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ACTA NÚM. 13/2011

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 21 DE
DESEMBRE DE 2011

Data: 21 de desembre de 2011.
Horari: inici a les 17:00 hores i acabament a les 19,00 hores.
Lloc: Sala de sessions.

A les disset hores del dia vint-i-u 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 Godia, amb l’assistència dels regidors que es relacionen seguidament, i la del SecretariInterventor 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).
Sr. Jordi Casals I Tomàs (CiU).
Sra. M. Antonieta Ribes I Companys (CiU).
Sr. Santiago Santamaria I Mas (CiU).
Sra. Edurne Laurenz I Bagué (CiU).
Sr. Simeó Abad i Moliné (PP).

Secretari-Interventor:
Sr. Pere Biedma i Agüera.

ABSÈNCIES:
No es donen.
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,
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ORDRE DEL DIA:
1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL, BASES D’EXECUCIÓ I PLANTILLA
ORGÀNICA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER A L’EXERCICI DE 2012.
Atès el projecte de Pressupost General de la Corporació Municipal d’Alcarràs i les seves bases d’execució
per a l’exercici econòmic de 2012, confeccionat per l'Alcaldia d'acord amb les racionals previsions de
despeses i ingressos corrents, i en atenció als projectes d'inversió en obres i serveis de competència
municipal actualment contrets o previstos per l'Ajuntament, així com d'acord amb les previsions d'ingressos i
despeses del Patronat Municipal d'Esports.
Atesa la Plantilla Orgànica i la Relació de Llocs de Treball de personal municipal per a l’exercici de 2012,
comunicada als representants sindicals del personal, fent constar que s’apliquen els acords vigents als
pressupostos des de l’any 2006, i posteriors actualitzacions, mentre es negocia i aprova el nou conveni
col.lectiu laboral i pacte funcionarial.
Atès l’Informe i l’actualització del Pla Econòmic-Financer confeccionat per la Secretaria-Intervenció, la
comunicació del projecte del pressupost en comissió d’hisenda del dia 13 de desembre de 2011 i el
dictamen de la Comissió d’Hisenda adoptat en sessió del dia 19 de desembre de 2011.
Per tot el qual l’Alcalde – President, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació Municipal per a l'exercici econòmic de
2012, integrat pels Ens següents:
- Pressupost de l'Ajuntament.
- Pressupost del Patronat Municipal d'Esports.
Que integra l’informe d’actualització del Pla Econòmic i Financer elaborat segons el Real Decret 1463/2007,
vigent des de l’exercici 2008 i projectat fins a l’exercici de 2013.
El pressupost consolidat resumit a nivell de capítols resta en la forma següent:
PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT DE L'AJUNTAMENT D'ALCARRÀS EXERCICI DE 2012
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
PRESSUPOST DE DESPESES
RESUM PER CAPITOLS
DESPESES

Ajuntament

P.M. Esports

Trans.
Intern.

Total Consolidat

%

2.012

2.012

2.012

2.012

relatiu

OPERACIONS CORRENTS
1 DE PERSONAL

2.468.300,00

0,00

2.468.300,00

29,03

2 DE BENS CORRENTS I SERVEIS

2.297.200,00

173.900,00

2.471.100,00

29,06

234.500,00

200,00

234.700,00

2,76

3 FINANCERES
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

173.600,00

44.800,00

-138.400,00

80.000,00

0,94

TOTAL OPERACIONS CORRENTS

5.173.600,00

218.900,00

-138.400,00

5.254.100,00

61,79
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OPERACIONS DE CAPITAL
6 INVERSIONS REALS

0,00
2.095.500,00

30.100,00

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

41.100,00

0,00

TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL

2.136.600,00

30.100,00

8 ACTIUS FINANCERS

2.125.600,00

0,00

25,00

41.100,00

0,48

2.166.700,00

25,48

1.082.800,00

12,73

0,00

0,00

9 PASSIUS FINANCERS

1.082.800,00

0,00

TOTAL OPERACIONS FINANCERES

1.082.800,00

0,00

0,00

1.082.800,00

12,73

8.393.000,00

249.000,00

-138.400,00

8.503.600,00

100,00

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

0,00

PRESSUPOST D'INGRESSOS
RESUM PER CAPITOLS

Ajuntament

P.M. Esports

Trans.
Intern.

