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ACTA NÚM. 11/2011
ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 24 DE NOVEMBRE
DE 2011.

Data: 24 de novembre de 2011
Horari: Inici a les17 h i acabament a les 19 h.
Lloc: Sala de sessions.
A les 17 hores del dia vint-i-quatre de novembre 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).

Regidors:

Regidor-Primer Tt. d’Alcalde:
Sr. Jaume Bernis I Castells (ERC).
Regidora-Segona Tt. d’Alcalde:
Sra. Marina Forcada i Escarp (PSC)
Regidora-Tercera Tt. d’Alcalde:
Sra. Maite Codina i Badia (ERC)

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

Secretari-Interventor:
Sr. Pere Biedma i Agüera.

ABSÈNCIES:
No es donen absències durant la sessió.

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:
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1.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Donat per llegit l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 29 de setembre de 2011
i l’acta corresponent a la sessió extraordinària celebrada el dia 24 d’octubre de 2011, es proposa per l'Alcaldia la
seva aprovació. Preguntant l’Alcalde als membres de la Corporació si tenen alguna observació a formular.
El Sr. Gerard Serra, portaveu del grup municipal de CiU observa que a l’acta de la sessió del dia 29 de
setembre de 2011, al punt “9 e. Precs i Preguntes”, pregunta 2ª, on diu “ La Sra. Edurne Laurenz, regidora del
grup del PSC...”, ha de dir “La Sra. Edurne Laurenz, regidora del grup de CiU...”.
Posada a votació la proposta amb l’esmena realitzada, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu
nombre legal, el Ple l’aprova 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:
208/2011.- Decret de l’Alcaldia de data 21 de novembre de 2001, d’adjudicació de contracte menor del servei
d’assessoria jurídica i del servei de defensa jurídica de lletrat extern a l’Ajuntament per a que informi sobre
les al.legacions efectuades amb proposta de resolució, així com intervingui en la resolució dels recursos que
es puguin interposar en via administrativa contra l’aprovació definitiva de la modificació de la plantilla,
Catàleg i Relació de Llocs de Treball al despatx POU DE AVILES ABOGADOS, amb càrrec a la partida
pressupostària 41-9200-22709 del pressupost de 2011, pel preu de 60 €. (sense IVA) per recurs o
al.legacions que s’hagin d’informar.
209/2011.- Decret de l’Alcaldia de data 21 de novembre de 2001, per comparèixer davant del Jutjat Social 1
de Lleida, en el procediment nº 555/2011 seguit pel Sr. Ramón Basilio Espasa Molgo contra la Corporació
local i encomenar la direcció de la defensa de la Corporació a la lletrada Olga Villagrasa Aguilar, adjudicant
contracte menor del servei d’assessoria jurídica i defensa letrada al despatx POU DE AVILES ABOGADOS,
amb càrrec a la partida pressupostària 41-9200-22709 del pressupost de 2011 i d’un pressupost de 900 €.
(sense IVA), apart dels costos per peritatges complementaris necessaris durant el procés.
El Ple es dóna per comunicat.
B) COMUNICACIÓ D’ACORDS ADOPTATS EN JUNTA DE GOVERN.
L’Alcalde-President dóna compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern, en les sessions que més
endavant es citen, quines actes han estat avançades als regidors i que seguidament es relacionen en l’extracte
següent:
Sessió ordinària de la Junta de Govern del 5 d’octubre de 2011.
1.- Aprovació d’acta corresponent a la sessió ordinària del dia 15 de setembre de 2011.
2.- Modificació d’acord de convocatòria setmanal de la Junta de Govern pels dimecres a les 19 h.
3.- Comunicació d’acords adoptats per decrets de l’alcaldia. relacionats amb assumptes de diversos serveis.
4.- Atorgament de llicències, aprovació de factures i assumptes diversos dictaminades en comissió d’obres i
de compres del dia 21 de setembre de 2011.
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5.- Comunicació de convocatòria de comissió informativa de cultura i festes per informar del resultat i balanç
de la Festa Major d’Estiu de 2011, de la presentació del Pla estratègic de la Biblioteca Joaquim Montoy i del
Pla anual de l’Escola Bressol municipal.
6.- Liquidació de taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de subministraments que
afectin a la generalitat: ALPIC ENERGIA ESPAÑA S.A.U.
7.- Resolució d’expedient de restauració urbanística.
Sessió ordinària de la Junta de Govern del 13 d’octubre de 2011.
1.- Aprovació d’acta corresponent a la sessió ordinària del dia 5 d’octubre de 2011.
2.- Comunicació d’acords adoptats per decrets de l’alcaldia relacionats amb assumptes de diversos serveis.
3.- Recepcions definitives d’obres públiques: 3.1.- Recepció d’obres del Pavelló Polivalent. 3.2.- Recepció
d’obres d’urbanització del PAU de la Devesa.
4.- Assumptes diversos serveis: 4.1.- Transformació del Punt Omnia en punt TIC. 4.2.- Conveni de
compensació de deutes amb l’Incasol. 4.3.- Canvi d’estudis d’actuacions a la zona de la Casa de Montagut
subvencionats per la Diputació. 4.4.- Revocació de subvenció per la substició de la canonada general
