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ACTA NÚM. 8/2011

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA VINT-I-VUIT DE
JULIOL DE 2011.

Data: 28 de juliol de 2011
Horari: Inici a les17 h i acabament a les 18,30 h.
Lloc: Sala de sessions.
A les 17 hores del dia vint-i-vuit de juliol 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 SecretariInterventor Sr. Pere Biedma Agüera, que certifica.
ASSISTENTS :

Alcalde-President:
Sr. Miquel Serra i Godia (ERC).
Regidor-Primer Tt. d’Alcalde:
Sr. Jaume Bernis I Castells (ERC).
Regidora-Segona Tt. d’Alcalde:
Sra. Marina Forcada i Escarp (PSC)
Secretari-Interventor:
Sr. Pere Biedma i Agüera.

Regidors:
Sr. Agustí Cabases i Saz (ERC).
Sr. Alex Planes i Molet (PSC).
Sr. Gerard Serra i Martínez (CiU).
Sr. Jordi Casals I Tomàs (CiU).
Sra. Maria Antonieta Ribes I Companys (CiU).
Sr. Santiago Santamaria I Mas (CiU).
Sra. Edurne Laurenz I Bagué (CiU).
Sr. Simeó Abad i Moliné (PP).
ABSÈNCIES:

Es dóna l’absència excusada durant tota la sessió de les regidores Regidora-Tercera Tt. d’Alcalde: Sra.
Maite Codina i Badia (ERC) i Sra. Montserrat Clarisó i Vilaseca (ERC).

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Es celebra sessió ordinària, prèvia convocatòria i publicitat efectuada amb l’antelació i forma reglamentària,
amb quòrum d’assistència suficient.
Per l’Alcalde-President es comunica que a partir d’ara s’emetran els plens en directe per mitjà d’internet, en la
seu www.alcarras.com, per tal de donar un servei al nostre poble, per tal que tingui informació directa i jutjar per
si mateix i no pel que es diu les coses públiques que es tracten al Ple.
Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, seguidament es procedeix a conèixer els assumptes
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inclosos al següent,

ORDRE DEL DIA:

1.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Donat per llegit l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió extraordinària d’organització de l'Ajuntament
celebrada el dia 20 de juny de 2011, es proposa per l'Alcaldia la seva aprovació. Preguntant l’Alcalde als
membres de la Corporació si tenen alguna observació a formular.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència d’ 11 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
l’aprova la proposta per unanimitat.

2.- COMUNICACIÓ D’ACORDS ADOPTATS EN JUNTA DE GOVERN I DECRETS DE L’ALCALDIA.
A) COMUNICACIÓ D’ACORDS ADOPTATS PER DECRET DE L’ALCALDIA.
L’Alcalde-President comunica que per raons d’urgència i en virtut de les pròpies competències ha dictat els
decrets del nombre, data i de l’extracte següent:
152/2011.- Decret de l’Alcaldia de 13 de juliol de 2011, de ratificació d’anterior del 7 de juliol, de sol.licitud
d’ajut al Departament de Cultura en l’àmbit de les arts escèniques i música durant l’any 2011.
153/2011.- Decret de l’Alcaldia del 15 de juliol de 2011, d’aprovació de preu públic d’asfaltat de camins de
particulars a càrrec del Sr. Albert Godia Jové, de 228 m2., preu de 5 €/m2/2 capes, total de 1.345,20 €.
154/2011.- Decret de l’Alcaldia del 15 de juliol de 2011, Ban informatiu de prohibició de dipòsit de les
escobreries de rebuig els dissabetes a partir de les 6 h. i fins l’endemà del diumenge a les 19 h. – no
afectant a la recollida selectiva. Recordant igualment que resta prohibida el dipòsit de residus fora de l’horari
establert de 19 h. a 6 h. del matí següent la resta de dies de la setmana, amb apercebiment de sanció
econòmica de fins a 100 €.
155/2011.- Decret de l’Alcaldia del 15 de juliol de 2011, de mesures de control del dèficit, reduint 2 €/h. Els
preus d’hora dels oficials i dels peons dels serveis de manteniment de l’enllumenat públic i d’altres prestats
per Electricitat Aixalà.
156/2011.- Decret de l’Alcaldia del 15 de juliol de 2011, de reducció de 2 h/h. dels preus dels paletes i peons
contractats per a serveis municipals, situant-lo en 17 i 15 €., reduint 1 €./h. deixant el preu hora a 18 h./h.
pels treballs realitzats pel paleta Josep M. Bou per causa de l’aportació al servei d’una furgoneta particular.
157/2011.- Decret de l’Alcaldia del 20 de juliol de 2011, de revisió de l’acord d’imposició de quotes
d’urbanització per l’urbanització del PAU del Sr. St. Jordi, referent a l’edifici construït per Arquitectònic
d’habitatge A.C.R. S.L. per execució d’aval prestat i liquidació als nous propietaris de la diferència.
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158/2011.- Decret de l’Alcaldia del 20 de juliol de 2011, d’incoació d’expedient a la Caixa i a Arquitectònic
d’habitatge A.C.R. S.L. per execució d’aval prestat en l’atorgament de llicència núm. 61/06, per import de
14.700 €.
159/2011.- Decret de l’Alcaldia de 21 de juliol de 2011, per instal.lar senyals indicatives del perill d’animals de
coto als camins municipals principals, per evitar accidents i reclamacions d’indemnitzacions a l’Ajuntament.
160/2011.- Decret de l’Alcaldia de 21 de juliol de 2011, prenen coneixement de la retirada de vehicle oficial
del Jutjat de Pau que realitza el Departament de Justícia, rescindint el conveni establert amb l’Ajuntament el
24/10/2002 per a facilitar l’aparcament en local municipal.
161/2011.- Decret de l’Alcaldia de 22 de juliol de 2011, de contractació laboral, en règim de durada
determinada a temps complert de peó per la realització de treballs específics per acomulació de tasques a
finalitzar el dia 9/9/2011 a favor del Sr. Cornel Moldovan.
162/2011.- Decret de l’Alcaldia del 25 de juliol de 2011, de proposta de designació d’assessor local per a la
realització del Cens de població i vivendes de 2011 a realitzar per l’INE en favor de la funcionaria
encarregada del padró d’habitants Sra. Silvia Bernis Godia.
163/2011.- Decret de l’Alcaldia del 25 de juliol de 2011, de celebració de conveni de col.laboració amb La
Traca Espectacles per a la programació estable de música al Centre Cultural Lo Casino, requerit per la
Resolució del Departament de Cultura núm. CLT/1588/2011, on s’obre convocatòria per a la concessió de
subvencions per a per a la programació estable d’activitats culturals de caràcter professional en l’àmbit de
les arts escèniques i la música.
164/2011.- Decret de l’Alcaldia del 25 de juliol de 2011, de sol.licitud de subvenció al Ministeri de Cultura per
a projectes d’animació a la lectura en municipis de menys de 50.000 habitants destinat a l’adquisició de
llibres per la biblioteca municipal.
165/2011.- Decret de l’Alcaldia del 25 de juliol de 2011, d’aprovació prèvia de projecte d’actuació específica
en sòl no urbanitzable per a la implantació d’una vivenda familiar en edifici existent a la parcel.la 44 del
polígon 3, de la Sra. Magdalena Dolcet Godia.
El Ple es dóna per comunicat.
B) COMUNICACIÓ D’ACORDS ADOPTATS EN JUNTA DE GOVERN.
L’Alcalde-President comunica al Ple que la Junta de Govern, en les sessions que més endavant es citen,
quines actes han estat avançades als regidors, va adoptar els acords de l’extracte següent:
Sessió extraordinària del 20 de juny de 2011.
1.- Constitució de la Junta de Govern.
2.- Delegació de competències a la Junta de Govern.
Sessió ordinària del 23 de juny de 2011.
1.- Aprovació acta sessió anterior del 20 de juny de 2010.
2.- Comunicació d’acords adoptats per decrets de l’Alcaldia.
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3.- Atorgament de llicències i aprovació de factures dictaminades en Comissió d’obres del 22-6-2011.
4.- Determinació de Festes locals per a 2012.
5.- Adquisició menor de desfibriladors pels serveis municipals.
6.- Ratificació de decret de l’Alcaldia d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança general de preus
públics. per l’establiment de l’annex: preu públic del servei de pisicines municipals.
7.- Ratificació de decret de l’alcaldia d’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança general de preus
públics. Annex bàscula municipal.
8.- Sol.licitud de cessió gratuïta de l’herència de la Sra. Comtesa de Torregrossa de la casa de l’hereu i dels
terrenys de les piscines municipals antigues.
9.- Sol.licitud de reversió de la cessió gratuïta de terreny cedits al Senpa.
10.- Comunicació de Campanya agrària 2011: acompanyament de les persones treballadores de temporada
i allotjament.
Sessió ordinària del 30 de juny de 2011.
1.- Aprovació acta sessió anterior del dia 23 de juny de 2011.
2.- Comunicació d’acords adoptats per decrets de l’Alcaldia.
3.- Requerimient a Imaga de reparació d’actuacions pendents de realizar/vicis ocults obra piscines
municipals 2ª fase.
4.- Requerimient a M.J. Gruas constructora de reparació d’actuacions pendents de realizar i vicis ocults de
l’obra d’urbanització del Polígon d’Actuació de l’Onze de Setembre,
5.- Requerimient a Acsa, Obras e Infraestructuras S.A. de reparació d’actuacions pendents de realizar i vicis
ocults de l’obra d’urbanització del Polígon d’Actuació del Saladar.
6.- Adjudicació de servei de lloguer-renting per la renovació del vehícle de la policia local.
7.- Comunicació de resolució de recursos de reposició formulats per l’ajuntament contra el cànon de vertits
liquidats per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.
8.- Aprovació d’informe acreditatiu de la necessitat i justificació de la contractació de les obres del projecte
d’execució del C.A.P. d’Alcarràs-primera fase.
Sessió ordinària del 7 de juliol de 2011.
1.- Aprovació acta sessió anterior, ordinària del dia 30 de juny de 2011.
2.- Comunicació d’acords adoptats per decrets de l’Alcaldia de diversos serveis.
3.- Proposta d’establiment de cami municipal d’accès a finques municipals i privades.
4.- Aprovació d’informe justificatiu de la necessitat i urgent execució de la segona fase del Ceip Parc del
Saladar per trametre al Departament d’Ensenyament.
5.- Proposta de conveni interadministratiu pel repartiment de costos de funcionament del camp de gespa
artificial utilitzat per l’Escola de Futbol del Baix Segrià.
6.- Aprovació de fitxes que contenen dades de caràcter personal.
7.- Aprovació de supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal.
Sessió ordinària del 14 de juliol de 2011.
1.- Aprovació acta sessió anterior.
2.- Comunicació d’acords adoptats per Decrets de l’Alcaldia.
3.- Mesures de control pressupostari i reducció de la despesa.
4.- Sol.licitud de modificació d’actuació de la subvenció atorgada pel Patronat de Promoció Econòmica de la
Diputació de Lleida per un centre d’esqui nàutic i d’aventura a la zona de la casa de Montagut.
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5.- Subvenció F.C Alcarras per la temporada 2011-2012 i previsió pressupost 2012.
6.- Ratificació agermanament amb Magalas.
7.- Assumptes de diversos serveis: 7.1.- Requeriments a titulars de béns històrics i artístics catalogats. 7.2.Requeriments per a la recuperació de d’ofici de béns patrimonials i de domini públic.
Als efectes d’ampliar la informació el Sr. Gerard Serra, portaveu del grup municipal de CiU, efectua les
següents manifestacions:
1.- Respecte als punt 8 i 9 de de l’acta del dia 23/6/2011, manifest que l’anterior equip de govern ja va fer
actuacions per tal que l’Ajuntament pogués accedir a la propietat de la Casa de l’Hereu, havent mantingut
contactes amb el Departament de Benestar Social, també va fer actuacions davant del DARP per tal que la
zona de la bàscula tornés a la propietat municipal, pactant un conveni de col.laboració per fer-ne ús de la
bàscula municipal, per tot el qual creu que no s’ha de negociar adquisicions dels terrenys pel preu dels
seixanta mil euros que s’ha demanat. Per tot el qual s’ofereix a l’actual equip de govern per tal de poder
arribar a facilitar la informació i els contactes tinguts anteriorment i poder aconseguir aquestes dues
propietats.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra informa que agraeix la col.laboració i informa que s’ha tingut contacte amb el
Registre de la Propietat per averiguar la titularitat dels hereus i de la possibilitat que l’Ajuntament, o els
actuals titulars de la benficiència pública, que eren els titulars dels drets de la Casa de l’Hereu, puguin
accedir a la mateixa, informa que la Beneficiència pública va desapareixer com a institució a Lleida l’any
1920 i per la qual cosa haurà de ser el Jutge el que determini qui és l’actual titular dels serveis o drets de
l’herència. El regidor delegat d’aqricultura Sr. Jaume Bernis afegeix que el DARP ha tirat enrera en la petició
de compra-venda, ja que s’han tingut contactes amb el Sr. Joan Godia i l’encarregada de patrimoni a Lleida
amb els que s’ha consensuat que la zona de la bàscula, que va cedir l’Ajuntament al Senpa gratuïtament ha
de retornar de la mateixa forma a l’Ajuntament, per la qual cosa s’estan fent les gestions corresponents.
2.- Respecte al punt 5 de l’acta del dia 7 de juliol de 2011, manifesta que el seu grup s’oposaria a repercutir
els costos de l’escola de futbol als municipis del Baix Segrià, perquè pensa que Alcarràs té la capitalitat de la
zona i, igual com té l’IES, el Jutjat de Pau, el CAP, també ha d’ assumir l’Escola de Futbol. Pensa que s’evita
que els nens d’Alcarràs hagin d’anar a entrenar als pobles de fora i que l’avantatja de que això passi
comporta tenir que assumir els costos de l’Escola, per altra banda quan es parla d’una quantitat que es pot
assumir per l’Ajuntament. Aquests fets donen beneficis a la comunitat ja que la compra i consumeix als
comerços del municipi.
L’Alcalde contesta que el seu primer objectiu és que l’escola segueixi com fins ara, tenint la seu a Alcarràs,
però l’actual situació econòmica de l’Ajuntament no ens permet tenir que pagar uns 28.000 €. més que la
resta de municipis, més quan també assumim el cost d’amortització del camp de gespa artificial que no es
vol repartir entre els altres municipis, afegint que aquests cost i l’elevat ús ha provocat un desgast brutal del
camp de gespa i les instal.lacions ens obligarà a tenir que reposar el camp de gespa abans de que s’hagi
pagat el crèdit que es va concertar per instal.lar-ho. Creu que demanar als municipis que aportin una
quantitat proporcional pel manteniment del camp, similar a la que ja aporten per cada nen a l’escola no és
excesiu i fins i tot els municipis afectats així ho reconeixen, un altra cosa és que la situació econòmica no els
sigui favorable per tal de atendre la despesa. Creu que seria un greuge comparatiu pel poble i pels nens
d’Alcarràs que hagin de pagar més que la resta de nens de d’altres pobles per tenir un mateix servei i a més
al propi poble. Per tot el qual creu que s’ha de negociar per tal d’arribar a un acord.
El Sr. Gerard Serra contesta que no hi concedeix amb la posició del Sr. Alcalde, creu que no xón xifres
importants i que s’aconsegueix que els nens estiguin al poble.
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L’Alcalde contesta que el fet que l’anterior equip de govern no li donés importància a aquestes despeses, ha
comportat que l’Ajuntament estiui en la situació econòmica en la que es troba actualment i que ens obliga a
estudiar com retallar tot tipus de despesa. El Sr. Gerard Serra contesta que no considera que l’Ajuntament
estigui tan malament econòmicament, sinó seria un dels cinquanta Ajuntament als que la Generalitat ha
reunit per solucionar els problemes econòmics, a més si fos així no es baixarien preus i taxes públiques com
s’ha fet per l’actual equip de govern o no es farien festes i obres com les que han fet, demanant es sigui
coherent. L’Alcalde contesta que les baixades de taxes i preus s’han fet tenint en compte estudis econòmics
que les justificaven, així per exemple baixant el preu de les piscines s’ha aconseguir fer més vendes de
carnets i entrades aconseguint més de 3.000 €. d’ingressos dels previstos, es a dir es mesuren les decisions
abans d’adoptar-les. El Sr. Simeò Abad, regidor portaveu del grup del PP manifesta que està d’acord en que
s’adoptin mesures de restricció i d’austeritat, ja que rebaixan una mica d’aqui i d’allà es farà molt estalvi, creu
que si es porta un pla d’austeritat en tot es podrà arribar a aconseguir tot, creu que la s’ha de mantenir la
capitalitat però que es paguin els serveis entre tots els municipis que els usen.
Donada per finalitzades les intervencions el Ple es dóna per comunicat.
3.- PROPOSTA DE CALENDARI PER A LA CELEBRACIÓ ORDINÀRIA DE COMISSIONS INFORMATIVES.
Als efectes d’establir una previsió de reunions ordinàries de les comissions informatives per tractar els
assumptes a tractar pel Ple, es fa proposta per l’Alcaldia de calendari i horaris per a la seva realització:
PROGRAMA BIMENSUAL
1ª Setmana, 6/9/2011
2ª Setmana, 13/9/2011
3ª Setmana, 20/9/2011
4ª Setmana, 27/9/2011
1ª Setmana, 4/10/2011
2ª Setmana, 11/10/2011
3ª Setmana, 18/10/2011
4ª Setmana, 25/10/2011