Total Consolidat

%

2.012

2.012

2.012

2.012

relatiu

INGRESSOS
OPERACIONS CORRENTS
1 IMPOSTOS DIRECTES

3.888.000,00

0,00

0,00

3.888.000,00

45,72

84.900,00

0,00

0,00

84.900,00

1,00

2 IMPOSTOS INDIRECTES
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS

1.531.300,00

0,00

0,00

1.531.300,00

18,01

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.608.500,00

99.600,00

-138.400,00

1.569.700,00

18,46

22.300,00

149.400,00

0,00

171.700,00

2,02

7.135.000,00

249.000,00

-138.400,00

7.245.600,00

85,21

6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS

83.000,00

0,00

83.000,00

0,98

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

1.175.000,00

0,00

TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL

1.258.000,00

0,00

8 ACTIUS FINANCERS

0,00

9 PASSIUS FINANCERS

0,00

TOTAL OPERACIONS FINANCERES

0,00

0,00

8.393.000,00

249.000,00

5 INGRESSOS PATRIMONIALS
TOTAL OPERACIONS CORRENTS
OPERACIONS DE CAPITAL

1.175.000,00

13,82

1.258.000,00

14,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-138.400,00

8.503.600,00

100,00

0,00

OPERACIONS FINANCERES

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

Segon.- Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost, la Plantilla orgànica i la Relació de llocs de treball
per a 2012.
Tercer.- Fer expressa menció a l'aprovació de les disposicions addicionals de les Bases d'Execució núm. 1
relativa a les dietes dels regidors per assistència a comissions informatives, Juntes de Govern, Plens i actes,
següents:
/...
1.- De les retribucions i les dietes dels regidors.
Les dietes dels regidors seran pels conceptes següents:
1.
2.

Per assistència a comissió informativa d’urbanisme i compres 40 €./sessió.
Per assistència a Plens i Juntes de Govern 50 €./sessió.
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3.

Per serveis extraordinaris degudament justificats, jornades dedicades exclusivament a la direcció de
programes, serveis o actuacions municipals 90 €./jornada/fracció. No es considerarà indemnitzable les
assistències a actes institucionals i actes culturals, socials o econòmics de caràcter públic o d’altres
assistències a sessions de d’altres òrgans col.legiats.

No obstant l’anterior, es fa constar que no es fa cap previsió pressupostària per a retribuir les funcions de l’Alcaldia ni
cap altra regidor amb dedicació exclusiva. A tal efecte s’estableix per als regidors que no tinguin dedicació exclusiva ni
dedicació parcial, una quantitat fixa de periodicitat mensual en concepte de dietes i indemnitzacions per serveis
extraordinaris, per assistències efectives a las sessions dels òrgans col.legiats de la Corporació de qui formen part i
pels serveis extraordinaris prestats en l’exercici del seu càrrec, amb justificació mensual mínima, per als càrrec i pels
imports que es citaran que signifiquen una reducció del 10% sobre les previstes en exercici anterior reiterant l’acord del
Ple del dia 20 de juny de 2010 en el que s’aprovà el nou cartipàs municipal, següents:

Càrrec
Tinents Alcalde-Tresorer
Regidors delegats
Regidors portaveus
Regidors normals
Total crédito pressupostari

Dieta/mes
Núm. Total
Total
mesos
849,33
3,00
2.547,99
748,74
3,00
2.246,22
354,82
2,00
709,64
269,32
4,00
1.077,28
12,00

12
12
12
12

Total
30.575,88
26.954,64
8.515,68
12.927,36
78.973,56

A les que se’ls aplicarà una retenció de l’IRPF del 15%.
2.- Sense perjudici de les anteriors retribucions fixes i periòdiques anteriorment establertes, s’atorgaran les
indemnitzacions de les despeses justificades i efectives de transport, manutenció i allotjament extraordinàris en els
trasllats dels regidors per necessitat del servei, següents:
Altres dietes
Import

Quilometratge
0,23 €/Km.