d’abastament d’aigua per L’ACA. 4.5.- Autoritzacions d’abocaments d’aigües residuals de l’ACA i la C.H.E.
5.- Escrits oficials i instàncies relacionats amb diversos serveis.
Sessió ordinària de la Junta de Govern del 19 d’octubre de 2011.
1.- Aprovació d’acta corresponent a la sessió ordinària del dia 13 d’octubre de 2011.
2.- Comunicació d’acords adoptats per decrets de l’alcaldia. No es donen.
3.- Aprovació padró taxa recollida d’escombraries 2011.
4.- Assumptes diversos serveis: 4.1.- Convocatòria de Consell Escolar Municipal. als efectes de tractar la
presentació de la política municipal d’educació i proposar atansar l’ajuntament a les aules creant un plenari
infantil. 4.2.- Amortització de deute derivat de la reducció de les retribucions del personal. 4.3.- Estudi de
l’estat de les rajoles de les piscines noves. 4.4.- Autorització als Quintos per col.laborar en la festa de la
castanyada. 4.5.- Aprovació de la Festa del Comerç d’Alcarràs. 4.6.- Autorització als Quintos del 61 de l’ús
del museu arqueològic per exposició. 4.7.- Establiment de conveni en pràctiques d’empresa. 4.8.- Informe
sobre l’estat de conservació de la Casa de l’Hereu, 4.9.- Actuacions de restauració d’estris agrícoles i creació
de fundació per la seva exposició. 4.10.- Inici d’expedient de venda de finques rústiques i estudi de les
cessions a precari per compensar despeses.
5.- Escrits oficials i instàncies de diversos serveis.
Sessió ordinària de la Junta de Govern del 26 d’octubre de 2011.
1.- Aprovació d’acta corresponent a la sessió ordinària del dia 19 d’octubre de 2011.
2.- Comunicació d’acords adoptats per decrets de l’alcaldia no es donen.
3.- Atorgament de llicències, aprovació de factures i assumptes diversos dictaminades en comissió d’obres i
de compres del dia 25 d’octubre de 2011.
4- Contractació negociada sense publicitat de serveis per l’estudi i projecte per a la implantació d’un centre
de l’interpretació de la natura a la Casa de Montagut.
5- Escrits oficials i instàncies relacionats amb diversos serveis.
Sessió ordinària de la Junta de Govern del 2 de novembre de 2011.
1.- Aprovació d’acta corresponent a la sessió ordinària del dia 26 d’octubre de 2011.
2.- Comunicació d’acords adoptats per decrets de l’alcaldia relacionat amb diversos serveis.
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3.- Denuncia i renegociació de contracte d’assegurança mèdica col.lectiva.
4.- Contractació del servei de bar i control d’entrades del servei de balls al Casino.
5.- Incoació d’expedient per a la recuperació de la denominada caseta del Polonio de propietat municipal.
6.- Assumptes diversos serveis. 6.1.- Atribució del Tram municipal del F.C.L.C. al Consell Comarcal del
Segrià. 6.2.- Liquidació de taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de
subministraments que afectin a la generalitat. Grup Gas Natural-Fenosa. 6.3.- Reclamació de danys i
perjudicis efectuada pel Sr. Josep Companys. 6.4.- Autorització de subarrendament d’espai municipal per la
instal.lació d’antena de telefonia mòbil. 6.5.- Autorització de reserva d’aparcament a la S.E. Correos y
Telégrafos S.A.
7.- Escrits oficials i instàncies relacionats amb diversos serveis.
Sessió ordinària de la Junta de Govern del 9 de novembre de 2011.
1.- Aprovació d’acta corresponent a la sessió ordinària del dia 2 de novembre de 2011.
2.- Comunicació d’acords adoptats per decrets de l’alcaldia relacionats amb diversos serveis.
3.- Assumptes diversos serveis: 3.1.- Liquidació de taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses
explotadores de subministraments que afectin a la generalitat. Grup Gas Natural-Fenosa. 3.2.- Revisió de
preus de la concessionària Sorea. 3.3.- Denegació de canvi de titularitat de la carretera L-800.
4.- Comunicació d’informe trimestral d’intervenció sobre el compliment dels terminis de pagament de
factures establerts a la llei 15/2010, de lluita contra la morositat en les operacions comercials. modificació de
la LCSP. tercer trimestre de 2011.
4.- Escrits oficials i instàncies relacionats amb diversos serveis.
Sessió ordinària de la Junta de Govern del 16 de novembre de 2011.
1.- Aprovació d’acta corresponent a la sessió ordinària del dia 2 de novembre de 2011.
2.- Comunicació d’acords adoptats per decrets de l’alcaldia relacionats amb diversos serveis.
3.- Aprovació del padrí fiscal del servei d’aigua als masos de 2011.
4.- Assumptes de diversos serveis: 4.1.- Aprovació de certificació de despeses de socorristes per subvenció
de la Diputació. 4.2.- Convocatòria de Comissió de Cultura per informar de projectes de reparació d’estris
agrícoles, de rutes patrimonials i sel.lecció de tècnic cultural. 4.3.- D’arxiu d’expedient del Síndic de Greuges
per normativa d’empadronament. 4.4.- Informe de visita a la C,H.E. relacionada amb camí de la Mariola i
escomeses d’EDAR de Polinasa al col.lector del riu Segre. 4.5.- De contractació menor de servei
d’assessorament per reclamar majors indemnitzacions per les expropiacions de l’AVE.
5.- Escrits oficials i instàncies.
El Ple es dóna per comunicat.