Dimarts.
Comissió urbanisme
Comissió governació
Comissió, Cultura, Ensenyament,
Festes / Comissió Esports (21 h.)
Comissió sectors econòmics
Comissió urbanisme
Comissió governació
Comissió, Cultura, Ensenyament,
Festes / Comissió Esports (21 h.)
Comissió hisenda

Dijous
Junta Govern
Junta Govern
Junta Govern
Junta Govern
Junta Govern
Junta Govern
Junta Govern
Ple 17 h.

El Sr. Gerard Serra, portaveu del grup de CiU, demana que es diguin les dates concretes als efectes de
programar les agendes. La Segona Tt. d’Alcade Sra. Marina Forcada manifesta que es marcaran les dates per
concretar els dies de les comissions a celebrar a partir del mes de setembre.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència d’ 11 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
l’aprova la proposta per unanimitat.
4.- DETERMINACIÓ DE FESTES LOCALS PER A 2012.
En virtut de l’acord del Ple del dia 29 de juny de 2005, atès que el Departament de Treball sol.licita que es
determinin els dos dies de festes locals de l’exercici 2012, es proposà per la Junta de Governa del 23 de juny de
2011 establir els dies de festa local per a l’any 2012 següents:
•

El divendres, 20 de gener de 2012.
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El divendres, 31 d’agost de 2012.

Proposant-se per l’Alcaldia la ratificació de l’acord al Ple.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència d’ 11 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
l’aprova la proposta per unanimitat.

