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ACTA NÚM. 02/2014
ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRER DE
2014.

Data: 28 de febrer de 2014.
Horari: Inici a les 19:00 h i acabament a les 20:00 h.
Lloc: Sala de sessions.
A les 19:00 hores del dia vint-i-vuit de febrer de dos mil catorze, 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 Secretari-Interventor Sr. Pere Biedma Agüera, que
certifica.
ASSISTENTS :

Alcalde-President:
Sr. Miquel Serra i Godia (ERC).
Regidora-Tercera Tt. d’Alcalde;
Sra. Maite Codina i Badia (ERC).
Secretari-Interventor:
Sr. Pere Biedma i Agüera.

Regidors:
Sra. Montserrat Clarisó i Vilaseca (ERC).
Sr. Santi Pelegrí Cortijo (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).
Sra. Edurne Laurenz i Bagué (CiU).
Sr. Simeó Abad i Moliné (PP).

ABSÈNCIES:
Es donen les absències excusades durant tota la sessió dels regidors següents: Regidor-Primer Tt. d’Alcalde: Sr. Jaume
Bernis I Castells (ERC), Regidora-Segona Tt. d’Alcalde: Sra. Marina Forcada i Escarp (PSC), Regidor: Sr. Santiago
Santamaria i Mas (CiU).
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Es celebra sessió ordinària, 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’ACORD D’APROVACIÓ DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN DEFENSA DE
L’AUTONOMIA LOCAL CONTRA LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y
SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL
Al mes de maig d’ enguany es compliran trenta cinc anys de
d’aquests anys s’ha passat d’una situació en la qual van d’haver
desenvolupador, especulatiu, afavoridor d'interessos individuals,
bàsics, per afrontar noves realitats més complexes com el medi