3.- RESOLUCIÓ DE NO APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE 2010, ACREDITACIÓ DE LA
PRESENTACIÓ AL PLE PER TRAMESSA AMB CARÀCTER PROVISIONAL A LA SINDICATURA DE
COMPTES DE CATALUNYA.
D’acord amb la proposta d’acord comunicada a la Comissió Especial de Comptes celebrada el passat dia 22
de novembre de 2011, no havent-se pogut informar per absència dels auditors Julio Vilaplana i Associats del
resultat de l’Auditoria de comptes realitzada.
L’Alcalde, en virtut dels següents,
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ANTECEDENTS:
1.- Atès el dictamen de la Comissió Especial de Comptes del dia 8 de juny de 2011, que va aprovar
inicialment l'informe Memòria dels Comptes Generals de l’exercici pressupostari de 2010 corresponent als
Ens Ajuntament i Patronat Municipal d’Esports
2.- Atès que durant el termini d’exposició pública realitzat mitjançant edictes inserits al Tauler d'Anuncis
Municipal i al Butlletí Oficial de la Província núm. 86, del dia 16 de juliol de 2011, no s’han formulat
reclamacions ni al·legacions de cap tipus, es considera l’aprovació inicial de l’informe aixecada a definitiva.
3.- Atès que per Decret de l’Alcaldia de data 7 de juliol de 2011, es va realitzar la contractació del servei
d’auditoria complerta dels comptes de l’exercici de 2010, un estudi jurídic de les operacions urbanístiques
més importants de l’any 2005 a 2009 i un estudi limitat dels Estats comptables i financers dels anys 2007 a
2009 a l’assessoria Julio Vilagrasa i Asociados, de les que a data d’avui no s’han presentat els resultats
finals.
4.- Atès que, com s’indica a l’Informe de Secretaria-Intervenció d’igual data, d’acord amb l’ establert a l’art.
213 i ss. i l’art. 223, Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual se aprova el text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, el control intern correspon exercir-ho a l’Interventor municipal, sense
perjudici de complementar les seves funcions amb serveis externs coadjuvants de les seves funcions de
fiscalització i el control extern de fiscalització dels comptes i de la gestió econòmica de les corporacions
locals correspon a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Tribunal de Comptes d’acord amb els
convenis i el que estableix les lleis que regulen el seu funcionament.
5.- Atès que s’ha de procedir a la resolució dels Comptes Generals abans del primer d’octubre i trametre
l’expedient a la Sindicatura de Comptes abans del 15 d’octubre de 2011, fent constar que la pròpia
Sindicatura per ofici de data 9 de setembre de 2011 recorda la necessitat de donar compliment als terminis
de presentació, amb l’advertiment que, per cobrar subvencions o transferències amb càrrec als
pressupostos de la Generalitat de Catalunya, s’ha d’acreditar la tramesa dels seus comptes generals a la
Sindicatura. Significant-se per la Secretaria que el compliment dels terminis de presentació dels comptes
s’ha de fer tant si s’aproven com si no es dona aprovació o es condiciona la seva aprovació al resultat de
l’auditoria encomanada, per tal d’evitar perjudicis econòmics a la Corporació. Informant-se finalment que s’ha
de passar proposta al Ple de la Corporació abans del 1 r. d’octubre i trametre els comptes de 2010 a la
Sindicatura de Comptes amb el resultat que sigui.
6.- Considerant allò establert a la Regla 102.4 de l’Ordre EHA/4041, de 23 de novembre, per la qual s’aprova
la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, publicada al B.O.E. de 9 de desembre de 2004, que
estableix que “4. L’aprovació del compte general és un acte essencial per a la fiscalització d’aquesta pels
òrgans de control extern, que no requereix la conformitat amb les actuacions reflectides en ella, ni genera
responsabilitat per raó de les mateixes.
7.- El Ple en sessió de data 28 de setembre de 2011 va constatar la presentació dels comptes, però va
acordar la suspensió de l’aprovació definitiva dels comptes generals fins a tenir coneixement dels resultats
de l’auditoria.
8.- En data 28 de setembre de 2011 el Secretari de l’Ajuntament va certificar que restava acreditada la
presentació al Ple i la suspensió de l’ aprovació dels comptes, sens perjudici de l’aprovació posterior per part
de la Corporació.
9.- En data 14/10/2011 es trameten els comptes generals i el certificat anterior a la Sindicatura de Comptes.
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10.- Per ofici de data 4/11/2011 es rep via EACAT comunicació de la Sindicatura de Comptes, que no es
constata la recepció fins el dia 21/11/2011, en el que es precisa completar el tràmit amb l’acord plenari
d’aprovació definitiva, sense perjudici de l’anterior, efectuada consulta amb el Departament de Corporacions
Locals de la Sindicatura de Comptes se’ns indica que cal que l’acord de Ple sigui de no aprovació i no de
suspensió i que cal acreditar l’esmentat extrem tal i com determina l’art. 46.6 de la Llei LLEI 18/2010, del 7
de juny, de la Sindicatura de Comptes, a saber:
“Article 41
Informe anual sobre el Compte general de les corporacions locals
6. Als efectes del que estableix l’apartat 5, s’entén complert el tràmit de remissió dels comptes si, un cop
sotmesos al ple de la corporació local de què es tracti, no són aprovats però es trameten, amb caràcter
provisional, a la Sindicatura de Comptes amb aquesta condició i amb un certificat adjunt que n’acrediti la
presentació al ple, sens perjudici de l’aprovació posterior per part de la corporació.”
11.- En Comissió Especial de Comptes del dia 22/11/2011 es manifesta que encara no es disposa de
l’informe definitiu dels comptes generals i que per la qual cosa no es pot passar l’aprovació dels comptes al
proper Ple. No obsta es comunica i proposa acreditar conforme la literalitat de l’art. 41.6 la no aprovació i la
tramesa amb caràcter provisional dels comptes a la Sindicatura de Comptes, sense perjudici de l’aprovació
posterior per part de la corporació.
Per tot el qual l'Alcaldia es proposa al Ple modificar l’acord adoptat en sessió del dia 28 de setembre de
2011, i als efectes adoptar el següent
ACORD:
Primer.- Fer constar que s’ha sotmès al Ple de la Corporació la Memòria i els Comptes Generals Municipals
de l'exercici de 2010, corresponent als Ens Ajuntament i Patronat Municipal d’Esports, al Ple de la
Corporació, que no són aprovats, però que es trameten amb caràcter provisional a la Sindicatura de
Comptes amb aquesta condició. Completant la documentació dels comptes tramesa a la Sindicatura de
Comptes, en virtut de l’acord del Ple del dia 28/09/2011, efectuada per l’EACAT en data 14/10/2011,
mitjançant un certificat del secretari que n’acrediti la presentació al Ple, sens perjudici de l’aprovació
posterior per part de la Corporació.
Segon.- Una vegada obtingut l’informe definitiu de l’auditoria contractada, convocar novament la Comissió
Especial de Comptes pel proper dia 30/11/2011 a les 19 h. i posteriorment convocar Ple extraordinàri per
procedir a l’aprovació dels comptes generals i comunicar la resolució a la Sindicatura de Comptes.
L’Alcalde reitera que es precisà per la Sindicatura de Comptes la resolució expressa de no aprovació i no de
suspensió, i que com no es va poder informar a la Comissió Especial de Comptes del resultat de l’auditoria a
la sessió del dia 22 de novembre, s’ajornarà la comissió fins el dia 30 de novembre, s’informarà al poble en
assemblea el proper dia 1 de desembre i posteriorment es convocarà Ple extraordinari per a l’aprovació dels
comptes.
El Sr. Gerard Serra, regidor-portaveu del grup de CiU, demana que s’aclari la situació, o s’aprova o no
s’aprova, es suspèn o no?, Ja va advertir que l’aprovació dels comptes és un simple tràmit i que podien tenir
problemes amb les subvencions si no s’aprovava el tràmit. L’Alcalde contesta que solament s’ha canviat una
paraula, no s’ha de dir que els comptes es suspenen sinó que s’ha de dir que no s’aproven, es una
puntualització demanada per la Sindicatura. El Sr. Gerard Serra reitera el que va dir el dia 28 de setembre,
espera que no sortim en el llistat dels municipis que han presentat els comptes. L’Alcalde contesta que ha
parlat directament amb síndics de la Sindicatura i que el requeriment de subsanació és aparentment
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insignificant, de totes maneres no afectarà al pagament de les subvencions donat que l’esmena és inmediata
i en breu s’aprovaran definitivament els comptes.
Finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència dels 13 regidors que
integren el Ple, resta aprovada per 8 vots a favor dels regidors dels grups d’ERC, PSC i PP, i els 5 vots en
contra dels regidors del grup municipal de CiU.
4.- PROPOSTA D’ACORD
INDEPENDÈNCIA.