5.- REVISIÓ D’ACORDS D’ADJUDICACIÓ DE SUBHASTES DE FINQUES RÚSTIQUES.
En virtut dels següents
ANTECEDENTS:
1.- El Ple de l’Ajuntament a partir de l’any 1994 va iniciar la venda de finques rústiques que estaven ocupades
per conreus de veïns des de temps inmemorial, en forma de precari. A tal efecte es van iniciar expedients per la
venda mitjançant subhastes de les finques exclusivament de les finques interessades pels propis precaristes.
2.- Així el Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 27 de maig de 1.994 va adjudicar un primer expedient de
vendes de 70 finques rústiques, per subhasta, adjudicades als precaristes que les conreaven des de temps
inmemorial, utilitzant la fórmula de resolució següent:
Primer.- Adjudicar definitivament la subhasta a les finques licitades i ofertades, declarant desertes les
no ofertades, i adjudicar directament aquestes als actuals precaristes interessats en l'adquisició, pels
conceptes i a les persones que seguidament es descriuen:
3.- També per acord del Ple, en sessió de data 23 de maig de 1995 es va acordar subhastar i adjudicar un total
de 14 finques utilitzant la fórmula següent:
Primer.- Declarar la subhasta deserta per manca de proposicions.
Segon.- Adjudicar directament als actuals precaristes de les finques subhastades en la forma següent:
4.- Posteriorment el Ple en data 21 de març de 2006, va adjudicar 2 finques, també per subhasta, utilitzant
una fórmula similar:
Primer.- Declarar deserta la subhasta per manca de licitadors.
Segon.- Adjudicar directament a la Cooperativa del Camp d'Alcarràs la venda de les finques següents:
5.- La fórmula de la resolució pretenía manifestar que:
a) S’havia realitzat subhasta pública.
b) Que no s’havien rebut d’altres ofertes més que les dels precaristes interessats en l’adquisició.
c) Que s’adjudicava als precaristes que havien licitat.
6.- Com resulta evident i consta a el procediment els precaristes eren els que havien instat la compra,
estaven interessats en participar en la subhasta i van efectuar la seva oferta. La fórmula de l’adjudicació
utilitzada dient que la subhasta havia estat deserta i que s’adjudicava directament als precaristes s’havia fet
de conformitat amb els notaris de l’ópoca i l’acceptació del registrador que havia d’inmatriculat les vendes
que s’havien formalitzat en escriptura pública. Però certament el que constava era l’adjudicació de la
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subhasta als únics que s’havien interessat en la compra, no una venda directa posterior, ni es modificaven
l’objecte ni el preu ni la resta de condicions establertes als plecs de cláusules administratives.
7.- El fet és que les immatriculacions registrals de les finques realitzades per la fórmula abans citada havia
estat acceptada en l’època, però actualment s’han dictat resolucions del Registrador aplicant una doctrina
diferent, ja que consideren que no es poden fer vendes directes de finques municipals, sense autorització, i
que en tot cas s’han de fer noves subhastes.
8.- Certament es van presentar ofertes a la subhasta, que les ofertes les presentar els únics que van instar
els expedient de venda per ser els propis conreadors de les finques en qualitat de precaristes i que finalment
es va adjudicar la subhasta als mateixos precaristes, si directament però no en un procediment d’adjudicació
directa.
9.- Per tot el qual, es considera necessari revisar la fórmula dels acords expressats anteriorment.
10.- Atès l’establert a l’art. 42, Decret 336/1988, de 17 d’octubre pel qual s’aprova el Reglament del
Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, l’art. 209 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova
el el Text refòs de la Llei municipal i de regime local de Catalunya, I’ art. 80 del R.D.L. 781/86, de 19 d’abril i
art. 137 Llei 33/2003, de 3 de novembre del Patrimoni de les Administracions Públiques, que determinen que
la venda de patrimonio s’ha de fer per subhasta pública.
Atès que respecte a l’anulabilitat del defecte formal de l’adjudicació, s’ha de considerar l’establert a l’art. 63
de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del regim jurídic i del procediment administratiu comú, que estableix
que determina que “2. No obstante, el defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto
carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los
interesados.
Atès que respecte a la transmissibilitat dels actes no viciats, s’ha de considerar l’establert a l’art. 63 de la Llei
30/92, estableix que “2. La nulidad o anulabilidad en parte del acto administrativo no implicará la de las
partes del mismo independientes de aquélla salvo que la parte viciada sea de tal importancia que sin ella el
acto administrativo no hubiera sido dictado.
Atès que respecte a la conversió de l’acte viciat, s’ha de considerar l’establert a l’art. 65 de la Llei 30/92,
determina que “Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro
distinto producirán los efectos de éste”.
Atès que respecte a la conservación dels actes i tràmits s’ha de considerar que la Llei 30/92, estableix que
“El órgano que declare la nulidad o anule las actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos
actos y trámites cuyo contenido se hubiera mantenido igual de no haberse cometido la infracción.”
Atès que respecte a la convalidació s’ha de considerar l’establert a l’art. 67 de la Llei 30/92, estableix que “1.
La Administración podrá convalidar los actos anulables, subsanando los vicios de que adolezcan. 2. El acto
de convalidación producirá efecto desde su fecha, salvo lo dispuesto anteriormente para la retroactividad de
los actos administrativos. 3. Si el vicio consistiera en incompetencia no determinante de nulidad, la
convalidación podrá realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto
viciado. 4. Si el vicio consistiese en la falta de alguna autorización, podrá ser convalidado el acto mediante el
otorgamiento de la misma por el órgano competente.
Atès que respecte als efectes de les resolucions dir que l’art. 57 estableix 1. Los actos de las
Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos
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desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.3. Excepcionalmente, podrá
otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando se dicten en sustitución de actos anulados, y, asimismo,
cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios
existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses
legítimos de otras personas.”
Atès l’informe favorable de Secretaria-Intervenció, es propasa per l’Alcaldia:
Primer.- Revisar i anular la fórmula utilitzada per a descriure la venda de les finques rústiques acordades en
sessions plenàries de data 27 de maig de 1994, 23 de maig de 1995 i 21 de maig de 2006 en les que
erròniament es declarava deserta les subhastes i es deia que s’adjudicaven directamente les vendes als
únics ofertants que corresponien als precaristes que conreaven les finques.
Segon.- Tansmetre i convalidar tots els actes de la tramitació no viciats per l’error en la fórmula de la
resolució de l’adjudicació i amb l’efecte des de la data abans anulada.
Tercer.- Modificar la fórmula de les resolucions de les adjudicacions, fent constar que a les sessions del Ple
de data de data 27 de maig de 1994, 23 de maig de 1995, 30 de març de 2006 i 21 de maig de 2006,
s’acorda: “Adjudicar definitivament la subhasta a les finques licitades als únics licitadors que han presentat
ofertes que corresponen als precaristes interessats en l'adquisició, pels conceptes, objectes, preus i plecs de
condicions aprovats en cadascun dels expedients, i amb efects retroactius de les dates d’adjudicació
indicades anteriormente.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència d’ 11 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
l’aprova la proposta per unanimitat.
6.- RATIFICACIÓ DE DECLARACIÓ DE BÉ D’INTERÉS LOCAL DE LA CASA DE MONTAGUT: NUCLI
DE MONTAGUT-CASA DELS CANONGES I DE L’ERMITA DE STA. ANNA DE MONTAGUT.
Als efectes de realitzar les obres de rehabilitació de l’immoble de l’església de Sta. Anna de Montagut i dels
immobles que l’envolten, l’anomenada “Casa de Montagut”, residència dels Canonges que regien les
antigues finques de Montagut, propietat de l’Ajuntament d’Alcarràs, subvencionades per l’Administració de
l’Estat en concepte del 1% cultural regulada per l’Ordre 596/2005, de 28 de febrer del Ministeri de Cultura i el
de Foment.
Atès que en virtut de l’establert a l’article 17 de la Llei 9/1993, del Patrimoni Cultural Català, es va acordar pel
Ple del dia 30 de març de 2006 instruir expedient corresponent, aprovant-se l’informe realitzat pels serveis
tècnics municipals, que consta al projecte de rehabilitació redactat per l’arquitecte Oscar Masot Mata que
informen favorablement la catalogació tant de l’Església de Sta. Anna de Montagut així com l’anomenada
“Casa de Montagut” com a bé cultural d’interès local als efectes de la Llei 9/93, del Patrimoni Cultural Català.
Atès que el Ple en sessió de data 10 de maig de 2006, atenen que la Vila d’Alcarràs un municipi amb més
de cinc mil habitants, és competència d’aquest i correspon al Ple de l’ajuntament, la declaració de béns
culturals d’interès local, tal i com s’especifica en l’article 17, del Capítol II de la la Llei 9/1993, de 30 de
setembre de Patrimoni Cultural Català, va acordar aprovar l’expedient per a la Declaració de Bé Cultural
d’Interés Local dels llocs coneguts com a “Nucli de Montagut” i “Ermita de Santa Anna de Montagut”.
Atès que el Departament de Cultura va declarar únicament com a BECIL dins del catàleg a la Ermita de
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Santa Anna de Montagut.
Atès que amb posterioritat es va aprovar el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), quin text refòs va
ser aprovat per la Comissió Territorial d’urbanisme del dia 20/11/2008 i publicat al D.O.G.C. núm. 5350 del
31/03/2009, que inclou el Catàleg de Béns protegits que, amb l’informe favorable i vinculant del Departament
de Cultura, inclou tant la Ermita de Santa Anna de Montagut i el Nucli de Montagut.
Atès que les obres de rehabilitació finançades per l’Estat amb l’% cultural es necessari realitzar-les tant a
l’Ermita com a la Casa de Montagut, ambdos amb un elevat grau de degradació.
S’acorda per unanimitat:
Primer.- Ratificar la Declaració de Bé Cultural d’Interès Local dels llocs coneguts com a “Nucli de Montagut” i
“Ermita de Santa Anna de Montagut”, aprovat pel Ple en sessió del dia 10 de maig de 2006.
Segon.- Confirmar la Declaració dels Béns Culturals d’Interès Local els béns immobles inclosos al catàleg
del POUM següents:

-

A.- Nucli de Montagut: conformat per La Casa dels Canonges, que està adossada a l’ermita i té un
portal de mig punt i finestrals amplis, ambdós de pedra tallada; a l’altra banda hi ha la casa que es
va destinar a allotjament de treballadors i que actualment està en pèssim estat de conservació; i
magatzem de caràcter menestral.
La història de Montagut remunta del 1120, quan el caid Ibn Hilal va signar un pacte de fidelitat i ajuda
mútua amb Ramon Berenguer III, cedint-li el castell de Montagut. Durant els primers segles Alcarràs
i Montagut van pertànyer al mateix senyor.
El 21 de novembre de 1477, Manuel d’Argentona, va ser segrestat i alliberat gràcies a les gestions i
despeses del rescat satisfetes per la Paeria i pels canonges de Lleida, rebent, aquests darrers, com
a prova d’agraïment (el 8 de gener de 1501) el castell i el terme de Montagut, que fins l’any 2003 ha
estat propietat de d’excel·lentíssim Cabildo de la Catedral de Lleida.
Al 1641, durant la guerra dels Segadors, Montagut va ser saquejat per les tropes de Felip IV. El
poble restà abandonat i amb unes destrosses tan importants que mai més tornà a refer-se. Després
de 25 anys de despoblament, al 1666, veïns del poble signaren una concòrdia requerint del Capítol
de Lleida certs requisits de casa i terres. Al 1761 els canonges van distribuir les terres de l’horta i del
secà en 24 hisendes iguals per a 24 nous pobladors.
Molts han estat els que han reivindicat la propietat de Montagut als canonges: Tomàs de
Santcliment, l’Estat, el Ministeri de la Guerra....
El 27 d’abril de 1956 va ser aprovat el Pla General de Colonització que incloïa Montagut i, com a
conseqüència, van ser expropiades més de 2000 hectàrees. Un grup d’arrendataris van adquirir
terres (no compreses dins les considerades d’interès nacional i per tant no colonitzades). Les 1000 i
escaig hectàrees restants es van vendre a l’empresa Agrolérida SA que les va arrendar a diversos
propietaris i aproximadament unes cinc hectàrees quedaren en mans dels Cabildos.
Al 1969 l’empresa citada van proposar una permuta de terres de secà per terres de regadiu a
l’Institut de Colonització. Aquesta va ser acceptada, originant conflictes entre els arrendataris ja que
no volien abandonar les terres.
Montagut, amb la quasi desaparició del tossal del Vilot, va perdre els seus vestigis com a poble, fa
ben pocs anys.
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Referències històriques i bibliogràfiques del Dr. Manuel Camps i Clemente, doctor i historiador local
("Alcarràs. Aspectes històrics i etnològics" 1990 i “Història de la vila d'Alcarràs" 2003)