Manutenció
26,67 €./dia

Pernoctació.
53,34 €./dia.

A les que se’ls aplicarà una retenció de l’IRPF del 15%.
/...”

Quart.- Exposar al públic a la Secretaria Municipal, mitjançant edictes inserits al Tauler d’Anuncis i al Butlletí
oficial de la Província, per termini de quinze dies hàbils durant el qual els legítims interessats el podran
examinar i presentar les reclamacions que considerin adients. Significant-se que en virtut de l'establert a l'art.
150.1 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, fent constar que el
Pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions i
que contra l'aprovació definitiva del pressupost es podrà interposar-se directament recurs contenciósadministratiu, en la forma i terminis que estableixen les normes de la dita jurisdicció.
Acte seguit l’Alcalde informar que han proposat un pressupost amb noves propostes per atendre la difícil
situació econòmica municipal, donant la paraula al regidor delegat d’hisenda Sra. Jaume Bernis per tal que
faci una exposició de les novetats que s’han incorporat.
El regidor delegat d’hisenda Sr. Jaume Benirs manifesta que ens trobem davant d’un pressupost ajustat a la
realitat que ens toca afrontar en aquests moments, és el primer pressupost que fa el nou equip de govern
que pretén aconseguir transparència, eficàcia i eficiència en la gestió econòmica assumint la responsabilitat
per poder aconseguir complir amb les obligacions de la Llei d’estabilitat pressupostària.
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En primer lloc vol ressaltar que la política i les prioritats del nou equip de govern s’han traslladat al
pressupost manifestant que els fets més importants són la tendència de reducció de despeses corrents,
especialment s’ha de significar la reducció del -11,36 % de les despeses en els serveis públics bàsics,
reducció de costos del 20,98% de la brigada de serveis, del -19,21% o del -66,82 en la deixalleria, amb una
reducció de la despesa en administració general del -11,38 %, especialment per l’eliminació de les
retribucions de l’Alcaldia i la reducció del 10% de les dietes dels regidors que fan que la despesa dels órgans
de govern s’hagi reduït en un -52,41 %. Aquestes reduccions en despesa corrent ens possibilita l’increment
de la despesa en béns públics de caràcter preferent, propis de polítiques progressistes, com les destinades
a sanitat, educació, esports, que s’incrementa en un +20,84%, o en les actuacions de caràcter econòmic,
que s’incementa en un +47,34% per tal de poder reactivar en la mesura del possible des de el municipi
l’activitat del comerç, de l’agricultura, de la ramaderia i de la creació d’infraestructures, aquestes despeses
preferents i de foment de l’activitat econòmica són les que han propiciat que el pressupost total s’incrementi
en un 3,52%.
En segon lloc vol ressaltar que la política pressupostària vol reduir costos sense perjudicar els serveis
mínims als vilatans. Manifesta que ens hem trobat amb un endeutament difícils, que a final del 2011 es
situarà en 9.141.653,08 €., per atendre’l s’ha fet previsions d’amortitzacions anuals i d’interessos per un total
de 1.003.665,18 €. Considerem que podrem aconseguir dur a terme aquestes polítiques, em de saber
utilitzar la nova estructura pressupostària, on s’han abocat els programes proposats i previstos pels regidors
de l’equip de govern que han de gestionar les diferents unitats orgàniques. Aquesta estructura ens permetrà
portar una comptabilitat analítica dels diferents centres de cost, poder trobar les possibles desviacions i
reconduir la despesa al que determina el pressupost. En definitiva es tracta de fer una gestió econòmica que
ens permeti donar compliment als serveis mínims sense fer cap increment de taxes.
Tenint en compte l’anterior i partint dels números que ens va donar l’informe de l’auditoria, voldria explicar
les modificacions més importants relacionades amb el pressupost de 2012, algunes d’elles ja iniciades al 2
n. Semestre de 2011. Modificacions com la creació de polítiques de despesa noves, com la regidoria de
