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ACTA NÚM. 10/2012

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 15 DE
NOVEMBRE DE 2012.

Data: 15 de novembre de 2012.
Horari: Inici a les 17:30 h i acabament a les 18:30 h.
Lloc: Sala de sessions.
A les 17:30 hores del dia quinze de novembre de dos mil dotze, 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.

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. 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 Begué (CiU).
Sr. Simeó Abad i Moliné (PP).

Secretari-Interventor:
Sr. Pere Biedma i Agüera.

ABSÈNCIES:
Amb l’absència excusada durant tota la sessió 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 D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS DE
TRIBUTS DELEGATS A LA DIPUTACIÓ I DE LA TAXA D’ABASTAMENT D’AIGUA.
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Per resolució de l’Alcaldia amb data 5 de novembre de 2011, es va acordar iniciar l’expedient de
modificació de:
a) Les ordenances fiscals vigents quina recaptació s’ha delegat en la Diputació de Lleida, per adaptar el
seu contingut general a les ordenances tipus aprovades per la Diputació en adaptació al Text refós de la
Llei d’hisendes locals i a les ordenances tipus aprovades i publicades per la Diputació de Lleida.
b) L’Ordenança de la taxa per la prestació del servei d’aigua, per adaptar la taxa al nou estudi econòmic
financer del servei proposat per la concessionària del servei Sorea.
El Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març estableix en els seus
articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels
tributs locals. Els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. En
particular, l’article 16.1 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març
estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris, el
règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
Vist l’esborrany del projecte de modificació de les ordenances fiscals.
Vist el dictàmen de la Comissió informativa d’hisenda del dia 14 de novembre de 2012.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.
a) Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 la modificació del modificació de les ordenances
fiscals vigents quina recaptació ha estat delegada a la Diputació de Lleida per adaptación als models
tipus aprovats per la Diputació i establerts d’acord amb el Text refós de la Llei d’hisendes locals i
publicades per la Diputació de Lleida, sense modificar el contingut esencial dels tipus impositius,
bonificacions i exempcions vigents o en tràmit. Següents:
Ordenança fiscal núm. 1. Reguladora de l’Impost de l’Impost béns immobles.
Ordenança fiscal núm. 2. Reguladora de l’Impost de l’Impost Activitats Econòmiques.
Ordenança fiscal núm. 3. Reguladora de l’Impost de l’Impost Vehícles Tràcció Mecànica.
Ordenança fiscal núm. 24. Reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana (Plusvalúa).
b) Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents la modificació de l’Ordenança fiscal de la
taxa d’aigua potable, per adaptar la taxa d’aigua al nou estudi econòmic financer del servei proposat per
la concesionaria del servei Sorea, en quant al quadre de tarifes establert a Article 6.- Quota Tributària, en
la forma següent:
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:

Data d'aplicació

a) Tarifes de subministrament per aforament
Usos domèstics de domicilis familiars i de domicilis

A aplicar des de l’
1/01/2013
Unitat
d’Habitatge/
Local/
Unitat finca o
Import activitat
4,75
€/mes

A aplicar des de l’
Proposta 1/01/2014
Unitat
d’Habitatge/
Local/
Unitat finca o
Import activitat
5,25
€/mes

3

deshabitats
Comerços en general, magatzems, locals i similars
6,39
Per fàbriques de pa, gimnàs, bars, cafès,
restaurants, tallers pedra i similars activitats
13,49
Per càmeres frigorífiques, activitats industrials i
similar
45,26
Per usos de piscines i horts familars en zona urbana
18,1
Tarifa reduïda per a majors de 65 anys, domicilis
deshabitats amb consum domèstic
2,24
Benzinera i rentacotxes
104,06

"

6,39

"

"

13,49

"

"
"

45,26
18,1

"
"

"
"

2,24
104,06

"
"

b) Tarifes de subministrament per comptador
Quota servei
Quota de conservació d'escomeses i comptador
Preu del subministrament

€/unitat
2,75 comptador/mes
0,65 €/uc/mes
0,1 €/m

3

€/unitat
3 comptador/mes
0,65 €/uc/mes
0,15 €/m
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Segon. Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 2013 i
següents es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicaran íntegrament els apartats dels articles que hagin estat objecte de modificació i que facin
referència als elements tributaris de determinació obligatoris per part de l’ajuntament.
2) Pel que fa a l’adaptació de l’ordenança a la nova normativa reguladora de les hisendes locals i
general tributaris es farà remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Lleida i publicat al
Butlletí Oficial de la Província núm. 149 de 25/10/2012, es farà públic el text de les ordenances fiscals
detallades seguidament:
Ordenança fiscal núm. 1. Reguladora de l’Impost de l’Impost béns immobles.
Ordenança fiscal núm. 2. Reguladora de l’Impost de l’Impost Activitats Econòmiques.
Ordenança fiscal núm. 3. Reguladora de l’Impost de l’Impost Vehícles Tràcció Mecànica.
Ordenança fiscal núm. 24. Reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana (Plusvalúa).