- B.- Ermita de Santa Anna de Montagut: ermita d’estil popular, d’ús religiós.
Els antecedents històrics de l’església daten del 1628, en els que consten la fundació de misses i
assignacions sobre les terres. Pel que es dedueix, l’existència de l’església data de segles enrere,
corrent els mateixos efectes de la Guerra de Successió en tots els edificis de valor cultural.
En el portal, de pedra tallada, d’arc rebaixat, s’hi troba inscrita la xifra 1773, fet que apunta que en
aquesta data es va reedificar. Els memorials insinuen que els terratinents van demanar la seva
reconstrucció, així com “la casa per al capellà”, fent-se càrrec de les despeses de conservació de
l’obra, del manteniment de la capella i d’altres despeses.
La imatge de Santa Anna estava en la catedral de Lleida, però no hi ha constància de l’any en què
es va entronitzar a Montagut.
Referències històriques i bibliogràfiques del Dr. Manuel Camps i Clemente, doctor i historiador local
("Alcarràs. Aspectes històrics i etnològics" 1990 i “Història de la vila d'Alcarràs" 2003)
Tercer.- Sol.licitar al Departament de Cultura perquè en faci la inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural
Català, la declaració de Béns Culturals d’Interès Local, del Nucli de Montagut, connegut com a Casa dels
Canonges o Casa de Montagut, ampliant l’actual inscripció en el catàleg de l’actual Ermita de Santa Anna de
Montagut.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència d’ 11 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
l’aprova la proposta per unanimitat.
7.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ORDENANÇA FISCAL DE TAXA D’EXPEDICIÓ DE DOCUMENT.
D’acorda amb la proposta realitzada pel Ple en sessió de data 20 de juny de 2011, d’incorporar una
indemnització per la assistència en la celebració de matrimonis civils fora de l’horari habitual de 70 €. de la
que es deduirà el 15% de retenció en concepte de l’IRPF, que es compensarà amb l’establiment d’una taxa
que reguli aquest fet imposable.
Atès que el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, l’informe favorable de Secretaria-Intervenció.
Primer.- Modificar provisionalment de forma puntual els articles de les ordenances següents:
B) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4
TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
“Article 7è. Tarifa
Afegint a les tarifes el cocepte i taxa següent:
TARIFA:CONCEPTES
Afegint
el
conceptExpedició

Quota: Euros
de

documents
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administratius
Celebració de matrimonis civils fora de l’horari habitual
d’atenció al públic municipal.
La taxa s’haurà de liquidar amb antel.lació a la formalització
de l’acta matrimonial per les persones interessades.

70 €.

Segon.- La present modificació restarà aprovada definitivament sense més tràmits si durant la seva
exposició no es formulen reclamacions. Fent-se constar que la present modificació entrarà en vigor a
l’endemà de la publicació de la seva aprovació definitiva.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència d’ 11 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
l’aprova la proposta per unanimitat.
8.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE DIPUTACIÓ DE
LLEIDA, EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT I L’AJUNTAMENT D’ALCARRÀS, PER A
L’ACTUALITZACIÓ D’INFRAESTRUCTURES SANITÀRIES AL MUNICIPI D’ALCARRÀS, AMPLIACIÓ
DEL CAMP ANUALITAT 2011.
Atès que el Ple de la Diputació de Lleida, en sessió extraordinaria celebrada el dia 30 de juny de 2011, va
aprovar el conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Lleida, el Servei Català de la
Salut i l’Ajuntament d’Alcarràs, per a l’actualització d’infraestructures sanitàries al municipi d’Alcarràs, per a
l’ampliació del CAP, anualitat 2011.
Atès el dictàmen favorable de la Comissió Informativa d’Urbanisme del dia 28/07/2011 es proposa per
l’Alcaldia l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració interadministrativa entre la Diputació de Lleida, el Servei Català
de la Salut i l’Ajuntament d’Alcarràs, per a l’actualització d’infraestructures sanitàries al municipi d’Alcarràs,
anualitat 2011, el text del qual és el següent:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA, EL
SERVEI CATALÀ DE LA SALUT I L'AJUNTAMENT D'ALCARRÀS PER A L'ACTUALITZACIÓ
D'INFRAESTRUCTURES SANITÀRIES AL MUNICIPI D'ALCARRÀS.
Alcarràs , juny de 2011
REUNITS:
D'una part, l'Il·lm. Sr. Jaume Gilabert i Torruella, president de la Diputació de Lleida. D'altra part, el Sr. Josep
Maria Padrosa i Macias, , director del Servei Català de la Salut.
D'altra part, l'Il·lm. Sr. Miquel Serra, alcalde de l'Ajuntament d'Alcarràs.
ACTUEN:
El primer, en nom i representació de la Diputació de Lleida, en exercici de les atribucions pròpies del seu
càrrec, assistit pel secretari de la Corporació, Ramon Bernaus Abellana, en ús de les facultats que té
conferides legalment. El segon, en nom i representació del Servei Català de la Salut (CatSalut), en virtut
d'allò que disposa l'article 17 de la llei 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, El tercer,
en nom i representació de l'Ajuntament d'Alcarràs, en virtut del que preveu l'article 53. 1 a) del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
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Catalunya.
EXPOSEN:
1. Que amb l'objectiu de millorar la qualitat dels serveis assistencials prestats a la població i les condicions
d'accés a la salut en l'àmbit territorial de la Regió Sanitària de Lleida, és del màxim interès per a les entitats
signants sumar esforços per possibilitar l'ampliació del CAP d'Alcarràs. 2. Que en el marc dels criteris de
planificació aprovats pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i el Mapa Sanitari, el CatSalut,
ajustant-se a les directrius de la Llei 15/1990, d'ordenació sanitària de Catalunya pel que fa a la coordinació
dels esforços i recursos per a la millora de les infraestructures i una actualització harmònica i eficient del
sistema sanitari públic, estima fonamental facilitar la col·laboració entre la Diputació de Lleida i l'Ajuntament
d'Alcarràs per tal d'assolir els objectius compartits identificats al punt precedent.
3. Que l'Ajuntament d'Alcarràs, sota els criteris assistencials determinats pel Departament de Salut a través
del CatSalut, exercint la responsabilitat de promoure la prestació de serveis públics en benefici de la seva
població, i comptant a aquests efectes amb el suport econòmic de la Diputació de Lleida, manifesta el seu
interès de millorar les condicions d'accés a la prestació dels serveis sanitaris per part dels usuaris del CAP
d'Alcarràs i disposar d'un centre de salut actualitzat a nivell de dimensions i modernització integrat en la
zarza del sistema públic.
Que en virtut de tot el que s'ha exposat, les parts signants, manifesten la voluntat de subscriure el present
conveni de col·laboració interadministrativa, que es regirà pels següents
PACTES:
Primer.- L'objecte del present conveni és la regulació de la col·laboració entre les parts per procedir a la
primera fase de construcció de l'ampliació del CAP d'Alcarràs.
Segon.- L'Ajuntament d'Alcarràs es compromet a realitzar les inversions per a l'ampliació del CAP d'Alcarràs.
L'actuació es durà a terme a la parcel.la urbana situada al carrer Davant, 60. D'acord amb el projecte que
porta per títol "Projecte d'Ampliació del CAP" aprovat per Decret d'Alcaldia de 2 de maig de 2011 (Separata
2011). Aquestes actuacions tenen un cost previst de 400.000,00 euros corresponents a la primera fase
Les obres d'ampliació del CAP d'Alcarràs es realitzaran en relació al projecte d'Ampliació del CAP (Separata)
aportat per l'Ajuntament.
Tercer.- La Diputació de Lleida es compromet a subvencionar a l'Ajuntament d'Alcarràs el cost de la primera
fase de les inversions descrites, fins a un import màxim de 400.000,00 euros, amb càrrec a la partida 2011
049 312 7500000 del pressupost de la Diputació de Lleida per a l'exercici 2011, , corresponent a la primera
fase del projecte, i d'acord amb els conceptes de despesa següent:
- Obres: 322.338,42
- Honoraris: 77.661,58
Les parts signants manifesten el seu compromís en signar un conveni l'any 2012 per a la segona fase del
projecte, sempre que s'assignin els recursos derivats dels fons dels pressupostos generals de l'Estat, amb
fins sanitaris, regulats al Projecte de Llei de Pressuposts Generals de l'Estat, al finançament dels serveis i
activitats propis de la Diputació de Lleida, que tinguin la finalitat de protecció i promoció de la salut pública.
De conformitat amb l'anterior, la Diputació de Lleida realitzarà dos pagaments a l'Ajuntament d'Alcarràs, que
es faran efectius en les següents condicions:
- Un primer pagament per un import de 200.000,00 euros un cop s'hagi acreditat la contractació de les obres
del projecte constructiu d'aquesta primera fase
- Un segon pagament per un import de 200000,00 euros un cop s'hagi executat la primera fase del projecte
constructiu.
L'Ajuntament d'Alcarràs es compromet a acreditar davant la Diputació de Lleida, així com davant el CatSalut,
si aquest ens ho estima necessari, la justificació de l'execució de les obres i serveis previstos de conformitat
amb el seu projecte. Aquesta justificació inclourà les corresponents certificacions d'obra, factures.
L'Ajuntament d'Alcarràs faculta a la Diputació de Lleida i el CatSalut per tal que puguin efectuar les
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inspeccions que considerin necessàries durant la realització de les obres de l'equipament, tant per contrastar
el seu correcte desenvolupament tècnic com per comprovar l'adequada destinació dels fons econòmics a
l'actuació que és objecte del present conveni.
Quart.- La realització de les actuacions objecte del conveni per part de L'Ajuntament d'Alcarràs s'ajustarà a
les següents condicions:
- Les contractacions que porti a terme l'Ajuntament per a l'execució d'inversions es regiran per les
disposicions de la llei de contractes del sector públic.
- En el supòsit que durant l'execució dels contractes l'Ajuntament, per motius d'interès públic justificat,
consideri imprescindible la introducció de modificacions al projecte o a les prescripcions tècniques
aprovades, ho comunicarà a la Diputació. Només en el cas que aquestes eventuals modificacions comportin
un increment del cost total de les inversions previstes, les parts hauran d'arbitrar els mecanismes de
finançament adequats per fer-ho possible, els quals es plasmaran amb la subscripció d'una addenda al
present document.
-D'acord amb allò previst al Decret 77/1984, de 4 de març, sobre el control de qualitat dels materials i de les
unitats d'obra, es destinarà com a mínim un 1% i com a màxim un 2% de l'import total del contracte d'obres
que l'Ajuntament subscrigui amb l'empresa adjudicatària a despeses de control de qualitat, i repercutirà
sobre el contractista de l'obra fins a un 1% de les mateixes. Els tècnics de les entitats signants resten
facultats per vetllar pel compliment d'aquesta clàusula i podran exigir el justificant de les proves realitzades.
Cinquè.- L'Ajuntament d'Alcarràs ha de legalitzar totes les instal·lacions davant els organismes competents i
aportar la corresponent llicència d'activitats, un cop executada la segona fase del projecte.
Sisè.- Una vegada finalitzada l'execució dels contractes administratius derivats d'aquest conveni i completats
els tràmits contractuals entre l'Ajuntament i el contractista, l'Ajuntament procedirà a la recepció de les obres,
havent de ser comunicada amb antelació al CatSalut i la Diputació de Lleida als efectes de la seva
assistència.
Així mateix, l'Ajuntament lliurarà a la Diputació de Lleida i al CatSalut un certificat emès pel director de l'obra
on es descrigui l'actuació i s'acrediti el seu estat constructiu, així com l'adequació de l'obra al projecte
executiu.
Setè.- La vigència d'aquest conveni de col·laboració s'estén des del moment de la seva signatura fins que
s'hagi materialitzat completament la seva aplicació. Per acord exprés de les parts, el conveni es podrà
completar amb noves mesures abans de la seva expiració.
Vuitè.- Aquest conveni serà sotmès a ratificació per part del Consell de Direcció del CatSalut.
Novè.- En tot allò no previst en les pròpies clàusules del conveni, seran d'aplicació les normes reguladores
de l'atorgament de subvencions directes de la Diputació de Lleida i dels seus organismes autònoms
previstes a les bases d'execució del pressupost, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, el Reglament de desplegament d'aquesta Llei, aprovat per Reial Decret 887/2006 de 21 de
juliol, i el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995
de 18 de juny.
I, en prova de conformitat, se signa el present conveni per triplicat i a un sol efecte, en el lloc i data indicats
en l'encapçalament. (Segueixen les signatures)”.
Segon.- Aprovar la despesa derivada del conveni, per import de 400.000 € amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 2011.62100.3.3120, del pressupost de l’exercici de 2011 de l’Ajuntament d’Alcarràs.
Tercer.- Facultar l’Il.lm. Sr. Alcalde-President o regidor en qui delegui o que legalment el substitueixi, perquè
amb l’assistència del Sr. Secretari General, o funcionari que legalment el substitueixi, signi tots els
documents necessaris per a la formalització del present acord.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència d’ 11 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
l’aprova la proposta per unanimitat.
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9.- APROVACIÓ DEFINITIVA PER A LA DESAFECTACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC I APROVACIÓ DE CONVENI
DE DISTRIBUCIÓ ENTRE FINQUES CONFRONTANTS D’ANTIC CAMÍ.
Que el Ple de la Corporació Municipal, en sessió ordinaria celebrada el dia 11 d’abril de 2011, va adoptar
l'acord d’Incoació d’expedient per a l’alteració de la qualificació jurídica de l’immoble de domini públic que no
consta a l’Inventari de Béns, de la següent descripció: Porció de terreny d’una longitut de 1.080,4475 m. i
una amplada de 4 m., amb una superfície total de 4.321,79 m2., en part eliminat que donant continuïtat al
camí de referència cadastral 9017 del polígon 9, la unia al camí 9008 del polígon 9, conegut com a part del
camí del Mixò . Aprovant, a l’hora, el conveni entre els propietaris de les finques confrontants per a la seva
distribució i agregació a les parcel.les cadastrals en les que s’incorpora actualment, i amb les superficies que
consten al plànol que consta a l’expedient.
Notificat als interessats i exposat al públic l’acord anterior mitjançnat edictes inserits al tauler d’anuncis
municipal i al B.O.P núm. 64 del dia 3 de maig de 2011, durant un termini de 15 dies, es fa constar que es
reben les al.legacions següents:
1.- De la Sra. Brigida Charles Serra manifestant que els camins s’han de partir per meitats entre els veïns
confrontants, a tots i no solament a la seva finca, tret que el camí tingui el mateix propietari ambdos costats.
Atès que el regidor delegat de camins del moment en el que es va pactar l’acord reconeix error en la distribució
d’una de les parts del camí aludides per la Sra. Brigida Charles, proposant l’acceptació de l’al.legació,
Es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent,
ACORD:
Primer.- Aprovar definitivament l’expedient per a l’alteració de la qualificació jurídica de l’immoble de domini
públic que no consta a l’Inventari de Béns, de la següent descripció: Porció de terreny d’una longitut de
1.080,4475 m. i una amplada de 4 m., amb una superfície total de 4.321,79 m2., en part eliminat que donant
continuïtat al camí de referència cadastral 9017 del polígon 9, la unia al camí 9008 del polígon 9, conegut
com a part del camí del Mixò .
Segon.- Aprovar el conveni entre els propietaris de les finques confrontants per a la seva distribució i
agregació a les parcel.les cadastrals en les que s’incorpora actualment, i amb les superficies que consten al
plànol que consta a l’expedient i que seguidament es relacionen:
Núm. de Part de
camí-plànol
1
2
3
4
5
6
7
8