patrimoni històric i artístic, la de dotar de partida pressupostària pròpia al patronat municipal d’esports,
inclouen totes les despeses de serveis que es generen al patronat, al camp de futbol, totes les instal.lacions
esportives i les piscines públiques. Altres actuacions importants ja iniciades com l’eliminació del sou de
l’Alcaldia, la reducció del 10% de les dietes dels regidors, la reorganització de regidories prenen el màxim
protagonisme i treball dels seus apartats, passant a ser els regidors i regidores els primers responsables
dels projectes a impulsar i també del control econòmic de les seves unitats orgàniques marcades dins del
pressupost. Aquesta manera de treballar del nou equip de govern permet la modificació de llocs de treball,
amb l’amortització de places de serveis de diferents departaments i generant estalvi en el capítol de
personal, reduït en un -17%, amb un valor de 418.000 €, quedant aquest capítol en un 29% quan abans era
del 35%.
També creu important que l’increment de l’IBI de rústica ens permetrà eliminar la taxa de camins, de tal
forma que al final la conservació de camins la pagui tothom i que fugin de pagar grans propietaris,
aconseguint un major ingrés de 12.000 €. Sense que suposi un sobrecost pels que hi pagaven la taxa de
camins ja que quasi bé el 100% dels pagesos pagaran encara menys. També s’han fet d’altres ajustos en
l’escola bressol ampliant horaris sense incrementar costos per compensar la reducció dels ingressos de la
subvenció que paga la Generalitat, ajust que s’ha aconseguit consensuar amb els professors. Ajustos en el
pagament dels proveïdors, passant de pagar en un mes les factures de fins a 1.000 €. en lloc dels 300 €.
que es pagaven fins ara, incloent així quasi al 85% dels proveïdors. S’han reduït taxes com la de la bàscula
municipal, molt important pel sector dels ramaderes, ja que tenien una de les bàscules més carres de la
província. S’ha reduït el preu de les piscines municipals generant molta més afluència d’usuaris i més
ingressos amb la major venda de carnets.
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Vol remarcar també que s’està fent un major control de les obres, proporcionant una reducció de la despesa
de manteniment i propiciant reduir possibles accidents a les vies públiques. I d’una forma molt important vol
remarcar que s’ha iniciat un procés de renegociació de tots els contractes de serveis i de suministraments
interns i externs, com amb les empreses d’espectacles, empreses de manteniment elèctric, de construcció,
de manteniments d’espais verds, de neteja de les escoles, de lloguer de maquinària i empreses de treballs
urbans i rústics entre d’altres. També s’està portant a terme el control de consums elèctrics dels edificis,
polígons i carrers, energètics com el gas i carburants. Aquestes partides es renegociaran a l’inici de cada
any per tal d’aconseguir un major estalvi.
En definitiva totes aquestes actuacions i modificacions ens portaran en primer lloc a generar un major control
de la despesa i en segon lloc a generar un estalvi econòmic que ens permetrà complir amb el pressupost,
reduir l’endeutament i mantenir els serveis de cara als ciutadans.
Seguidament s’obre un primer torn de paraula als regidors dels diferents grups municipals. Així es
produeixen les intervencions per l’ordre següent:
Primer.- El regidor-portaveu del grup municipal del P.P. Sr. Simeó Abad Moliné manifesta que està d’acord
amb les propostes manifestades, i espera que les coses vagin com es diu que han d’anar, de tal forma que
si s’aconsegueix estarà conforme amb l’actuació dut a terme. Però demana que, igual com es fa en d’altres
administracions, es porti un control mensual o trimestral de l’execució del pressupost i dels programes, per
tal de determinar el que queda per gastar i les rectificacions que s’hagin de fer per complir amb el
pressupost.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que està d’acord amb la proposta, de tal forma cada regidor i el secretari