Tercer. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, durant
el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en
el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de les ordenances, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que creguin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat reclamacions, els
acords adoptats restaran definitivament aprovats i es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província el text
íntegre de les modificacions efectuades.
Oberta deliberació l’Alcalde Sr. Miquel Serra exposa respecte a les modificacions de les ordenances
generals relatives als impostos quina recaptació s’han delegat a l’Organisme Autònom de la Diputació de
Lleida, que única i exclusivament es modifica l’ordenança per adaptar el seu contingut a la normativa
d’hisendes locals vigents, adoptant la ordenança tipus que s’aplica per la Diputació a tots els municipis
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de la província, però no es modifiquen els tipus impositius aprovats recentment a la baixa, ni les
bonificacions voluntàries vigents. Respecte a la taxa d’aigua l’Alcalde informa que l’increment
sobrevingut dels costos ens obliga a mantenir l’equilibri econòmic del servei i conseqüentment
incrementar la taxa, Resulta injust no solament fer de recaptadors de la Generalitat respecte al cànon
d’aigua, però més injust resulta l’obligació recent que ens han imposat als Ajuntaments, o les companyes
concessionàries del servei, d’abonar el cànon d’aigua dels impagats del servei, però legalment l’hem
d’assumir obligatòriament. També ens ha obligat l’increment dels costos dels productes coadjuvants de
la depuració dels residus de la potabilitzadora d’aigua, productes que fins ara s’abocaven a la xarxa però
que a resultes d’una inspecció de l’ACA ens obliguen a depurar. Cal dir que la proposta de Sorea
pretenia aprofitar la revisió de preus i establir uns costos addicionals per la millora de les instal.lacions,
però s’ha negociat finalment no aplicar aquesta provisió de despeses i abonar la reposició quan es
precisi. També s’ha negociat que l’increment de la taxa no es realitzi en un any sinó en dos períodes. No
obstant l’Alcalde informa que, segons la informació rebuda per Sorea, ancara són el municipi que més
barata té la taxa en comparació amb municipis similars amb el nostre. En conclusió informa que és un
increment al que ens veiem obligats per mantenir l’equilibri econòmic del servei.
El regidor portaveu del grup municipal del P.P. es pregunta si la pujada de la taxa és solament per
l’increment dels costos de les infraestructures, però no per l’aigua que no paga l’Ajuntament ja que és
compensada per Endesa. Creu que si l’Aca és la que ens obliga a pagar el cànon dels impagats l’haurem
d’asumir si és obligatori, però manifesta que hem de mirar de no pujar més impostos i reduir els costos,
es pregunta si no es pot evitar els costos de la potabilitzadora d’aigües. L’Alcalde li contesta que ja ens
han denunciat i ens volien obligar a construir una estació de depuració, l’alternativa ha estat adquirir
aquests productes per eliminar la contaminació i evitar més inspeccions. Per altra banda el Sr. Simeó
Adad manifesta que s’ha de procurar no estar massa vinculats a Sorea, per poder tenir alternatives més
econòmiques del servei, si es pot eliminar el deute de les inversions realitzades per Sorea per reduir els
costos i la vinculació excesiva. L’Alcalde li contesta que no estem vinculats, ja que podriem fer un altre
concurs en qualsevol moment, de forma que la nova adjudicataria del servei podria assumir els costos
financers si no són compensats per l’Ajuntament, però s’ha negociat per procurar que l’increment fos el
menor possible i aplicat en dos exercicis per evitar un fort impacte.
Pren la paraula el Sr. Gerard Serra, regidor portaveu del grup municipal de CiU que manifesta que el seu
grup s’abstindrà per les raons següents, primer considera injust que per una imposició legal haguem
d’avançar el cànon de la Generalitat que no paguin els usuaris dels servei, fent de recaptadors de la
Generalitat. Però també considera que s’hauria de revisar els costos dels servei demanant a Sorea una
auditoria dels costos que aplica al nostre municipi. El regidor d’Hisenda Sr. Jaume Castells informa que
durant l’entrevista ja s’ha demanat. El Sr. Gerard Serra finalment manifesta que Sorea hauria de justificar
anualment el cànon recaptat i la gestió dels impagats, per evitar que s’incrementi la morositat.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal,
resta aprovada per 7 vots a favor dels regidors dels grups municipals d’ERC, PSC i PP, amb 5 vots
d’abstenció dels regidors del grup de CiU.