Superficie
camí (m2)
641,00
1.027,40
596,51
1.066,14
314,54
314,54
180,83
180,83

Parcel.la/Polígon a la que
s’agrega
641/9
136/9
Terreny de la 9/641 que
s’agrega a 9008/9
135/9 i 138/9
135/9
082/9
081/9
135/9

Propietari de la Parcel.la.
Sr. Josep Ribes Preixens
Sr. Joan Jaume Pelegrí Pujol
Ajuntament d’Alcarràs-Camí municipal
Sr. Màrius Godia Godia.
Sr. Brigida Charles Serra
Sr. Màrius Godia Godia.
Sr. Josep M. Ribes Riu.
Sr. Brigida Charles Serra
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4321,79

Fent constar el compromís dels particulars de mantenir la servitud de pas de la tuberia del servei municipal
d’abastament d’aigua als masos, que discorreix des de el camí 9008/9 per dins de la parcel.la 641/9 del Sr.
Josep Ribes Preixens i que subministra a la parcel.la 9/136 del Sr. Joan Jaume Pelegrí Pujol. Fent constar
que les reparacions que es puguin realitzar seran pel compte de l’Ajuntament, sense que el propietari de la
parcel.la 641/9 puguin reclamar res per causa dels danys i perjudicis que es puguin causar pels treballs de
reparació.
Tercer.- Donar d’alta a l’Inventari de camins municipals una porció de terreny de 149,125 m. de longitud i 4
mts. d’ample, amb una superfície de 596,51 m2. aproximadament, que neix i s’agrega al camí municipal
parcel.la 9008 del polígon 9 i discorreix, dins de la parcel.la 641/9 confrontant amb la parcel.la 138/9 i 137/9,
fins al límit de la parcel.la 135/9 i 136/9, segons consta al plànol del conveni aprovat a l’antecedent segon
anterior.
Cinquè.- Autoritzar a l’Alcaldia per tal de formalitzar conveni de distribució del camí entre els privats citats
anteriorment.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència d’ 11 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
l’aprova la proposta per unanimitat.
10.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DEL SERVEI DE
L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL, DE LA MODIFICACIÓ DE REGLAMENT DE SERVEIS FUNERARIS I DE
LA MODIFICACIÓ NÚM. 2 DE L’ORDENANÇA DE POLICIA I BÓN GOVERN MUNICIPAL.
Atès que el Ple en sessió celebrada el dia 11 dabril de 2011, va aprovar inicialment les modificacions de les
Ordenances municipals següents:
a) Modificació núm. 1 del Reglament del Servei de l’Escola Bressol Municipal.
b) L’aprovació inicial de la modificació núm. 1 del Reglament de serveis funeraris Municipal.
c) L’aprovació inicial de la modificació núm. 2 de l’Ordenança de Policia i Bón Govern.
Atès que havent-se sotmès a informació pública mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí
Oficial de la Província núm. 59, del dia 23 d’abril de 2011 i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, i donar audiència
a les persones interessades, pel termini mínim de trenta dies, fent constar que no s’han formulat al.legacions ni
reclamacions de cap tipus.
Atès l’ establert a l’art. 4,, 22, 49, 70 i concordants de la Llei 7/85, reguladora de les bases de règim local, l’art.
237 i concordants del D.L. 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, així com els arts. 60 a 68 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
corporacions locals. Que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple de la
corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local. Que el procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix
l’aprovació inicial, la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i l’aprovació
definitiva amb la publicació posterior del text íntegre. Que no tractant-se d’assumptes dels relacionats a l’article
47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril la resolució precisa únicament majoria simple. Que les ordenances
s’entendran aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació
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durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial. Que el procediment
legal d’aprovació de les ordenances municipals implica, per imperatiu de l’article 62 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, l’adopció d’una resolució per la
qual s’iniciï l’expedient de formació de l’ordenança corresponent i la designació d’una comissió d’estudi
encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la norma delegada en la Comissió informativa abans
citada.
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Governació de data 6 d’abril de 2011.
Atès l’informe favorable de Secretaria-Intervenció,
Es proposa per l’Alcaldia:
ACORD:
Primer.- Efectuar les següents aprovacions definitives:
A) Aprovar definitivament la modificació núm. 1 del Reglament del Servei de l’Escola Bressol Municipal, amb els
continguts següents:
1) ON DIU: Títòl: Reglament de Funcionament del Servei d’Escola Bressol Municipal d’Alcarràs. I en tot
el contingut on consti la referència anterior. HA DE DIR: Títol: Normes d’Organització de l’Escola Bressol
Municipal d’Alcarràs.
2) ON DIU: Art. 17.2. Consell de Participació. I en tot el contingut on consti la referència anterior. HA DE
DIR:Art. 17.2. Consell Escolar.
3) ARTICLE 12. Quotes i Rebuts. Afegir nou apartat: Art. 12.8.- L’impagament de dos quotes suposarà
perdre el dret de continuar a l’Escola Bressol.
B) Aprovar definitivament la modificació núm. 1 del Reglament de serveis funeraris Municipal, amb el contingut
següent:
ON DIU: Art. 52.- Els ninxols nous s’atorgaran per riguròs ordre correlatiu, partint dels ninxols
prèviament atorgats i de dalt a baix./…
HA DE DIR: Art. 52.- Els ninxols nous s’atorgaran per riguròs ordre correlatiu, partint dels ninxols
prèviament atorgats, segint la línia de dalt a baix/de baix a dalt/de dalt a baix, i així consecutivament per tal de
perpetre unificar dos ninxols a un mateix titular. Aquesta norma general podrà ser alterada per raons
excepcionals degudament autoritzades per Decret de l’Alcaldia/ ….
C) Aprovar definitivament la modificació núm. 2 de l’Ordenança de Policia i Bón Govern, amb els continguts
següents:
a) ON DIU: Títòl: Ordenança de Policia i Bón Govern de la Vila d’Alcarràs. I en tot el contingut on consti
la referència anterior. HA DE DIR: Títol: Ordenança Municipal de Civisme i Convivència de la Vila d’Alcarràs.
b) Modificar l’art. Art. 4.2.d): en el contingut següent:
ON DIU :“.../2.- Són deures dels veïns:/... d) A aportar en el moment de la sol.licitud d’empadronament
justificació de la seva residència en el domicili que indiqui, i que la durada de la residencia serà superior a sis