la constitució dels ajuntaments democràtics. Al llarg
de planificar les ciutats per a fer front a un urbanisme
i resoldre el dèficit d’infraestructures i d'equipaments
ambient, els canvis demogràfics i socioculturals de la
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nostra societat, fruits dels fenòmens migratoris, dels nous models familiars, de la dependència, de l'envelliment de la
població, de la mediació social, entre altres. Tot això ja que els municipis són vius i cal donar resposta a les demandes i
necessitats que plantegen els nostres ciutadans i ciutadanes.
Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de finals del S.XX i en aquesta
primera dècada del S.XXI, des de l’autonomia local, són el principal dic de contenció contra la crisi, i el principal espai de
resistència, de dignitat, de defensa dels drets de la ciutadania i els principals espais per generar alternatives socials i
econòmiques per pal·liar els efectes de la crisi.
Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i adequat. Durant aquests quasi bé trenta
cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura pendent en la mesura que l’aportació financera de l’Estat a les
administracions locals no s’ha adequat als serveis que presten.
El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres municipis. Davant d’això els ajuntaments han
hagut d’incrementar la despesa per donar resposta a aquesta emergència social.
Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una administració més propera, i tenir més recursos
per fer front a aquesta realitat social, el govern de l’estat espanyol ha aprovat una “Llei de Racionalització i Sostenibilitat
de l’Administració Local” (LRSAL) que suposa, de facto, una retallada competencial sense precedents que suposarà un
important retrocés, atès que afectarà de ple als serveis que donen els ajuntaments.
Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per garantir serveis locals bàsics, perquè
ara amb aquesta llei el municipalisme torni a un model de fa quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i
que allunya la capacitat de decisió sobre les polítiques de proximitat, i també allunya les decisions i el control de la
ciutadania acabant amb el valor de proximitat que permet la prevenció, la detecció i l’actuació per garantir uns mínims de
cohesió i convivència en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya.
Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de l’estat espanyol i recentralitzar amb
l’excusa de la sostenibilitat econòmic-financera. Una llei que vol privatitzar els serveis, principalment dels tres grans
serveis públics locals que encara es demostren econòmicament rendibles: l’abastament d’aigües, el tractament de
residus i l’enllumenat públic.
LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de règim local, i converteix als ajuntaments en
un apèndix de l’estat, i en una instància merament administrativa i sota control en el seu funcionament, vulnerant així
l’actual marc basat en el principi d’autonomia local i principi de subsidiarietat, reconegut a la Carta Europea d’Autonomia
Local com a criteri de proximitat en l’atribució de competències i d’eficàcia en la redistribució.
Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una campanya d’informació a la ciutadania
dels efectes de l’aplicació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, així com la defensa del
món local perquè els ajuntaments som l’administració que estem millor preparats per oferir serveis de proximitat.
Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en la defensa, garantia i l'enfortiment dels
drets socials i la millora del benestar de la ciutadania. En canvi aquesta llei afecta a la quotidianitat i a les necessitats
bàsiques de la gent, i redueix la capacitat de resposta dels governs locals.
Fonaments de dret
La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) va
entrar en vigor el 31 de desembre de 2013.
El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es pot plantejar quan les normes de l’Estat
amb rang de llei lesionin l’autonomia local constitucionalment garantida.
D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en defensa de l’autonomia local és necessari
l’acord del Ple de les Corporacions locals amb el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres
d’aquesta. De manera prèvia a la formalització del conflicte, s’ha de sol·licitar dictamen, amb caràcter preceptiu però no
vinculant, del Consell d’Estat.
Vist el dictamen favorable de la comissió informativa de governació adoptat el dia 25 de febrer de 2014.
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En conseqüència, es proposa al Ple de la corporació que adopti els següents
ACORDS:
PRIMER.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra els articles primer
i segon i demès disposicions afectades de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013) d’acord amb el text que consta a
l’expedient, segons el que s’estableix en els arts. 75 bis i següents de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del
Tribunal Constitucional.
SEGON.- A tal efecte, sol·licitar Dictamen del Consejo de Estado, conforme a l’establert en l’art. 75 ter 3 de la Ley
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, per conducte del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, a petició de l’entitat local de major població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Régimen Local), així com atorgar a aquesta entitat la delegació necessària.
TERCER.- Facultar i encomanar a l’Alcalde/Alcaldessa per a la realització de tots els tràmits necessaris per portar a
terme els acords primer i segon i expressament per a l’atorgament d’escriptura de poder tan ampli i suficient com en dret
es requereixi a favor de la Procuradora Dña. Virginia Aragón Segura, col. Núm. 1040 de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors
de Madrid per tal que, en nom i representació de l’Ajuntament d’Alcarràs, de forma solidària i indistinta interposi conflicte
en defensa de l’autonomia local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de desembre
de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies
fins a obtenir sentència ferma i la seva execució.
Oberta deliberació el regidor portaveu del grup municipal de CiU Sr. Gerard Serra Martínez manifesta que el seu grup
votarà a favor, bàsicament perquè la reforma local atenta a l’autonomia i a la democràcia local, afectant a la ciutadania
que no té coneix realment la situació. Considera que és una llei que trenca el lligam entre el ciutadà i l’administració més
propera que és l’Ajuntament, que al mateix temps serà la que patirà directament les queixes dels veïns. Afegeix que els
ajuntaments són l’administració territorial més mal tractada financerament, en comparació amb d’altres països, l’estat és
dels que menys diners aporta als municipis, malgrat això els ajuntaments ha pogut prestar uns bóns serveis als ciutadans
que ara estaran en perill. Al final es veu que el que busca la llei un cop més es recentralitzar l’administració i els serveis,
en definitiva vol que s’acatin les ordres de Madrid. Demana fer pedagogia entre els ciutadans per tal que es conegui els
efectes negatius de la llei vers els serveis públics, que es retallaran serveis i que al final serà l’ajuntament com
administració més propera la que rebrà les queixes dels veïns. Finalment acaba dient que confia que aquesta aberració
de llei no pugui arribar a aplicar-se.
El regidor del grup municipal del PSC Sr. Alex Planes coincideix en tor l’ exposat anteriorment el Sr. Serra i solament vol
significar que la reforma local és un retràs en la prestació de serveis públics i l’autonomia local.
El regidor del grup municipal del PP Sr. Simeó Abad considera correcte el que s’ha dit anteriorment pel que fa al perjudici
a l’ autonomia local, però al mateix temps considera que l’Ajuntament hauria de prestar els serveis directament i no
donar-los a altres empreses i persones, per exemple el servei d’aigua no s’hauria tingut que donar a Sorea, no compren
perquè es va fer, ja que al final el preu que acabes pagant és més car; per això demana mantenir els serveis que encara
tenim.
L’Alcalde-President Sr. Miquel Serra respon que si els serveis els gestiones indirectament i els dones a criteri de