DE

PARTICIPACIÓ

A

L’ASSOCIACIÓ

DE

MUNICIPIS

PER

LA

Havent-se rebut una proposta del grup municipal de CiU i un altre del grup municipal d’ERC, les dues
relacionades i amb els mateixos termes, per tal de participar en l’Associació de Municipis per la
Independència, en virtut de la següent:
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya que va comportar una modificació de continguts que retallaven l’àmbit d’autonomia del nostre
país, es va iniciar el moviment dels municipis moralment “exclosos” de la Constitució Espanyola, recollint el
malestar del país que es feu visible a la manifestació soberanista del 10 de juliol de 2010. Des de llavors els
atacs contra la nostra sobirania han estat constants, però també des d’aquella data Catalunya no ha estat
quieta, alguns ajuntaments volem fer un pas més.
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets humans, qüestió
aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com també al Pacte Internacional dels Drets
Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el 27 de juliol de 1977, que en el seu Article 1 proclama:
“Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut
polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural.”
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses i de llurs
recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de la cooperación econòmica
internacional basada en un principi de benefici recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble
no pot ser privat dels seus mitjans de subsistència. Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen
responsabilitat d’administrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a
l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta de les Nacions
Unides.”
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitución d’organitzacions associatives de
les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure els seus interessos comuns i genèrics.
Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136, que els ens locals tenen dret d’associar-se en
concordança amb el que disposa l’esmentat Decret 110/1996
Per tot això, atès el dictamen de la Comissió Informativa de Governació del dia 22 de novembre de 2011, es
proposa al Ple l’adopció del següent,
ACORD:
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Primer. Acordar participar d’inici en les actuacions per constituir una associació d’ens locals amb l’objecte de
defensar l’assoliment dels drets nacionals que corresponen a Catalunya i promoure l’exercici del dret a
decidir.
Segon. Expressar la voluntat de l’Ajuntament d’Alcarràs de concórrer a l’assemblea que elabori els estatuts
que han de regir el funcionament de l’Associació.
Tercer. Designar l’Alcalde d’Alcarràs com a representant d’aquest Ajuntament en l’Associació a constituir.
Quan l’alcalde no hi pugui assistir, mitjançant resolució expressa, podrà delegar aquesta representació en un
regidor.
Quart. Facultar l’Alcalde-President de la corporació per signar els documents necessaris per l’execució del
present acord.
Atès el dictàmen de la Comissió Informativa de Governació del dia 22 de novembre de 2011 (amb proposta
alternativa)...
Oberta deliberació el Sr. Simeó Abad, regidor portaveu del grup del P.P. manifesta que votarà en contra,
perquè entén que en un país democràtic es pot opinar i pensar el que es vulgui tant des d’un punt de vista
personal o de poble. Creu que Alcarràs és un poble agrícola i ramader fonamentalment i per això em de
pensar molt bé el que manifestem, pensa que voler estar a dins d’Europa i no d’Espanya no el troba correcte
ni per interès personal ni per interès del poble. Posicions com les proposades creu que perjudicaran més a
Catalunya que un altra cosa. Significa que el que manifesta el fa personalment, que no ha rebut mai cap
mena d’instrucció del partit i que tampoc les acceptaria, ja que de rebre qualsevol ordre o requeriment
marxaria del partit. Es qüestiona el què faríem amb la independència?, què farien amb el Canal d’Aragò i
Catalunya?, què farien amb la venda dels nostres productes, la fruita, la ramaderia, que es venen
fonamentalment a Espanya?, recorda el que va passar amb el cava. Manifesta finalment que tots ens
necessitem, que som veïns i que em de mantenir bones relacions per defensar els nostre interessos.
L’Alcalde contesta al Sr. Abad, manifestant que respectant a tothom i a totes les idees, creu que no ens
poden perjudicar a nosaltres mateixos, que no podem consentir que se’ns digui que són insolidaris amb la
Espanya quan tenim un dèficit fiscal de més de vint mil milions d’euros, reconeix que tenim lligams amb la
resta de regions de l’estat però que no són incompatibles amb la nostra soberanía, amb el sentiment com a
país, amb ser solidaris primer amb nosaltres mateixos. Respecte a la venda dels nostres productes recorda
que si bé es va baixar la venda de cava a Espanya es va incrementar la venda a països de l’Unió Europea.
Creu que la idea és marxar bé d’Espanya, mantenint bones relacions i que la repercussió per nosaltres serà
positiva.
La regidora Sra. Marina Forcada, regidora portaveu del grup del PSC, manifesta que per respecte absolut a
la ideologia de cada grup i partit no votaran en contra, però s’abstindran perquè sempre han mantingut una
posició d’estat federalista. Creu en la nació Catalana dins d’un estat federal, posició que sempre ha estat
defensada, treballada i lluitada pel seu partit polític. Creu que podem estar dins de l’Estat Espanyol
mantenim la nostra identitat, d’un estat federal similar als Estats Units d’America, mantenint el veïnatge però
prenent decisions pròpies amb conseqüències econòmiques.
El regidor Sr. Gerard Serra, portaveu del grup de CiU manifesta que s’alegra que es tiri endavant la seva
proposta, significa que respecta als altres grups municipals i opinions, però al mateix temps demana que
se’ns respecti com a poble, creu que és un pas petit, però cada vegada anem un pas més enllà, primer
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l’Ajuntament anterior va acordar una moció en defensa de l’autodeterminació i ara reclamen una associació
d’ens locals amb l’objecte de defensar l’assoliment dels drets nacionals. Reclamem que no sempre paguem
els mateixos i que a més se’ns critiqui, que no es pot mantenir el “cafè per a tots”. A més estan els
sentiments, les característiques que ens fam identificar-nos amb la nostra terra, que és de molts i no d’uns
quants com passa a Espanya i que, a títol d’exemple, es va posar de manifest amb ocasió de les
expropiacions de l’Ave. Creu que els nostre productes, si es fan bé, tindran més o menys sortida, i ens en
sortirem igualment. Afegeix que no podem cedir que em de donar tots els passos que calguin, que potser no
ens deixaran ara, però que si no el podem veure nosaltres que el puguin veure els nostre fills. Recorda el