Esborrany acta de Ple

18

mesos. La justificació de residencia serà manifestant la propietat, lloguer, o qualsevol altre dret real
d’autorització de residencia per part de la propietat. Justificant-se igualment que el nombre de persones residint
en el mateix domicili en relació amb la seva superficie compleix amb les normes d’habitabilitat./...
HA DE DIR: “.../2.- Són deures dels veïns:/... d) Complir amb les seves obligacions respecte al padró
municipal d’habitants, d’acord amb allò previst a la normativa reguladora. Comunicar a l’Ajuntament les altes,
baixes o modificacions respecte al padró municipal. Aportar la documentació que requereixi l’Ajuntament amb
l’única finalitat de comprovar la veracitat de les dades consignades en la sol.licitud relacionada amb la
declaració de habitualitat de domicili, de l’habitatge o l’ocupació del domicili. Igualment facilitar a l’administració
l’emissió d’informes, inspeccions i altres actes d’investigació, en el cas previst per la llei.
Segon.- Disposar la comunicació de l’expedient i del text íntegre de la modificació de les ordenances aprovades
a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya i procedir a la publicació del text íntegre de les
modificacions aprovades, entrant en vigor a l’endemà de la publicació dels text íntegre aprovat definitivament.
Tercer.- Amb la finalitat de comprovar la veracitat de les dades consignades en la sol.licitud relacionada amb la
declaració de habitualitat de domicili, s’acorda establir la següent
PROTOCOL PER A L’EMPADRONAMENT.
S’haurà de presentar juntament amb la sol.licitud d’empadronament la documentació següent:
1.- DADES PERSONALS
A) Si la gestió la realitza la persona o persones que es volen empadronar, s'ha d'aportar l'original i la
fotocòpia del document d’identitat, que podrà ser:
- DNI
- Passaport
- Permís de residència
- Permís de conduir
- Targeta d'identitat nacional si són ciutadans de la Unió Europea.
B) Si la gestió la realitza un representant: S'ha d'aportar original i fotocòpia del document d'identitat del
epresentant i de les persones que es donin d'alta, juntament amb l'autorització per variació del padró (1)*
signada per cada un dels majors d'edat que es donin d'alta. Si el tràmit es refereix a un menor / incapacitat,
l'autorització (1)* l'ha de signar els pares o tutors legals i fotòcopia, á més a més, del DNI/permís
residència/passaport.
C) Empadronament de menors:
S'ha d'aportar l'original i fotocòpia del llibre de família o del passaport on estigui inclós.
D) Empadronament d'un incapacitat:
- Original i fotocòpia del DNI o document d'identitat
- Original i fotocòpia de la sentència judicial o conveni on consti la guàrdia i custòdia de l'incapacitat.
Si el menor d'edat o l'incapacitat s'empadronen en un domicili diferent dels seus pares o tutors legals, es
requerirà, a més a més, l'autorització de menors (2)* signada pels pares o tutors legals i fotocòpia del
DNI/permís residència/passaport d'aquests.
2.- DADES DEL DOMICILI
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A) Si l'habitatge és de propietat:
S'ha d'aportar l'original i fotocòpia de l'escriptura, o en la seva absència l'original i fotocòpia de la Còpia
Simple de l'escriptura. Excepte en el cas que sigui titular de l'IBI (contribució), i ho tingui actualitzat al seu
nom. En aquest cas, no caldrà aporta documentació de l'habitatge.
B) Si l'habitatge és en règim d'arrendament:
S'ha d'aportar original i fotocòpia del contracte de lloguer vigent.
En el cas que el contracte no estigui vigent, però en aquest s'estableixi prorrogació automàtica, s'haurà
d'aportar, a més a més, original i fotocòpia del rebut de pagament del lloguer del mes actual.
C) Si no es disposa de cap dels documents anteriors (és a dir, ni escriptura ni contracte de lloguer), pot
aportar l'original i la fotocòpia d'un contracte de subministrament de serveis (de l'aigua, del gas, de la llum o
del telèfon).
D) En el supòsit que l'habitatge estigui cedit:
S'ha de presentar l'autorització d'habitatge (3)* signada pel titular del pis (ja sigui, segons el cas, el
propietari, l'arrendatari o el titular del contracte de subministrament) i fotocòpia del DNI d'aquest, on
autoritzarà l'empadronament a la vivenda de totes les persones afectades pel tràmit. Tenint en compte que:
- Si el que autoritza és propietari de l'habitatge, haurà d'aportar-se també original i fotocòpia de l'escriptura
de propietat. Excepte en els supòsits que el propietari que autoritza ja sigui el titular del rebut de l'IBI
(contribució).
- Si el que autoritza és arrendatari de l'habitatge, haurà d'aportar-se també original i fotocòpia del contracte
de lloguer vigent.
E) En el cas que el contracte no estigui vigent, però en aquest s'estableixi prorrogació automàtica, s'haurà
d'aportar, a més a més, fotocòpia del rebut de pagament del lloguer del mes actual.
3.- DISPOSICIONS GENERALS.
A) La informació aquí facilitada és de caràcter orientatiu, l'Ajuntament d’Alcarràs prèvia inspecció i
comprovació dels fets, es reserva el dret d'exigir aquella documentació que consideri adient per acreditar la
veracitat de les dades aportades, així com l’habitualitat del domicili o d’altres situacions de sobreocupació
d’habitatges que impedeixin l’empadronament.
B) En aquells supòsits que es trobin fora de l'àmbit aquí exposat (com és el cas d'empreses titulars de
vivendes, hotels, hostals, residències, congregacions, etc) els hi recomanem que consultin prèviament la
documentació requerida amb l'Oficina Municipal d'Atenció Ciutadana.
C) L’administració resoldrà la sol.licitud d’empadronament, previa comprovació de la veracitat de les dades
consignades en la sol.licitud relacionada amb la declaració de habitualitat de domicili, de l’habitatge o
l’ocupació del domicili, en el termini de 15 díes.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència d’ 11 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
l’aprova la proposta per unanimitat.
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11.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DEL SERVEI DE BIBLIOTECA
MUNICIPAL I DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE TRÀNSIT.
Atès que el Ple en sessió celebrada el dia 11 d’abril de 2011, va aprovar inicialment les modificacions de les
Ordenances municipals següents:
A) El Reglament Intern del Servei de la Biblioteca Municipal “Joaquim Montoy d’Alcarràs.
B) L’Ordenança Municipal de Trànsit.
Atès el dictàmen favorable de la Comissió Informativa de Governació de data 6 d’abril de 2011.
Atès l’informe favorable de Secretaria-Intervenció.
Atès que durant el termini de 30 dies d’exposició pública efectuada mitjançant edictes inserits al B.O.P. núm. 59
del dia 23/04/2011 i al Tauler d’Anuncis municipal, no s’han formulat al.legacions ni reclamacions de cap tipus.
Atès l’establert a l’art. 4,, 22, 49, 70 i concordants de la Llei 7/85, reguladora de les bases de règim local, l’art.
237 i concordants del D.L. 2/2003 pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, així com els arts. 60 a 68 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
corporacions locals. Que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple de la
corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local. Que el procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix
l’aprovació inicial, la submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i l’aprovació
definitiva amb la publicació posterior del text íntegre. Que que no tractant-se d’assumptes dels relacionats a
l’article 47.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril la resolució precisa únicament majoria simple. Que que les
ordenances s’entendran aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni
al·legació durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial. Que el
procediment legal d’aprovació de les ordenances municipals implica, per imperatiu de l’article 62 del Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, l’adopció d’una resolució
per la qual s’iniciï l’expedient de formació de l’ordenança corresponent i la designació d’una comissió d’estudi
encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la norma delegada en la Comissió informativa
corresponent citada anteriorment.
Es proposa per l’Alcaldia:
Primer.- Aprovar Definitivament:
A) El Reglament Intern del Servei de la Biblioteca Municipal “Joaquim Montoy d’Alcarràs.
B) L’Ordenança Municipal de Trànsit.
Segon.- Disposar la comunicació de l’expedient i del text íntegre de la modificació de les ordenances aprovades
a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya i procedir a la publicació del text íntegre de les
modificacions aprovades, entrant en vigor a l’endemà de la publicació dels text íntegre aprovat definitivament.
Oberta deliberació es produeixen les intervencions següents:
Tercer.- Respecte al Reglament dels serveis del Centre Cultural Municipal “lo Casino”, atesa la necessitat
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d’establir un reglament que reguli el funcionament del servei del Centre Cultural Municipal “lo Casino” adaptat a
la nova organitzanització municipal, per integrar els serveis de Patrimoni Històric que ha de gestionar els espais
museístics i des gestió cultural que es pretenen, s’acorda suspendre l’aprovació definitiva fins a la incorporació
d’aquests continguts.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència d’ 11 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
l’aprova la proposta per unanimitat.

