factures dia a dia i això no hauria passat, per això
parla de mala gestió. Afegeix que clar que n’hi ha inversions fetes, però moltes d’aquests han estat pagades per
subvencions rebudes per la Generalitat o l’Estat, com les piscines i el Plan d’Inversions locals de l’Estat, o el museu de
la plaça Major pel pla d’obres i serveis de la Generalitat. Creu que la mala gestió es pressupostar les obres de millora
de la planta baixa de l’Ajuntament en 60.000 €. I que al final s’hagi de modificar el pressupost perquè al final va fer
obres en tot l’edifici i va costar 600.000 €. Considera que la bona gestió hauria estat en vetllar per fer complir els
pressupostos en controlar la despesa que es feia. Evidentment creu que, com diu l’auditoria, que no s’ha fet res il.legal,
sinó que s’ha gestionat malament.
El regidor delegat d’Hisenda Sr. Jaume Bernis del grup municipal d’ERC manifesta al respecte de la factura de telefonía
mòbil de 4.434 €. la podien haver reclamat des de el mes de gener fins al mes de juny, i ara el Sr. Serra manifesta al
nou equip de govern el perquè no es va reclamar, creu que la factura ni la va mirar i se s’hagués actuat amb una mica
de seny o responsabilitat això no hauria passat, per això no creu que sigui un error de telefònica sinò del Sr. Gerard
Serra. Es replica per al.lusions pel Sr. Gerard Serra manifestant que el Sr. Bernis ha de vigilar amb les acusacions que
fa i es reserva els drets a exercitar les accions que consideri adient en defensa de la seva pressumpció d’inocència,
afegeix que van reclamar als delegats de telefònica perquè retornessin l’ excés de cobro de la factura durant el mes de
febrer de 2011 i que es van comprometre a fer les devolucions amb abonament de les factures com creu que van fer i
sinó reclamarà personalment perquè compleixin el seu compromís, manifestant que no es poden fer debats vuits.
Finalment l’Alcalde-President dóna per finalitzada la deliberació.
Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de onze dels tretze regidors que integren el Ple, resta
aprovada per 6 vots a favor dels regidors dels grups municipals d’ERC i del PSC i l’abstenció dels 5 regidors del grup
de CiU.
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4.- RECTIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL DE REVISIÓ D’ORDENANÇA RAMADERA.
L’Alcalde-president exposa al Ple que, no obstant a que l’acta del ple del dia 24/11/2011 no s’hauria d’aprovar a la
següent sessió ordinària a celebrar, es proposa rectificar l’error material de transcripció de l’acta en l’apartat 8 de
proposta de conveni extraprocessal amb la generalitat per la revisió d’ofici del text refós de l’ordenança ramadera, per
tal de fer constar que
ON DIU:
ARTICLE 11. EMPLAÇAMENT
/...
4. Les instal·lacions de les explotacions ramaderes en règim d’estabulació contemplades en els apartats aneriors, s’han
de situar a una distància mínima de 100 metres de qualsevol carretera i a una distància mínima de 15 metres des de
l’eix del camí i a 10 mts de llindars. En aquestes franges de servitud no es permet la instal·lació de femers, basses de
purins, sistemes de gestió d’excrements ni animals morts.
L’anterior disposició serà d’aplicació a les sol.licituds que es realitzin a partir d’entrada en vigor de la present ordenança.
/...
HA DE DIR:
Article 11. Emplaçament
/...
4. Les instal·lacions de les explotacions ramaderes en règim d’estabulació contemplades en els apartats aneriors, s’han
de situar a una distància mínima de 100 metres de qualsevol carretera i a una distància mínima de 15 metres des de
l’eix del camí i a 10 mts de llindars, sense perjudici d’altres distàncies que estableixi la normativa sectorial. En
aquestes franges de servitud no es permet la instal·lació de femers, basses de purins, sistemes de gestió d’excrements
ni animals morts.
L’anterior disposició serà d’aplicació a les sol.licituds que es realitzin a partir d’entrada en vigor de la present
ordenança.
Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de onze dels tretze regidors que integren el Ple, resta
aprovada per unanimitat.
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, 15 de desembre de 2011.
EL SECRETARI.

Vist i Plau.
L'ALCALDE.