informaran del compliment de les responsabilitats assumides en cada unitat orgànica. Creu que, com en tota
programació, poden sortir desviacions per coses justificables que el poble podrà entendre, però ja es preveu
una partida per compensar les mateixes, però també, segurament, es produiran estalvies en d’altres partides
amb el que es podrà compensar aquestes desviacions, no obstant assumeix el compromís de que en ple o
en comissió s’informi per cada regidor del compliment del pressupost.
Segon.- La regidora-portaveu del grup municipal del P.S.C. Sra. Marina Forcada Escarp manifesta en primer
lloc que el pressupost que avui es presenta per a la seva aprovació ha supusat una implicació en la seva
redacció de tots i cadascun dels regidors de l’equip de govern que es reflexa en el full de ruta i la planificació
de programes a aplicar durant l’any 2012. Aquesta havia estat una reivindicació feta des de feia temps pel
grup municipal del PSC: justificar com i en què es gastaran les partides assignades a cada regidoria donat
que això ha de permetre:
-Per una banda, demostrar la responsabilitat de cada regidoria a l’hora de rendir comptes de la feina feta i de
la despesa efectuada que s’haurà d’acotar el més possible al pressupost assignat.
-I per altra, ha de permetre a tots els grups municipals fiscalitzar les despeses i poder fer aportacions
constructives.
Afegeix en segon lloc es també un pressupost ajustat a la situació econòmica en que es troba el nostre
ajuntament però també respon a les perspectives futures d’una crisi econòmica que no té un horitzó de ser
superada a curt termini. Per aquest motiu el seu compliment ve determinat en bona part per l’ingrés a les
arques municipals de les subvencions atorgades des dels departaments de la Generalitat o des del mateix
govern central. Afegeix que si es produeixen demores o retards, com és el cas de la subvenció atorgada a
l’escola bressol, que encara no ha estat ingressada, el compliment del pressupost amb el que està
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compromès l’equip de govern, pot veure’s afectat.
En tercer lloc manifesta que davant de tot això, demanar a tots els regidors del consistori a tenir converses
fluides fer reunions cada tres mesos o més sovint per controlar l’execució del pressupost i els seus
programes, a participar des de les comissions informatives fent propostes de millora que puguin contribuir a
disminuir despeses o propostes d’activitats amb cost zero per a les arques municipals que contribueixin a
“fer poble” amb el mínim de despeses i amb el màxim d’imaginació sumant esforços per fer front a la
situació actual.
Tercer.- El Sr. Gerard Serra Martínez, regidor portaveu del grup de CiU manifesta en primer lloc que agraeix
que es presenti el pressupost d’aquesta manera, amb programacions per unitats orgàniques, ja que així es
va començar a fer l’any passat, fonamentalment per causa de l’exigència de la nova regulació legal de les
classificacions de les partides del pressupost, d’una forma més analítica tal i com demandava el grup d’ERC
i del PSC en exercicis anteriors, de tal forma que aquests any s’ha pogut afinar més en la formació del
pressupost.
En segon lloc vol manifestar que des de el grup municipal de CiU, amb honestedat i franquesa, consideren
que si haguessin tingut més temps per participar en la formació del pressupost segurament haurien pogut
arribar a un acord ja que moltes de les polítiques de cultura i esport són continuïtat de les que es realitzaven
per l’equip de govern anterior
Creu que s’ha de continuar amb la política d’estalvi, que és el que s’havia de fer d’acord amb el pla econòmic
i financer anterior que ens van imposar l’any 2008. Però no està d’acord amb l’explicació donada de la
reducció de la despesa del 35 al 28%, ja que no estan d’acord amb la forma en que s’ha fet, no estan
d’acord amb el traspàs de personal a les empreses privades que prestin externament els serveis, ja que per
molt que es digui es passaran en igualtat de condicions i drets al final no serà igual, però sobre tot el que els