12.- RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE CAMINS
MUNICIPALS.
En vritut dels sergüents,
ANTECEDENTS
Primer.- Atès l’acta emesa per l’agent rural en data del passat dilluns dia 7 de febrer, i per la Policia Local en
data de l’anterior dia 5, per les quals es posa de manifest que al camí d’accés a la parcel·la 461, polígon 3, a la
Partida dels Reguers s’hi estan col·locant pedres alterant-ne el seu ferm i límits, la qual cosa porta a terme el
Sr. Santiago Marcell Planes, amb DNI núm. 40.721.979-L, amb domicili al C. Barceloneta núm. 9 d’aquesta Vila
qui admet aquests extrems, tot segons es recull en aquella primera acta.
Segon.- Atesa la denúncia d’un veí i fotografies que aporta, el Sr. Antonio Melich, en les quals s’aprecia el llindar
del camí al mateix lloc abans referit, comprés per herba assecada vora d’altra de verda i més amunt del mateix,
pedres col·locades sobre aquesta herba assecada; la qual cosa segons el denunciant, realitza el Sr. Marcell tot
tractant el marge del camí amb productes químics per després d’eliminar la herba, col·locar-hi les pedres a
sobre, amb la intenció d’ampliar l’ample del camí. Segons el denunciant, aquesta conducta obeeix a la relació
d’enemistat que existeix entre els dos, de manera que aquell, modificant les dimensions del camí, pretén en un
futur disposar de fonaments per denunciar els límits de la finca d’aquest, i fer-lo retrocedir en la tanca metàl·lica
de la seva propietat. El denunciant també afirma que el Sr. Marcell està col·locant pedres per l’altra banda de
camí, alterant els límits entre la finca d’aquest i el camí, desplaçant-lo, la qual cosa és fàcil d’adverar, divisant la
tuberia de caràcter públic que es va col·locar just a la vora del camí, i ara ja es troba situada a certa distància
d’aquest.
Tercer.- Atès les al·legacions que ha formulat l’interessat en l’expedient informatiu previ número 2/2011, en el
sentit d’admetre haver col·locat les pedres el dia 7 de febrer d’enguany i anteriors, al ferm del camí, però sense
haver-ne modificat els límits, i que la modificació del ferm es deu amb motiu d’arranjar-lo atès “el seu mal estat,
amb incomptables clots i gloperes”. I que no ha tocat els marges o límits del camí que es corresponen als
reflectits al plànol topogràfic confeccionat l’any 1996 que adjunta al seu escrit.
Quart.- Vista la proposta de resolució emesa per l’instructor el passat dia 16 de març, en el sentit d’apreciar la
comissió dels fets que constitueixen la infracció administrativa per part de l’interessat i concloure:
I. Imposar al Sr. Santiago Marcell, amb DNI núm. 40.721.979-L, una sanció de 580 euros, com a responsable
d’una infracció administrativa en matèria de camins, consistent en haver col·locat al llarg del camí que dóna
accés a la seva finca ubicada a la parcel·la 461 del polígon 3 de la Partida Els Reguers d’aquest terme
municipal, alterant-ne el ferm, en base a l’article 16 de l’Ordenança municipal reguladora dels usos i de
protecció dels camins del terme municipal d’Alcarràs. II. Reclamar-li la quantitat de 290 euros en concepte de
danys i perjudicis.
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Cinquè.- Amb tot, ha quedat acreditat, en base a la prova practicada la comissió dels fets inculpats que
consisteixen en l’alteració del ferm del camí mitjançant la col·locació de pedres. Tal com reconeix l’infractor en
l’al·legació segona-primera del seu escrit presentat en data de 14 de març, el dia 7 de febrer i en dies anteriors
va dipositar les pedres en qüestió. De les mateixes fotografies i les declaracions que obren a les actuacions no
consta el mal estat del camí que expliqui les maniobres de l’interessat, tal com ell ha al·legat. Si bé ha aportat
fotografies del mal estat d’aquest, fan referència a altres punts distants del mateix camí, i no guarden relació del
lloc on s’han col·locat les pedres que coincideix a la tanca delimitadora en discòrdia. En aquest sentit, sí que
són coherents les altres manifestacions que intenten explicar la motivació a què obeeix l’actuació de l’inculpat.
Així és, segons el denunciant, el Sr. Melich, els treballs que efectua el seu veí, tenen per fi traslladar tot el camí,
reduint els límits d’una propietat –la seva- per un cantó i ampliant-los per l’altra –la de l’inculpat-. Em qualssevol
cas, és clar que el dipòsit de pedres tal com ha efectuat el Sr. Marcell, produeixen una clara alteració del ferm
del camí, encara més de caràcter negatiu, per bé que el tipus de pedres i la forma en que es col·loquen en
redueixen la seva condició de practicable. Convé recalcar que l’Ajuntament és responsable del seu bon estat i
dels danys que hom pot patir, altrament, i a força d’això ha de ser l’únic competent per efectuar treballs
d’alteració de la via pública.
D’altra banda, el mateix interessat reconeix el caràcter de públic del camí, en la seva al·legació primera de
l’escrit presentat en data de 21 de febrer d’enguany “és un dels comptats camins públics que no són asfaltats”.
A més a més, és de destacar les manifestacions contradictòries del Sr. Marcell. I és que en el seu escrit
presentat en data de 21 de febrer a aquest Ajuntament, al·legava “no vaig tocar els marges o límits. Es pot
veure que les herbes i matolls que hi ha al marge es troben intactes i, per tant, no he pogut alterar aquells límits
o marges com es diu”. Tanmateix, especialment en les fotografies aportades pel Sr. Melich respecte al lloc, es
veu clarament com les pedres i rocs es dipositen sobre l’herba del marge, tractada prèviament per ésser
assecada.
Sisè.- Atès que aquests fets es descriuen com a constitutius d’infracció recollida a l’article 16 de l’Ordenança
municipal reguladora dels usos i de protecció dels camins del terme municipal d’Alcarràs, en el seu apartat d)
destruir, deteriorar, alterar, modificar, intencionadament o per negligència, de forma directa o indirecta,
qualssevol obra o instal·lació del camí o dels elements funcionals del mateix. En aquest cas ens trobaríem
davant el supòsit d’alterar el ferm del camí.
Setè.- En base a l’article 17.2.c) s’estableix que aquesta infracció es considerarà molt greu donat que el valor
dels danys causats supera l’import de 150 euros.
Vuitè.- El mateix article anterior estableix en el seu apartat tercer, que la sanció corresponent a imposar, ve
determinada per l’import del doble del valor dels danys amb independència de la reparació del dany o de la
restitució de la usurpació. En aquest sentit, l’article 18 concreta sobre aquesta obligació de l’infractor
d’indemnitzar a l’Ajuntament per a la reposició a l’estat anteriors dels danys causats. I segueix establint la
liquidació d’aquesta quantitat, de manera que l’Ajuntament notificarà la liquidació de la reparació al
responsable dels danys, el qual en el termini de quinze dies haurà d’abonar-ne l’import.
Novè.- Així les coses, atenent el valor de la reparació que s’estima en l’informe tècnic de data de 25 de
febrer de 2011, de 290 euros, la sanció que s’hi correspon és per l’import de 580 euros. A part doncs,
s’escau reclamar aquella quantitat de 290 euros en concepte de rescabalament civil.
Desè.- Donat que l’article 174 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de
patrimoni dels ens locals, conté l’obligació dirigida a les autoritats locals, en el sentit de responsabilitzar-se de la
custòdia, conservació i aprofitament dels béns i drets dels ens locals, i responen directament davant la
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corporació respectiva dels danys i els perjudicis esdevinguts per la seva pèrdua o detriment, en cas de dol,
culpa o negligència greu.
Onzè.- L’article 19 de l’Ordenança disposa que l’òrgan competent per a resoldre el procediment sancionador
serà, en cas d’infracció greu com és el cas, el Ple de la Corporació.
Per tot el qual es proposa per l’Alcaldia la següent,
RESOLUCIÓ:
Imposar al Sr. Santiago Marcell Planes, una sanció pecuniària de 580 euros, i reclamar-li igualment que
satisfaci a aquest Ajuntament, la quantitat de 290 euros en concepte de restitució pels danys i perjudicis
causats sobre el camí ressenyat anteriorment.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència d’ 11 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
l’aprova la proposta per unanimitat.
13.- ESCRITS OFICIALS I INSTÀNCIES.
13.1.- Comunicació de sentència del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya sobre el recurs contra el
PAU, urbanització i reparcel.lació econòmica del Saladar.
Es comunica que la defensa jurídica municipal comunica la sentència núm. 534, del 23 de juny de 2011, de la
Secció Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en el recurs contenciós administratiu, apel.lació
de sentencia 193/2009, formulat pel Sr. Antonio Matges Sanjuan contra l’acord del Ple de l’Ajuntament del dia
10/11/2006, d’aprovació definitiva de la delimitació del polígon d’actuació del Saladar, del projecte de
reparcel.lació econòmica, contra el compte de liquidació provisional i les quotes individuals resultants, del
projecte d’urbanització i contra les indemnitzacions atorgades als residents. Fent constar que el Tribunal
desestimen el recurs formulat contra els acords municipals.
El regidor portaveu del grup de CiU observa que sembla estrany que el mateix tribunal que el que va anul.lar el
projecte de reparcel.lació i les bonificacions del PAU de l’Onze de Setembre, el que ara aprova el mateix al PAU
del Saladar.
El Ple es dóna per comunicat.