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE
PROTECCIÓ CIVIL D’ALCARRÀS.
L’Alcalde-President, en virtut dels següents,
ANTECEDENTS:
Vist les converses mantingudes i les valoracions efectuades fins a la data en relació al funcionament a
Alcarràs d’una associació en l’àmbit de voluntariat de protecció civil, i la conveniència i el profit que
reportarà als interessos públics de la nostra Vila.
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Aquest tipus d’associacions les funcions, creació i organització de les quals venen previstes a la Llei
4/1997 de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, juntament amb l’acció administrativa també
prevista en aquesta Llei, venen a integrar l’acció pública en l’àmbit de protecció civil i té per finalitats
bàsiques la previsió de risc greus, entesa coma anàlisi objectiva d’aquests i llur localització en el territori;
la prevenció mitjançant la vigilància, dirigida a la detecció immediata o disminució dels riscs; la
planificació de protocols de resposta en casos de situacions de greu risc col·lectiu i d’emergències; la
intervenció per anul·lar si és possible, o bé disminuir, corregir, pal·liar els efectes de tals successos; el
restabliment dels serveis essencials i la confecció de plans de recuperació de la normalitat; la preparació
adequada de les persones que pertanyen als grups d’intervenció; la informació i la formació de les
persones i els col·lectius que puguin ser afectats per riscs, catàstrofes i calamitats públiques.
Vist que en data del proppassat dia 17 d’octubre es va constituir una associació en tal sentit, anomenada
ASSSOCACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL A ALCARRÀS (en endavant l’AVPCA).
Vist que s’ha arribat a principi d’acord amb el representant de l’AVPCA, el contingut del qual és trasllada
al present conveni i suposa el reconeixement d’aquesta com la única vinculada funcionalment a
l’Ajuntament, i es passa a regular les relacions entre ambdós promovent una entitat de protecció civil al
nostre municipi.
En aquest sentit, la Llei de protecció civil de Catalunya estableix al seu article 55 que són considerades
associacions de voluntaris i voluntàries de protecció civil les constituïdes d'acord amb la legislació
general d'associacions que tenen com a finalitat social la col·laboració desinteressada en tasques de
protecció civil dins una localitat o una comarca determinades.
L’article 47 del mateix text legal, preveu que els municipis són les entitats bàsiques de protecció civil a
Catalunya i disposen de capacitat general d’actuació i de planificació en aquesta matèria i exerceixen les
funcions atribuïdes per la mateixa Llei i qualssevol altra legal per a la protecció de les persones, de béns
i del medi ambient davant situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes o de calamitats públiques.
La normativa sobre protecció civil preveu que l’Ajuntament només pot reconèixer una associació de
voluntaris i voluntàries de protecció civil per municipi. A aquests efectes, correspon a l'ajuntament
determinar l'associació que ha de quedar vinculada funcionalment a l'autoritat municipal de protecció
civil, i ha d’aprovar el conveni regulador de les relacions entre Ajuntament i l’Associació.
Tot el qual es fa mitjançant el present i es marquen també els passos següents per complementar la
operativitat de l’AVPCA com ara la redacció d’un futur pla municipal de protecció civil quin alhora
integrarà aquell plans especials d’aplicació a Alcarràs, aprovats al seu dia per la Generalitat de
Catalunya sobre riscos concrets.
Vist el dictàmen de la Comissió informativa del dia 14 de novembre de 2012.
Per aquestes raons per l’Alcaldia es proposa al Ple l’adopció del següent,
ACORD:
Acceptar el conveni amb l’AVPC que segueix sobre les relacions entre l’Ajuntament i aquesta associació
i la regulació de la promoció de l’activitat de protecció civil a Alcarràs.
Oberta deliberació el regidor-portaveu del grup de CiU Sr. Gerard Serra manifesta que vol donar un “si”
crític, creu que la proposta d’acord al ple és prou important per donar-li un tractament extraordinàri, creu
que no és ètic que un tema tant important es presenti ahir en comissió informativa i avui es vulgui
l’aprovació. Com a regidors de l’oposició també tenen responsabilitats i dret a participar, ja que la
ciutadania també les exigirà respostes i l’únic que saben és el que s’ha aportat avui. Igualment vol
manifestar que si s’aprova que consti que és l’Ajuntament i no l’equip de govern, perquè n’hi ha coses
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importants que solament les poden aprovar tot l’Ajuntament. Per lo demés creu que està bé col.laborar
amb aquesta associació de voluntaris de protecció civil, com es fa a Lleida, que estigui tot reglat, malgrat
que avui solament hi saben que hi ha un senyor al capdavant que la vol portar a terme, una persona que
coneix i que considera amb seny per assumir aquesta responsabilitat, de la que no podem oblidar, el
màxim responsable de la protecció civil és el Consell d’Interior però també l’Alcalde dins del municipi.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra no accepta les acusacions, ja que sempre que el ple ha acordat alguna cosa
per unanimitat s’ha fet constar que era l’Ajuntament i no l’equip de govern. Respecte a la manca
d’informació manifesta que fins ara únicament s’han fet dos reunions, que únicament es coneixien
antecedents de d’altres municipis, dels que es va prendre exemple per a formar l’associació del poble,
l’ajuntament únicament va facilitar els models d’estatuts, però han estat els membres de l’associació els
que l’han donat forma. És veritat que la Regidora i segona Tinent d’Alcalde Sr. Marina Forcada va
proposar a unes persones la creació d’aquesta associació, però han estat les mateixes les que s’han
organitzat i han volgut tirar endavant amb la proposta, tot i no tenint cap local ni infraestructura, tret d’una
bústia de correus. Per això no s’ha donat més informació, a partir d’ara és quan s’hauran de fer reunions,
amb tots els grups municipals, per tal de crear el pla d’emergències municipal, que s’haurà de
consensuar entre tots.
La Regidora i segona Tinent d’Alcalde Sr. Marina Forcada afegeix que ha estat voluntat que sigui el Ple
el que aprovi el conveni, que reconegui que l’associació existeix i que està formada per persones que
sempre han estat relacionades directa o indirectament amb associacions o activitats similars i quina
experiència podrà ser aprofitada en benefici de la comunitat.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal,
resta aprovada per unanimitat.