fa por és que s’afecti al servei, perquè una empresa privada te una finalitat diferent que l’Ajuntament i pot
anar en perjudici del servei. En l’assumpte de la deixalleria i la brigada, suposa que el personal acceptarà,
però Alcarràs en té més de vuit mil habitants i la deixalleria ha set des de que funciona un element per
conscienciar als veïns de la necessitat de reciclar, si aquests servei l’assumeix el Consell Comarcal pot anar
en perjudici del servei i la conscienciació dels veïns i dels joves. Afegeix que està d’acord amb la
mancomunitat de serveis i de l’exteriorització de serveis sempre i quan no vaig en perjudici del decrement
del servei.
Manifesta la seva conformitat en que es mantingui les polítiques de cultura i esport, però creu que és fictici el
que es diu de la reducció de la despesa corrent en aquestes àrees, ja que el que es fa es passar despeses
de l’Ajuntament perquè les pagui el patronat municipal d’esports, creu que es manté o s’incrementa despesa
per aquests traspàs no perquè s’incrementin les subvencions a les entitats.
Manifesta que no vol d’entrar en el tema del deute oficial de 9,1 milions, ja que va manifestar la seva opinió
durant l’aprovació dels comptes de 2010, però creu que en tot cas és un deute controlat, ja que tenim
garantits els ingressos corrents per poder pagar les anualitats del mateix. Es diu que es fa una restricció de
la despesa per generar estalvi amb el que està d’acord del seu grup, També estan d’acord amb la nova
regidoria de patrimoni històric, d’acord també amb les inversions proposades que són les úniques que es
poden fer i les que faria el seu grup municipal. Diu que el nou equip de govern continua i engrandeix la
restricció i control de la despesa, amb el que estan també d’acord, però caldrà saber quins seran els tècnics i
el personal que portarà els serveis, aquests és el dubte.
Afegeix, en resposta al regidor del grup del P.P. Sr. Simeò Abad, que la llei obliga a presentar comptes cada
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tres mesos, que no és una cosa extraordinària, de tal forma que es pot demanar aquesta informació al
secretari-interventor, aquest control trimestral ja es feia i ara potser més si s’informa al Ple.
Finalment manifesta que votaran en contra, no tant pels plantejaments generals del pressupost que
considera continuista, sinó perquè no les sembla correcta la política de personal i de privatització dels
serveis que es planteja i que creu en decriment dels serveis que es prestaran als veïns.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que discrepa totalment en que és un pressupost continuista, perquè
s’aposta per l’increment en polítiques de desenvolupament econòmic especialment en agricultura, com s’ha
dit amb lo de l’IRTA o el programa de camins, no és continuista perque s’han eliminat les despeses de
retribucions de l’Alcalde i regidors, perquè s’ha reduït les dietes dels regidors, en definitiva perquè s’ha reduït
les despeses dels òrgans de govern i de l’administració general. Tampoc està conforme en que
l’endeutament estava controlat per l’increment dels ingressos corrents, ja que no s’explica com pot ser que
havent més ingressos corrents any rera any es va incrementar tant l’endeutament. Explica que les retallades
en les despeses de gestió no és una política continuista.
Afegeix que certament feia anys que es demanava una comptabilitat analítica, per unitats de costos i que
aquesta tasca era per la nova estructura legal, però ara se l’ha donat un contingut, cada regidor ha fet les
seves propostes el seu programa pressupostari del que s’ha de responsabilitzar, això tampoc és continuista.
Per l’exteriorització de serveis per reduir els costos, manifesta que avui s’ha parlat amb els treballadors
afectats, als que se les ha manifestat que l’empresa adjudicatària es subrogarà amb les condicions que
tenien amb l’Ajuntament i que quan les empreses marxin tornaran a estar directament vinculats amb