tema de la senyera, el perquè no es ficava l’espanyola, i veu bé que el dia nacional de Catalunya aparegui la
senyera estelada a l’Ajuntament, creu que és uns qüestió de fets, de símbols, amb el que sempre estaran
d’acord, són cops d’efecte, dins de la moderació, com som els catalans.
El Sr. Simeó Abad, portaveu regidor del grup del PP afegeix que no està d’acord amb que s’assenyali a
ningú per raó de la ideologia i del lliure pensament, tots tenen dret a sentir-se espanyols o no. Recorda que
fins i tot l’expresident Sr. Pujol va dir que mai havia anat tant bé Catalunya que quan va governar el P.P.,
respecte als números del dèficit de Catalunya creu que estan fets i que no es creu res, ja que n’hi ha moltes
administracions que parlen així perquè tenen la caixa plena de factures pendents de pagament, que els
números no tenen en compte totes les inversions que ha fet l’estat a Catalunya, per exemple les obres que
ha fet la Confederació d’embassaments, de regadius, no creu que es vulgui asfixiar a Catalunya, creu que
n’hi ha moltes coses a parlar, però sobre tot creu que no s’ha d’assenyalar a ningú amb el dit per pensar
com vulgui. L’Alcalde contesta que no estarà d’acord mentre els nostre fills hagin de pagar el 50% del cost
dels ordinadors a l’escola i a extremadura els ordinadors siguin gratuïts, mentre haguem de pagar i finançar
la llei de dependència en andalucía i aquí no puguem pagar a la gent, en definitiva també es tracta ja de
d’una qüestió econòmica.
Finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència dels 13 regidors que
integren el Ple, resta aprovada per 10 vots a favor dels regidors dels grups d’ERC i de CiU, les 2 abstencions
dels regidors del PSC i 1 vot en contra del regidor del grup municipal del P.P.
5.- MOCIÓ DElS CRUPS POLÍTICS DE L’AJUNTAMENT D’ALCARRÀS PER DECLARAR EL POBLE
D’ALCARRÀS COM A “MUNICIPI INSUBMIS” RESPECTE A L’EXIGÈNCIA DE L’ESTAT ESPANYOL DE
FER PAGAR PART DE LES BESTRETES MAL CALCULADES ALS CONSISTORIS CATALANS
Per consens de tots els grups polítics municipals, amb l’assistència dels 13 regidors que integren el Ple,
s’acorda per unanimitat passar a considerar la següent moció.
Atès què:
L’Estat espanyol va preveure uns ingressos irreals per a l’exercici 2009 i, com a conseqüència, els ens locals
van rebre un finançament clarament superior al que els hauria correspost segons els ingressos
raonablement previsibles.
Amb aquesta estratègia política de sobreestimar expressament els ingressos, el Govern espanyol tapava
momentàniament el desajust dels seus comptes públics, i traslladava el dèficit de 2009, diferit en el temps, a
les autonomies i als ajuntaments en aquest exercici 2011. L’objectiu de l’Administració de l’Estat era suplir el
dèficit propi amb deute públic.
La mesura que imposa l’Estat espanyol de retornar part de les bestretes pretén desviar l’atenció dels
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problemes financers de l’Estat i carrega la responsabilitat a les comunitats autònomes i als ajuntaments,
obviant que és l’Estat mateix qui té més marge de maniobra a l’hora de retallar despeses.
Així doncs, els Grups Municipals de l’Ajuntament d’Alcarràs exigim a l’Estat que la mateixa responsabilitat
que s’aplica als seus comptes la faci extensiva als comptes dels ens locals. Els pressupostos de l’Estat del
2009, que no van complir la previsió d’ingressos, es van eixugar amb deute públic. El mateix principi se’ns
hauria d’aplicar ara a nosaltres, que vam fer una despesa de forma responsable amb els ingressos que
l’Estat havia calculat de forma suposadament lleial i raonable.
Per tot l’expossat es proposa
Demanar:
1.- Per responsabilitat amb la nostra ciutadania, el grups municipals de l’Ajuntament d’Alcarràs veuen
necessari que el nostre Ajuntament requereixi a l’Estat espanyol per que es faci càrrec de la seva actuació
errònia, de la qual som perjudicats, sense cap poder de decisió ni marge per a l’endeutament.
Considerem, doncs, que l’Estat hauria de reconèixer el seu error a l’hora de gestionar els comptes públics i
de traslladar el dèficit a les administracions territorials, endeutant-se de forma irresponsable per interès
polític propi.
2.- Finalment, cal recordar que, abans de demanar part de les bestretes als ajuntaments catalans, l’Estat
espanyol hauria de rescabalar l’administració catalana amb els gairebé 150.000 milions d’euros de dèficit
històric (segons dades oficials reconegudes i disponible, el dèficit acumulat 1986-2005 ascendeix a 149.844
milions d’euros), fruit de l’espoli fiscal que patim i que l’Estat espanyol s’entesta a silenciar. Recuperar els
més de 20.000 milions d’euros anuals que actualment Catalunya paga a l’Estat espanyol i que no veu
retornats de cap manera, permetria que la Generalitat i els ajuntaments poguessin atendre les necessitats
dels municipis amb sostenibilitat i amb responsabilitat de cara a uns ciutadans que carreguen amb una forta
pressió fiscal que, ara com ara, no es veu prou recompensada ni en serveis, ni en infraestructures, ni en
atenció social.
3.- En aquest sentit lamentem que el finançament acordat en el marc del nou Estatut no preveiés en cap cas
modificar el finançament dels ajuntaments, cosa que perpetua la situació deficitària amb què es troben les
nostres administracions locals. Així mateix, la manca d’infraestructures dificulta enormement el
desenvolupament econòmic dels nostres territoris.
4.- Des dels Grups Municipals de l’Ajuntament d’Alcarràs entenem, doncs, que aquest és un requeriment
just i el fem amb el convenciment absolut. Així mateix, volem fer una crida a la resta de partits polítics que
formen el nostre Ajuntament per tal que s’uneixin a la present moció. És un deure que tenim amb la nostra
ciutadania: pagar la part de la bestreta a l’Estat ens afebleix com a municipi i redueix els recursos per
resoldre les necessitats reals del nostre territori d’una forma eficient. Unes necessitats que no assumirà ni
resoldrà l’Estat Espanyol
Oberta deliberació el regidor Sr. Gerard Serra, del gurp de CiU manifesta que d’acord amb el comunicat al
darrer ple han presentat la moció i agraeix el consens de tots per aprovar-la, ja que és un cop d’efecte pels
municipis afectats la posició a favor de tots. L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que considera bo
consensuar entre tots els acords, que l’Ajuntament ja va fer al mes de juliol els passos que havia de fer per
demanar l’ajornament a deu anys de la devolució de la participació de tributs de l’estat i ja ho va demanar al
Ministeri d’Hisenda i a la Diputació. El regidor Sr. Simeó Abad, del grup del PP, manifesta que si es reclama
creu que el proper govern del P.P. així ho té previst. La regidora portaveu del grup del PSC Sra. Marina
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Forcada recorda que quan ens van assabentar del requeriment de devolució l’Ajuntament va demanar la