3.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE PLE D’ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES I ALCALDESSES
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses”, una de
les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra
l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes
ciutats europees.
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir els objectius
comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència energètica i
relacionades amb les fonts d’energia renovables.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, integrat, a llarg
termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que s’ha considerat que les
ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus
esforços.
L'Ajuntament d’Alcarràs té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques eficaces per reduir la
contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de programes d'eficiència energètica
en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies renovables en les
àrees urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la UE (març 2007) que es compromet a reduir
les seves emissions de CO2 en un 20% fins l'any 2020, incrementar en un 20% l'eficiència energètica i
aconseguir que un 20% del subministrament energètic procedeixi de fonts renovables.
Vist el dictàmen de la Comissió informativa del dia 14 de novembre de 2012.
Per tot l’exposat es proposen al ple municipal els següents
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ACORDS:
Primer.- L’Ajuntament d’Alcarràs fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2020 i adopta el
compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per cent per a 2020
mitjançant a la creació de plans d’acció en favor de les fonts d’energies renovables.
Segon.- L’Ajuntament de d’Alcarràs es compromet a elaborar un Pla d’Acció d’Energia Sostenible en un
termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà a les
directrius que s’estableixin per part de la Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà
una estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius
plantejats. Per la realització d’aquestes tasques es comptarà amb el suport de la Diputació de Lleida,
Coordinadora Territorial del Pacte a les Comarques Lleidatanes.
Tercer.- L’Ajuntament de d’Alcarràs es compromet també a elaborar un informe bianual per l’avaluació,
control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a informar de les fites obtingudes en
acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes que consideri oportú) en la Conferència
d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia sostenible a Europa.
Quart.- Facultar l'alcalde per a que signi el formulari d'adhesió al Pacte.
Cinquè.- Comunicar els presents acords al Comissari de Transports i Energia de la Unió Europea (en els
termes del model establert ), a l'Oficina del Pacte de Brusel·les (COMO) i a la Diputació de Girona per fer
possible les tasques de suport i coordinació dels municipis de la província que s’hi adhereixin.
Oberta deliberació el regidor-portaveu del grup de CiU Sr. Gerard Serra manifesta que tot i estan d’acord,
haurem d’estar al cas per tal de no imposar mesures correctores excessives que puguin afectar el
desenvolupament i manteniment dels sectors més importants de la nostra vila com són l’agricultura i la
ramaderia, molt influenciats per aquestes mesures de restriccions a la terra. L’Alcalde Sr. Miquel Serra
manifesta la seva conformitat significant que el que es tracta ara és d’estudiar les possibilitats i
subvencions, marcant posteriorment la velocitat de les actuacions.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal,
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.J.C.L. (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 novembre de 2012.
EL SECRETARI.
Vist i Plau.
L'ALCALDE.