l’Ajuntament, sempre recau sobre empreses properes, on treballa gent del poble o la zona, la LRSAL vol donar que els
serveis es prestin per grans companyes de fora del territori, que afavoriran a certs poders polítics, fent grans contractes
de serveis. Els serveis que ara es presten indirectament es fan per empreses petites vinculades amb el territori, per això
creu que no es poden confondre les coses. Afegeix que la LRSAL és un retrocés de 35 anys en les competències de
serveis locals als ciutadans, quan era la Diputació o l’Estat els que prenien les decisions. Afegeix que amb la llei com està
no es podran prestar alguns serveis com el “Minuts Menuts” ja que no es detectaran les necessitats o les sensibilitats
socials de cada municipi, creu que èpoques de crisis amb una elevada sensibilització social tindrem menys capacitat per
reaccionar.
El regidor portaveu del grup municipal de CiU Sr. Gerard Serra, afegeix que la LRSAL, amb independència dels colors
polítics, provocarà que no es pugui fer pràcticament res i per això atempta directament contra els arts. 135 i 140 de la
Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, passant-se pel forro el reconeixen l’autonomia local per la gestió dels
seus propis interessos.
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Finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta d’aprovació abans citada, amb l’assistència de 10 dels 13
regidors que integren el Ple, resta aprovada per unanimitat.
2.- PROPOSTA D’ACORD DE CONFORMITAT PER AL CANVI DE TITULARITAT D’UN TRAM DE LA CTRA. DE
VALLMANYA-L-800.
Atesa la proposta dels SS.TT. de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de canvi de titularitat de la
carretera L-800, des de el P.K. 0,000 al 2,000, efectuada per ofici del dia 11/02/2014, en la que s’adjunta plànol del
tram que es proposa traspassar.
Atès que en data 9/11/2013 es va estimar un cost estimat d’entre 3.000 a 6.000 €. anuals de senyalització
horitzontal, despesa que pot ser assumida per la brigada municipal.
Manifestant la Direcció General de Carreteres de la Generalitat el compromís de realitzar l’execució de la rotonda a
l’entrada del casc urbà de la població a l’alçada de l’entrada a la cooperativa del camp, zona de l’antiga bàscula del
Senpa que ha estat recuperada per l’Ajuntament per la millora viària dels accessos a la població.
Considerant que és d’interès municipal l’adquisició de la titularitat de la via pública per integrar les actuacions
urbanístiques de desenvolupament del POUM, transformar-la en una via urbana i local, així es podran executar les
peticions dels veïns de millorar la seguretat, l’establiment de semàfors i passos de vianants, etc. evitant les traves
que tenen les carreteres generals.
Vist el dictamen de la Comissió d’urbanisme celebrada el dia 25 de febrer de 2014.
Es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent:
ACORD:
1.- Donar la conformitat a la proposta dels SS.TT. de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de canvi de
titularitat de la carretera L-800, des de el P.K. 0,000 al 2,000, efectuada per ofici del dia 11/02/2014, als efectes
d’iniciar els tràmits de cessió a l’Ajuntament de la titularitat del tram de l’esmentada via.
2.- Delegar en l’Alcaldia la representació municipal per a realitzar les gestions adients per tal que es pugui adoptar
l’acord i la formalització de la cessió.
Posada a votació la proposta d’aprovació abans citada, amb l’assistència de 10 dels 13 regidors que integren el Ple,
resta aprovada per unanimitat.
3.- SOL.LICITUD D’ACCÈS A PLANS D’EMERGÈNCIA PER L’ASSOCIACIÓ DE PROTECCIÓ CIVIL D’ALCARRÀS.
Atès l’acord del Ple del dia 15 de novembre de 2012, d’acord amb la normativa reguladora de les associacions, les
funcions, creació i organització a la Llei 4/1997 de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, davant de la constitució
de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil d’Alcarràs (en endavant l’AVPCA), es va acordar acceptar el conveni amb
l’AVPCA 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.
Degudament legalitzada i inscrita l’Associació de Protecció Civil d’Alcarràs als registres de la Direcció General de
Protecció Civil del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. Als efectes que les persones responsables de
l’associació puguin tenir accés als plans d’emergència vinculats amb el municipi, s’interessa acord del Ple de la
Corporació de conformitat i sol.licitud amb les actuacions.
Atès el dictàmen favorable de la comissió de governació del dia 25 de febrer de 2014.
Es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Prendre coneixement i acceptació de la legalització i inscripció de l’Associació de Protecció Civil d’Alcarràs als
registres de la Direcció General de Protecció Civil del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya. Donant
autorització per tal que les persones responsables de l’associació puguin tenir accés als plans d’emergència vinculats
amb el municipi. Fent la sol.licitud adient davant de la Direcció General de Protecció Civil.
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Segon.- Delegar a l’Alcaldia per a la tramitació i formalització dels documents necessaris per a l’execució de l’acord
anterior.
Oberta deliberació l’Alcalde-President Sr. Miquel Serra afegeix que els responsables de Protecció Civil han atorgat a 8
voluntaris locals els diplomes corresponents, de tal forma que aquestes persones podran participar en l’execució dels
plans d’emergència aprovats, com l’INUNCAT, i en la redacció dels altres plans necessaris pel nostre municipi. Fa
constar que l’Ajuntament participarà amb l’associació dotant-la de l’equipament i recursos necessaris.
El regidor portaveu del grup municipal de CiU Sr. Gerard Serra Martínez manifesta que està d’acord amb l’actuació,
felicita als voluntaris per haver passat els cursos de formació, fent constar que la pròpia Generalitat s’ha sorprès de que
hagués tants voluntaris al nostre municipi, per altra banda una localitat amb una cultura molt associativista. Recorda que
la responsabilitat de la direcció de la protecció civil recau sobre la policia local i que un cop homologada l’associació es
donarà més tranquil.litat en els actes multitudinaris que es poden donar a la Vila, fet que també ens estalviarà costos en
la contractació de vigilància privada.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra afegeix que es dona un punt de qualitat als serveis de protecció ciutadana, ja que no solament
són les 8 persones que han rebut formació, sinó que els coneixements els podran passar a tota l’associació que són un
total de 12 persones. Finalment dir que els voluntaris ja han donat cursos d’emergència a les escoles públiques i es
preveu que es donin també a la gent gran i altres col.lectius locals, en definitiva s’incrementa la qualitat i es podran tenir
en compte la seva participació i formació per millorar la seguretat al municipi.
Posada a votació la proposta d’aprovació abans citada, amb l’assistència de 10 dels 13 regidors que integren el Ple,
resta aprovada per unanimitat.
4.- ESMENA D’ACORD DE PERMUTA DE TERRENYS PER AMPLIAR LA ZONA ESPORTIVA I EL PARC DEL
CEMENTIRI.
Atès l’acord del Ple del dia 4 de febrer de 2014, per realitzar permuta de terrenys afectats per la zona d’equipaments
del poliesportiu per un solar municipal.
Atès que la Notaria precisa esmenar algunes de les dades acordades relatives a l’identificació de la finca.
Atès el dictamen favorable de la comissió de patrimoni del dia 25 de febrer de 2014.
Es proposa per l’Alcaldia, per raons d’urgència, l’adopció del següent
ACORD:
Únic.- Aprovar l’esmena de acord de permuta, amb efectes del dia 4/2/2014, que es ratificarà amb l’aprovació de
l’acta anterior a la propera sessió ordinària, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS:
TERCER.- Descripció de la propietat municipal que interessa atorgar en permuta.
Que l’Ajuntament és propietari de la finca urbana inscrita registralment amb la descripció següent:
A) Finca matriu.
/...
REFERÈNCIA CADASTRAL: la finca correspon amb la parcel.la cadastral de referència Referència cadastral
4048005BG9044N0001WD, 4048006BG9044N0001AD i part de la 4048002BG9044N0001ZD
/...
B)