devolució ajornada en 10 anys, i que si es vol tornar a fer que es faci i si el nou govern del P.P. ho vol fer
millor que millor.
Finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència dels 13 regidors que
integren el Ple, resta aprovada per unanimitat.
6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG I RELACIÓ DE LLOCS
DE TREBALL PER CAUSA DE LA NOVA ORGANITZACIÓ AJUNTAMENT I LA NECESSITAT DE
CONTROLAR LA DESPESA I REDUIR L’ENDEUTAMENT MUNICIPAL.
Atès que per Decret de l’Alcaldia de data 9 de setembre de 2011, es va incoar expedient per a la modificació
de la Plantilla orgànica, catàleg i relació de llocs de treball continguda al Pressupost de 2011. motivada per
causes de reorganització municipal i per motius relatius a les necessitats de reducció del dèficit públic i
control de la despesa. A tal efecte s’aprovà inicialment:
Amortitzar les places següents:
1. Amortitzar i eliminar les retribucions dels Alts càrrecs. 1 Regidor amb dedicació que exercia funcions de
delegat de festes i direcció de l’edifici del Centre Cultural Municipal.
2. Amortitzar el lloc de treball de Direcció del Centre Cultural Municipal. Vacant, coberta amb comissió de
serveis per una funcionaria auxiliar administrativa en propietat.
3. Amortització de 1 Auxiliar Administrativa del Centre Cultural, personal funcionari, vacant, coberta de forma
interina.
4. Amortització de 1 Auxiliar Administrativa del Centre Cultural, personal laboral, vacant.
5. L’amortització d’ 1 plaça de Treballadora social-Tècnic especialista en Serveis socials i immigració.
personal laboral, vacant, coberta amb de forma indefinida no fixa.
6. L’amortització d’1 plaça de personal laboral d’Educadora del Casal de Joves, vacant, coberta per personal
laboral indefinit no fix.
7. Amortització d’1 plaça de Tècnic AODL-Cap de premsa i comunicació, Personal laboral, vacant, coberta
amb personal indefinit no fixe.
Creant i modificant les places següents:
1. Creació, per transformació, del lloc de 1 Tècnic Especialista de Cultura i Festes, (en substitució de la
regidoria amb dedicació).
2. Creació, per transformació, del lloc de 1 Tècnic Especialista d’Educació i Patrimoni Històric.
3. Creació, per transformació, del lloc de 1 Administrativa de l’administració general.
4. Creació, per transformació, del lloc de 1 Tècnica especialista serveis personals.
5. Modificar les funcions de direcció, Secretaria i Intervenció del Patronat Municipal d’Esports,
desenvolupades pel Tècnic Especialista Gerent del Patronat Municipal d’Esports.
6. Modificar les funcions de gestió i administració esportiva: El lloc de treball de Tècnic especialista-Gerent
del Patronat Municipal d’Esports.
7. Modificar les funcions de Secretaria i d’Intervenció es deleguen a personal funcionari, Auxiliar
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administrativa, vacant, coberta interinament.
Donada audiència als representants sindicals del personal laboral i funcionari municipal en reunió celebrada
el dia 20/09/2011 i vist el dictamen de la comissió informativa de governació celebrada el mateix dia, es fa
constar que es va modificar la proposta de resolució incorporant dades relatives a les jornades laborals i els
horaris.
El Ple en sessió de data 29 de setembre de 2011, va adoptar l’acord d’aprovació inicial de la proposta de
Modificació de la Plantilla, Catàleg i Relació de Llocs de Treball proposada per l’Alcaldia en decret de data
9/09/2011, amb les modificacions dictaminades en Comissió de Governació del dia 20/09/2011.
Exposada al públic l’aprovació inicial, mitjançant edictes inserits al Tauler d’Anuncis i al B.O.P. núm. 146, del
dia 13 d’octubre de 2011, i havent transcorregut el termini de 15 dies, en data 3 de novembre de 2011, es
certifica per la Secretaria que s’han formulat les al.legacions següents:
1.- Alegacions formulades pel Comitè d’Empresa d’Alcarràs, de data 29/09/2011, registre núm. 2391, en el
que en síntesi manifesta emeten informe desfavorable estant en desacord amb les reduccions de plantilles i
acomiadaments de companyes i companys.
2.- Al.legacions formulades per la Sra. Ana Mª Mir Parial, de data 21/10/2011, registre núm. 2570, en el que
en síntesi manifesta que manté una relació laboral 24/7/2007, passant a ser personal funcionari interí des del
1/5/2009. Considera que no existeix minoració de la despesa ja que s’amortitzen places d’auxiliars
administratives però es crea un altra plaça d’administrativa. Que d’acord amb l’art. 10,3, art. 70 i l’art. 128.2
del R.D.L 781/86, de 18 d’abril, l’Ajuntament incompleix la legalitat en quant l’amortització de la plaça no es
causa d’extinció de l’interinatge. Considerant que la plaça s’havia tingut que incloure a l’oferta pública
d’ocupació de l’any 2009, 2010 i 2011, que no es va incloure, ni es va amortitzar ni tampoc ha estat ocupada
per funcionari de carrera. Considera que la raó de fons de l’amortització és arbitraria, ja que l’al.legant és
militant de CiU i tothom coneix la seva unió política amb l’antic Alcalde i a d’altres treballadors que,
extranyament, també han vist el seu lloc de treball amortitzat per questions de simpaties amb l’esmentat
partit. Considera finalment que es les amortitzacions no estan justificades, que es vulnera els arts. 103.1,
106,1 i 9,3 de la Constitució, art. 14.i) del EBEP i la Directiva 200/778/CE per a l’igualtat de tracte per motius
de religió o conviccions, més quan n’hi ha d’altres places vacant cobertes per funcionaris interins, en concret
4 places que no han estat amortitzades.
3.- Al.legacions formulades per la Sra. Miriam Junca Florejachs, de data 24/10/2011, registre núm. 2580, en
el que en síntesi manifesta que va iniciar la seva relació laboral el dia 14/01/2008 en contracte eventual, per
acumulació de feines a l’àrea de serveis socials com a treballadora social, el dia 14/7/2008 subscribeix
contracte laboral d’interinatge amb la finalitat de cobrir temporalment un lloc de treball, mentre no es realitzés
el procés de sel.lecció o per a la provisió definitiva. Fa descripció de les feines desenvolupades i manifesta
que va assumir les que es prestaven per un servei extern concertat amb l’UGT amb cost per l’Ajuntament.
Afegeix que considera que els serveis socials concertats amb el Consell Comarcal no podran atendre el
servei que ella prestava sense ampliar el servei i conseqüentment el cost. Amb el que no es justifica que
l’amortització sigui per causes d’estalvi econòmic. Igualment esmenta que es crea un lloc de treball de
tècnica especialista en serveis personals en substitució de les dues places preexistents amortitzades. En
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conclusió creu que s’amortitzen places per crear d’altres de similars característiques, de treballadora social
es crea una nova d’educadora social. Creu per tant il.lícita la amortització i que es troben davant d’un
acomiadament. Manifesta igualment que si existeixen causes econòmiques s’han de considerar com a