14.- PRECS I PREGUNTES.
14.1.- Escrit formulat pel regidor Sr. Santiago Santamaria Mas, del grup municipal de CiU, registrat el dia
22/06/2011, en que sol.licita documentació relativa als treballadors municipals: nòmines, horaris, torns,
feines, contractes i nomenament dels treballadors.
Per ofici del dia 28 de juny de 2011, amb la següent motivació:
Atès l’establert a l’art. 77 de la Llei de Bases del Règim Local i l’art. 164 del T.R.L.M.R.L.C., que estableix
que tots els membres de les corporacions tenen dret a obtenir quants antecedents, dades o informacions
que obrin en poder dels serveis municipals i resulten precisos per al desenvolupament de la seva funció.
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Atès que els serveis han de donar la informació directament quan exerceixen funcions delegades, es tracti
d’assumptes inclosos a l’ordre del dia de les sessions dels òrgans col.legiats dels quals són membres o es
tracti d’informació que sigui de lliure accés als ciutadans.
Atès que els membres de la corporació tenen dret a obtenir còpia de la documentació a la qual tenen accés.
Aquesta còpia es pot obtenir en format paper o bé en el suport tècnic que permeti d'accedir a la informació
requerida i que s’ha de respectar la confidencialitat de la informació a què tenen accés per raó del càrrec si
el fet de publicar-ho pot perjudicar els interessos de l'ens local o de tercers.
Atès que no existeix causa per facilitar la informació específica sol.licitada donat que ni existeix delegació de
competències ni existeix cap assumpte relacionat a tractar per cap òrgan col.legiat.
Atès que únicament es pot atendre la sol.licitud en quan està contingut en documentació de caràcter general,
pública i notoria, quan és l’annex del personal inclòs al pressupost general de 2011.
S’acordà:
1.- Denegar al Regidor Sr. Santiago Santamaria Mas la documentació requerida al seu ofici del dia
22/06/2011.
2.- Facilitar copia del pressupost general de 2011, on s’inclou l’Annex del Personal, com a document públic
que és, document que es trametrà al correu electrònic...
El regidor del grup de CiU Sr. Santiago Santamaria manifesta que accepta la resposta, però creu que per
exercir la funció de regidor a l’oposició necessita disposar de la informació sol.licitada en la mateixa mesura
que els membres de l’equip de govern, al pressupost que se li ha facilitat no està tot el que demana,
nòmines, contractes, horaris, feines, organigrama. El regidor Sr. Gerard Serra afegeix que la interpretació de
la llei que ha fet la jurisprudència les atorga aquest dret, especialment per facilitar la informació, no per fer un
mal ús sinó per fer una oposició constructiva.
L’Alcalde contesta que se li va facilitar el pressupost de 2011, que inclou l’annex de personal o consta tota la
informació necessària relativa a la plantilla, llocs de treball i organigrama de funcions, que de totes maneres
l’equip de govern està fent la recopilació de tota la documentació requerida al seu dia per tal d’estudiar
l’organigrama i la relació de llocs de treball adequada, per la qual cosa quan es faci la reorganització, ja que
s’haurà d’informar en comissió per passar-la després al Ple, ja es facilitarà tota la informació. El 1 r. Tt.
d’Alcalde Sr. Jaume Bernis recorda que quan estava a l’oposició tampoc se li facilitaven copies de les
nòmines que sol.licitava. El regidor de CiU Sr. Gerard Serra i contesta que la documentació no s’entregava
però es deixava veure pels serveis de recursos humans. L’Alcalde finalitza la deliberació tot i insistint que
quan es disposi de tota la documentació s’informarà en comissió de personal.
14.2.- Escrit formulat pel regidor Sr. Santiago Santamaria Mas, del grup municipal de CiU, registrat el dia
29/06/2011, en que per motius de caire personal convençut que ha vingut a l’Ajuntament a treballar pel poble
i mai ser una càrrega per l’Ajuntament, renúncia a l’assegurança de Previasa a càrrec de l’Ajuntament.
El Ple acorda accedir a la petició realitzada.
14.3.- El regidor portaveu del grup municipal del PP Sr. Simeò Miquel pregunta si ja s’ha finalitzat de reparar el
camins municipals.
El regidor de camins Sr. Jaume Bernis contesta que ara per ara s’ha esgotat el pressupost anual, que
únicament resta liquidar amb la contractista el resultat final de les obres, per si ha quedat algun romanent que
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pugui utilitzar-se per acabar de reparar alguns trams. L’Alcalde afegeix que per l’any 2012 es pensa donar
audiència a totes les comunitats de regants per tal de proposar un nou pla d’asfaltat de camins amb asfalt
calent.
14.4.- El regidor portaveu del grup de CiU Sr. Gerard Serra vol fer un prec, en el sentit que si l’equip de govern
vol fer canvis en l’organització i de personal perquè tinguin més o menys confiança, especialment ho diu pel que
ha passat amb el gerent del poliesportiu Sr. Ramón Espasa, o si ha de fer fora algun treballador, no entenen
perquè no es fa al menys reconeixent tots els seus drets. Considera que si el Sr. Espasa ha estat treballant més
de 16 anys a l’Ajuntament i se li perd la confiança el menys que se li pot fer és acomiadar-lo i pagar tota la
indemnització que legalment li correspon. Demana que en aquests assumptes es sigui molt rigurós amb els
traballadors especialment rescindint contractes.
L’Alcalde contesta que en cap moment s’ha acordat acomiadar a ningú, tampoc al Sr. Espasa, el que se li ha
ofert és un altra funció dins de la seva especialització com a treballador, creu que l’equip de govern no està
satisfet amb la tasca desenvolupada en la seva gestió econòmica i administrativa, però també considera que la
culpa no és seva sinó de l’anterior equip de govern que li marcava les pautes i l’autoritzava la seva gestió. Per
tot el qual el que s’ha fet es aprofitar la seva valia com a especialista esportiu per que gestioni l’activitat
esportiva, per la qual cosa se li marcarà un horari i una feina de tècnic esportiu, però no la gestió del servei,
administrativa i econòmica que es pretén realitzar pels dos regidors delegats de l’equip de govern, que són els
que portaran la batuta i la resta de personal estarà sota les decisions econòmica i administrativa que decideixin
els regidors. Creu que si el Sr. Espasa vol plegar és perquè no li anirà bé. Finalment manifesta que es vol
potenciar l’esport en general i especialment el femení.
El primer Tt. d’Alcalde Sr. Jaume Bernis manifesta que no ha estat una decisió pressa en quaranta dies, sinó
conseqüència de vuit anys d’oposició, la feina del Sr. Espasa no és la que es vol que faci, també creu que la
seva feina es d’un manat i que el problema amb la gestió ha estat de l’anterior regidor responsable d’esports i
de l’anterior Alcalde. El Sr. Gerard Serra respon que no considera que s’hagi de parlar de problemes, sinó de
diferents formes de voler fer les coses, però creu que en tot cas s’ha d’anar en contra dels polítics que regien
l’esport, mai contra el treballador que complia amb les ordres que se li donaven.
L’Alcalde manifesta finalment que es vol canviar la gestió del patronat municipal d’esports, canviar les funcions
dels treballadors que són uns manats i que, seguint el mandat dels que les han votat, faran el que consideren
que s’ha de canviar, si s’equivoquen el temps ho dirà.
14.5.- El Sr. Simeò Abad, portaveu del grup municipal del PP, manifesta que li sembla bé que es passin els
plens per internet perquè tot el poble estigui informat, però parlant de austeritat es pregunta ¿quin cost té
aquest servei?, ja que retallem per un canto i ens gastem més per un altre.
L’Alcalde contesta que és un servei pel poble que no suposa cap cost, ja que la gestora “alcarràs.com “, es
financiarà amb publicitat, a més el servei ha possibilitat contractar gent que estava a l’atur. Especialment s’ha
fet de cara a la gent jove que tenen a mà aquests sistemes i poden així accedir al que es fa a l’Ajuntament, així
tothom podrà valorar i jutjar per si mateix l’actuació municipal.
El Sr. Gerard Serra, del grup de CiU, manifesta que li sembla perfecte la retransmissió ja que els veïns del
poble no acostumen a assistir als plens i així es porta el Ple a casa.
14.6.- El regidor del grup de CiU Sr. Jordi Casals pregunta el cost de les obres reposició que s’han fet a la Plaça
del Quelet i si s’han donat compte de que el pas de la gent està ocupat per una bancs.
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El regidor delegat Sr. Agustí Cabases contesta que el cost ha estat d’aproximadament dos mil euros, per
repintar i refer una part de formigó, igualment contesta que els bancs s’han volgut mantenir per evitar que els
cotxes aparquin ocupant la vorera.
14.7.- El 1 r. Tt. d’Alcade Sr. Jaume Bernis vol manifestar l’agraïment de l’Ajuntament al regidor Sr. Simeó
Abad, com a representant local a la Comunitat del Canal d’Aragó i Catalunya per les gestions efectuades
davant la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, per tal d’aconseguir que s’hagi arranjat el Camí de Montagut.
El Redidor Sr. Simeó Abad manifesta que ha fet el que estava a la seva mà, informant que es volen fer
projectes per a l’asfaltat dels camins per tal de poder-los transferir a la Diputació o a la Generalitat.
14.8.- El 1 r. Tt. d’Alcade Sr. Jaume Bernis vol manifestar que ha consultat l’acta d’organització de l’anterior
Ajuntament, i vol fer constar que al seu dia es van oposar a la solidaritat del Ple amb la tasca del tresorer, però
es va votar a favor del nomenament del mateix amb una assegurança. Contradient el que es va manifestar pel
grup de CiU en el ple d’organització de l’actual Ajuntament, que també es va oposar a la solidaritat del ple per la
tasca, però que també va votar en contra del nomenament del tresorer amb assegurança, justificant-se,
erròniament, en una actitut similar anterior.
15.- PREGUNTES DELS ASSISTENTS.
L’Alcalde-President atorga la paraula al veí assistent a la sessió Sr. Josep Bernis Capdevila.
El Sr. Josep Bernis manifesta que ha volgut realitzar una obra d’un cobert de 3 x 4 mts. per guardar uns
aparells agrícoles, que en lloc de fer-ho directament com ha fet molta gent, va vindre a demanar permís a
l’Ajuntament que li ha denegat perquè no era conforme a llei. Referint-se a d’altres qüestions que considera
injustes, manifesta que si no se l’ha donat permís per edificar per que no és legal, no vol que l’Ajuntament li
passi mai més cap rebut de camins perquè considera que és una taxa il.legal, ja que n’hi ha gent com Vall
Companys que no paga, que també li diuen que està jubilat i que ja no cotitza com a pagès per negar-li el
permís, per això manifesta que tampoc ha de pagar la taxa de camins. Diu que fa un temps se li va retenir un
compte corrent per l’actuació recaptatòria de l’Ajuntament per un import insignificant de 3 €, que consultat amb
l’Ajuntament se li va dir que la recaptació executiva era de la Diputació, però ell sap que el recaptador cobra el
que se li diu des de l’Ajuntament. Per això creu que s’ha de tenir “geta” de retenir comptes corrents de particular
solament per 3 €., adreçant-se al regidor de CiU Sr. Gerard Serra com a anterior Alcalde i al que considera
responsable de l’actuació municipal.
El regidor del grup municipal Sr. Gerard Serra li contesta que les gestions de recaptació es deleguen a la
Diputació o es realitzen per la recaptació municipal de forma general, que això li passa a tothom amb Hisenda i
d’altres llocs oficials
El Sr. Josep Bernis, assenyalent a tot els membres del Ple adverteix que no vol que ningú li vingui a cobrar mai
més la taxa de camins, perquè no és de llei, i si no li deixen fer una mica de caseta perquè no és legal, tampoc
l’han de venir a cobrar res.
Seguidament s’entra en una dinàmica d’acusacions diverses d’índole privat, que surten del context propi d’una
intervenció popular en una sessió plenària d’un Ajuntament, prenent la paraula el Sr. Alcalde que, considerant
que tothom a de complir amb la llei i donada la situació d’alteració del normal desenvolupament de la sessió,
que ja ha tractat tot els assumptes inclosos a l’ordre del dia, dona per aixecada la sessió.
I no havent més assumptes que tractar s’aixeca la sessió en el lloc, data i hora indicats a l’encapçalament.
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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, 28 de juliol de 2011.
EL SECRETARI.
Vist i Plau.
L'ALCALDE.