Parcel.la segregada per permuta.

DESCRIPCIÓ: Solar apte para edificar situat a Alcarràs, situada al Cr. Eral de Dalt 10. Confronta: dreta entrant amb
Eliseo Subirats, Esquerra amb Ajuntament (resto de finca matriu) i fons amb propietat municipal destinat en part a
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espai públic denominat travessia del Cr. Escoles o carrer de l’estudiant. té una superfície, amb una superfície de 274
m2.
INSCRIPCIÓ. Pendent d’inscripció independent. La finca es segrega de la matriu que consta inscrita al Registre de la
Propietat de Lleida, al tom 1691, llibre 67, foli 172, finca número 5706.
REFERÈNCIA CADASTRAL: la finca correspon amb part de la parcel.la cadastral de referència cadastral
4048005BG9044N0001WD.
CÀRREGUES. La finca descrita està lliure de càrregues i gravàmens i lliure d’arrendataris i ocupants.
ACORD:
PRIMER.- /...Alienar al Sr. Marcelino Peñas López i el Sr. Juan Mejías Soria el bé de l’Ajuntament descrit a
l’antecedent Tercer B) anterior, següent:
DESCRIPCIÓ: Solar apte para edificar situat a Alcarràs, situada al Cr. Eral de Dalt 10. Confronta: dreta entrant amb
Eliseo Subirats, Esquerra amb Ajuntament (resto de finca matriu) i fons amb propietat municipal destinat en part a
espai públic denominat travessia del Cr. Escoles o carrer de l’estudiant. té una superfície, amb una superfície de 274
m2.
INSCRIPCIÓ. Pendent d’inscripció independent. La finca es segrega de la matriu que consta inscrita al Registre de la
Propietat de Lleida, al tom 1691, llibre 67, foli 172, finca número 5706.
REFERÈNCIA CADASTRAL: la finca correspon amb part de la parcel.la cadastral de referència cadastral
4048005BG9044N0001WD.
CÀRREGUES. La finca descrita està lliure de càrregues i gravàmens i lliure d’arrendataris i ocupants.
QUART: Rectificar l’inventari de béns municipal d’acord amb el que disposa l’article 102 del Decret 336/1988, de 17
d’octubre, reglament de patrimoni dels ens locals, destinant el bé adquirit en permuta al domini públic, equipaments
d’espais públics de la zona esportiva municipal.
Posada a votació la proposta d’aprovació abans citada, amb l’assistència de 10 dels 13 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.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, 28 de febrer de 2014.
EL SECRETARI.
Vist i Plau.
L'ALCALDE.