causes objectives i per tant indemnitzables, en canvi es pretén amortitzar places sense costos
d’indemnització, a cost zero, d’una forma no ajustada a dret. Finalment creu la qüestió de fons és que
d’índole política, afegint que respecte a la compareixent s’ha tingut un tracte denigrant per part d’una de les
regidors i per d’altres membres de l’equip de govern, conseqüència d’aquestes actituds desagradables
l’al.legant roman en situació de incapacitat laboral transitòria i considera indubtable que l’actuació es
denomina “assetjament”.
4.- Al.legacions formulades per la Sra. Eva Mrtí Solé, de data 28/10/2011, registre núm. 2650, manifesta que
ocupa la plaça de cap de premsa en règim laboral indefinit no fix des de l’any 2004, considera que el
Consistori no pot prescindir de les funcions que fins ara du a terme, com ara l’atenció al ciutadà, recull de
premsa, agenda de l’Alcaldia, convocatòria de reunions, etc. Per altra banda considera que la resolució
atempta la normativa regulada a l’EBEP, considerant que s’hauria tingut que redactar un pla d’ocupació i
posteriorment desenvolupar-lo amb una Relació de llocs de treball i modificació de plantilla, amb
indemnitzacions, que si dóna lloc a un ERO s’hauria tingut que tramitar conforme l’art. 51 del Text refòs de
l’Estatut dels Treballadors. Afegeix que vots particulars de sentències del Tribunal Suprem signifiquen el dret
dels treballadors a percebre indemnitzacions per l’extinció laboral quan no és causa imputable al treballador i
així ho preveu l’Estatut dels Treballadors, considerant al seu entendre que ens trobem davant d’un
acomiadament improcedent, per manca de motius suficients que justifiquin l’amortització de places i per que
no s’ha seguit el procediment legalment establert.
Es certifica per la Secretaria que, en data 16/11/2011, es rep la següent al.legació:
5.- Al.legacions formulades pel Sr. Ramón Basilio Espasa Molgó, de data 16/11/2011, registre núm. 2818,
manifesta que ocupa la plaça de Gerent del Patronat Municipal d’Esports en règim laboral fix anomenat per
l’Alcaldia en data 7/11/2005, considerant que la modificació l’afecta a drets que tenia reconeguts i
consolidats. La modificació proposada per raons econòmiques i organitzatives no pot ser excusa per afectar
la situació i condicions laborals de les persones concretes, de fer-se s’hauria de fer una afectació retributiva
proporcional i igualitària per a tots els treballadors, en canvi a d’altres treballadors concrets se’ls ha
incrementat les retribucions. Per tant creu que la modificació és contraria als principis d’igualtat i legalitat, no
està motivada ni justificada suficientment, amb un tracte diferenciat a una sèrie de treballadors. Tampoc creu
que hagi motius per la nova organització, ja que ens trobem amb determinat i puntuals canvis que afecten a
un petit i concret nombre de llocs de treball, entre el que es troba ell, amb la modificació de tasques
concretes encomanades al Gerent del PME i com a conseqüència la reducció de la retribució i modificació
d’horari. Considera injustificada i contraria a dret, ja que mai ha desenvolupat tasques de direcció
estrictament, ni d’intervenció i molt menys de fedatari públic, desenvolupades sempre pel regidor encarregat
i el secretaria de la corporació municipal. Per tant no es donen noves situacions organitzatives ni de canvis
de funcions i per tant no es improcedent l’afectació que es produeix al seu lloc de treball, reducció del
complement específic i canvi de l’horari. Respecte al canvi d’horari considera que no obeeix a cap
reestructuració ni reorganització, que resulta contrari als principis d’eficàcia, eficiència, racionalitat i
coordinació administrativa, que atempta greument al principi de conciliació de la vida laboral i familiar i
contrari al que disposa l’art. 13 del Conveni col.lectiu vigent.
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Vistes les al.legacions anteriors, l’assessoria jurídica concertada per l’Ajuntament per a la defensa jurídica,
emet informe que motiva la present resolució amb les conclusions de l’extracte següent:
1.- Al.legacions formulades pel Comité d’empresa, cal informar que la proposta de modificació de plantilla,
catàleg i relació de llocs de Treball s’aprova per causa de la nova organització de les Àrees i Serveis
Municipals, i per la necessitat de controlar la despesa i reduir l’endeutament municipal, tal com indica el
propi títol de la proposta. Les manifestacions totalment genèriques del Comitè d’Empresa, consistents en
assenyalar el seu simple desacord en la reducció de plantilla i acomiadaments de companys, no desvirtuen
en cap moment els motius relatius a la nova organització municipal, a les necessitats de reducció del dèficit
públic i control de la despesa, expressats en la memòria o exposició de motius del Decret de l’Alcaldia de 9
de setembre de 2011 que proposa de modificació de la plantilla, catàleg i relació de llocs de treball,
aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en cessió del dia 29 de setembre 2011.
2.- Al.legacions formulades per la Sra. Anna Mir Parial, manifestar que els dades econòmiques de la
proposta de l’Ajuntament son correctes ja que si sumem el cost de les 2 places d’auxiliar administrava que
s’amortitzen, i que ja estaven contemplades dins dels pressupostos de l’any 2011, i es compara amb el cost
de la plaça d’administrativa que es crea, resulta un estalvi real de 4.274,37€ anuals, a és a més amb aquesta
mesura no només es contribueix a la reducció del dèficit públic sinó també a millorar i racionalitzar el
funcionament del Servei.
- Pel que fa a la normativa que invoca l’al.legant, sobre la impossibilitat de cessar sinó és per l’ocupació de la
plaça per funcionari de carrera, no és d’aplicació al cas que ens ocupa doncs, no estem davant d’un supòsit
de cessament per cobrir de forma definitiva una determinada plaça, sinó que estem davant d’una modificació
de l’organigrama de la plantilla de l’ajuntament, que permet decretar l’amortització de llocs de treball ocupats
per funcionaris interins. Així, l’Ajuntament d’acord amb la seva potestat discrecional, ha adaptat les seves
estructures al model que ara s’ajusta més a les seves necessitats i, en aquest cas, el lloc de treball de
l’al.legant es objecte d’amortització i completa reestructuració, i per tant no pot dir-se que respongui a una
maniobra de caire personal contra l’al.legant, ja que la reestructuració engloba un projecte global municipal
que, en cap cas, es pot entendre com una disminució del servei que presta l’Ajuntament en cap àrea, i que
respón a criteris d’oportunitat i conveniència que no altera el règim estaturari dels treballadors i funcionaris
públics.
3.- Al.legacions formulades per la senyora Miriam Juncà, cal dir en primer lloc que de cap manera la
modificació aprovada inicialment, tingui un rerafons de caire personal. Les afirmacions d’assetjament no