l’Ajuntament, afegint que han vetllat per les persones ja que si s’haguessin prestat els serveis pel personal
propi d’aquestes empreses l’estalvi en el cost del servei podria estar al voltant del doble de l’estalvi que
suposa la subrogació del personal municipal. No solament han vetllat per l’estalvi sinó també per les
persones i per això el vol deixar clar.
Pels comentaris de la deixalleria, manifesta que està d’acord amb que el servei ha conscienciat
mediambiental als veïns i veïnes, però que assumeixi el servei el Consell Comarcal, que es facin convenis
per la retirada dels contenidors sense costos, a més de la retirada de runes a l’abocador privat existent al
poble que també comporta estalvis, és també important, creu que s’ha de tenir molt en compte l’estalvi
d’aquests serveis mínims.
L’Alcalde comenta que s’han desglosat les despeses que tenien relació amb l’esport per passar-les al
pressupost del patronat municipals d’esports i gestionar des d’aquests òrgan la despesa de la política
d’esports, no s’ha dit que s’augmentaran o disminuiran les subvencions, ja que serà possible que creixin o es
redueixin en atenció a la valoració dels mèrits que s’estan determinant per establir els criteris per atorgar les
subvencions, s’està treballant per valorar el nombre de socis, participants, les col.laboracions que es van al
poble o als actes organitzats per l’Ajuntament, creu que aquesta és la manera en que es podrà saber si s’ha
de donar més o menys a les entitats, manifesta que la relació de subvencions del projecte és merament
orientativa.
L’Alcalde dona la paraula al Sr. Alex Planes, un dels regidors delegats d’Esports, que manifesta que les
subvencions es donaran una vegada estiguin preparades definitivament les bases de convocatòria, per tal
d’atorgar-les d’una forma equànime, valorant especialment la col.laboració amb la comunitat. El traspàs de
les despeses del camp de futbol, instal.lacions esportives i piscines és per una qüestió d’organització i
funcionament, purament operativa, per poder tenir una major control de la despesa i una major transparència
en la despesa de l’esport. Algunes de les inversions proposades són necessàries tal i com s’han trobat les
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intal.lacions, s’ha plantejat la substitució de la pista del pavelló, posar una màquina pel control d’entrades de
les pistes de tenis, que en un parell d’any es podrà amortitzar, millorar la megafonia i canviar la gespa per
marcar les línies del camp de futbol.
El Sr. Gerard Serra, portaveu del grup de CiU, vol afegir que ressalta la tasca de control i de programació
efectuada per l’equip de govern, però també la del personal de secretaria-intervenció en la confecció de le
memòria amb tota la informació que s’inclou que difícilment es pot veure en d’altres administracions..
L’Alcalde Sr. Miquel Serra manifesta que aquesta transparència es reconeixia respecte als pressupostos
quan estaven a l’oposició i ara, que estan a l’equip de govern, l’ofereixen als grups que ara estan a l’oposició.
El regidor d’Hisenda Sr. Jaume Bernis afegeix que tal com veuen els números del pressupost, volen evitar
sobre tot un increment de taxes i, si pot ser, generar un estalvi amb el que es podran fer algunes actuacions
més, no moltes, però si necessàries, com la reposició de la pista del pavelló o millorar els espais públic.
Finalment l’Alcalde Sr. Miquel Serra agraeix la participació vista a la sessió i reitera el compromís de fer un
seguiment de l’execució del pressupost cada tres mesos. Seguidament dona per conclosa la deliberació.
Posada a votació la proposta d’aprovació abans citada, amb l’assistència dels 13 regidors que integren el
Ple, resta aprovada per 8 vots a favor dels regidors dels grups municipals d’E.R.C., del P.S.C. i del P.P. i
amb el vot en contra dels 5 regidors del grup municipal de C. i U.
I no havent més assumptes que tractar s’aixeca la sessió en el dia 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, 21 de desembre de 2011.
EL SECRETARI.

Vist i Plau.
L'ALCALDE.