tenen cap fonament ni raó d’ésser mínimament serioses. El lloc de treball de l’al.legant és objecte
d’amortització com a part d’un projecte global municipal, del qual el fonament de racionalització econòmica
només n’és una part. Tampoc s’amaga darrera de la aprovació inicial de la modificació, un acomiadament
sense indemnització. Al respecte el T.S ve mantenint en les seves sentències ( 14/3/2002, 27/3/200,
27/5/2002 etc..), l’aplicació com a causa d’extinció dels contractes de duració temporal indefinida no fixa
l’amortització del lloc de treball sense necessitat d’utilitzar els procediments previstos en els art.51 i 53 de
l’Estatut dels Treballadors i sense cap cost per part de l’Administració.
- En segon lloc, cal recordar que al contracte de 14.7.2008 signat per l’al.legant, és fa constar, en les
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clàusules addicionals, que el contracte s’extingeix en el moment en que la plaça s’ocupi en propietat o
s’acordi la seva amortització en la plantilla. Per tant, s’amortitza el lloc de treball amb la finalitat de que
racionalitzar els serveis socials que ha vingut prestant l’Ajuntament fins avui, alhora que queden garantits els
serveis mínims i obligatoris de caire social que correspon a la Corporació Local, ja que es continuaran
prestant mitjançant el Consell Comarcal com fins ara. D’aquí que es faci referència a la preexistència dels
serveis socials prestats pel Consell Comarcal i a la necessitat d’evitar dualitats de serveis i produir un estalvi.
Per tant no hi haurà cap ampliació de serveis que hagin de ser prestats pel Consell Comarcal, el cost dels
quals ja està assumit pel pressupost municipal des de fa anys.
- En tercer lloc, cal fer constar que l’amortització del lloc de treball de l’al.legant juntament amb l’amortització
de una plaça de personal laboral d’Educadora del Casal de Joves, amb un cost conjunt de 59.012,93.-€ i la
creació per tal de mantenir l’eficiència d’una plaça de Tècnic especialista dels serveis personals, que serà
ocupada per una educadora social amb un cost de 26.630,75 €, suposi un estalvi real de 32.382.-€.
- Finalment, ratificar que l’actuació de la Corporació Local en relació a la modificació aprovada inicialment
només respon a la seva potestat d’autoorganització que li permet organitzar els serveis de la manera que
estimi més convenient, d’acord amb les actuals circumstàncies, per a una millor eficàcia dels serveis públics.
4.- Al.legacions formulades per la senyora Eva Martí, en primer lloc cal puntualitzar que les funcions com a
cap de premsa les exerceix l’al.legant des del l’any 2009: des del 05/07/2004 fins el 4/12/2004 se la contracta
com encarregada en pràctiques l’allotjament dels temporers grup de cotització 4; des del 05/12/2004 signa
un contracte per obra o servei determinat (contracte 401) com agen d’ocupació local, se li puja la categoria a
grup de cotització 2, i la seva durada és “mentre duri la subvenció per a la contractació d’un agent d’ocupació
i desenvolupament local Expedient L-094/04; aquest contracte se li prorroga a càrrec de la subvenció AODL
fins el 04/12/2006; i a partir d’aquesta data se li fa un contracte d’interinitat (contracte 410) com agent
ocupacional de desenvolupament local, a les clàusules addicionals es preveu que “El present contracte de
treball s’extingirà en el moment en que la plaça s’ocupi en propietat a través dels procediments establerts
legalment o bé s’acordi la seva amortització en la plantilla”.
- Per tant, la senyora Martí no ha realitzat mai les tasques pròpies de cap de premsa fins el seu
nomenament com a tal per Decret d’Alcaldia 2/ 2009, amb efectes des de l’1 de gener de 2009. Doncs, en
aquesta resolució es fa clara referència a les tasques pròpies d’un cap de premsa (convocatòria de
comissions, agenda, etc,…).
- L’ amortització proposa per la Corporació local queda plenament justificada en la modificació aprovada
inicialment. Així, s’assenyala específicament que: “la revista d’informació municipal que es realitzava
mensualment i posteriorment de forma trimestral ha estat anul.lada per causes econòmiques. La resta de
serveis de premsa i comunicació és innecesària en els actuals moments de crisi econòmica en un
ajuntament d’aproximadament 8.000 habitants. Es pretén racionalitzar la prestació del servei amb criteris
d’economia i eficiència en la despesa, evitant la prestació d’un servei que ni és mínim ni obligatori, produint
un estalvi. Funcions que seran assumides directament per l’Alcaldia i la Regidora delegada de noves
tecnologies i comunicacions, assitits pel lloc de treball existent a la plantilla d’informàtic municipal en el
mantenimient de la pàgina web. El cost total ( retribucions i seguretat social) ascendeix a 43.969.91.-€”.
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- Cal afegir que les tasques de la cap de premsa i comunicació són perfectament prescindibles i han estat
assumides, pel nou Alcalde des de la seva presa de possessió, doncs ell mateix s’organitza l’agenda,
convoca les reunions i les coordina; duu a terme les actuacions per resoldre els problemes que plantegen els
veïns, es prepara la documentació per assistir als actes o reunions, concedeix les entrevistes, fa els
comunicats de premsa que són necessaris i atén personalment als periodistes.
- En conclusió, no hi ha cap vulneració dels drets consagrats en els art. 23.2 y 14 CE perquè la necessitat
d’amortització de la plaça no s’acorda pas de forma arbitrària, sino amb la doble motivació económica i
funcional i d’organització. Els criteris assumits per la Corporació Local, responen als del principi d’eficiència i
economia dels serveis públics que tenen recolçament legal en els arts. 31 CE; 90 de la Llei 7/1985, de 2 de
abril Reguladora de las Bases del Règim Local -LRBRL-; 3.2 de la Llei 30/1992 -LRJ/PAC-; y 52.c (en relació
amb el 51) de l’Estatut dels Treballadors.
- Pel que fa a la jurisprudència invocada en les al.legacións per la Sra. Martí, cal reiterar que el T.S ve
mantenint en les seves sentències ( 14/3/2002, 27/3/200, 27/5/2002 etc..), l’aplicació com a causa d’extinció
dels contractes de duració temporal indefinida no fixa, l’amortització del lloc de treball sense necessitat
d’utilitzar els procediments previstos en els art.51 i 53 de l’Estatut dels Treballadors i sense cap cost per part
de l’Administració, per tant, no es dóna en aquest cas, cap desviació de poder, en el sentit d’utilitzar un
determinat procediment administratiu per encobrir, com afirma l’al.legant, un acomiadament improcedent del
que se’n pugui derivar la percepció de la indemnització que la Sra.Eva Martí demana. No obstant, cal
remarcar que les al.legacions sobre l’acomiadament improcedent i percepció de la indemnització, no
responen a l’assumpte que aquí es planteja com és el de la modificació de plantilla, catàleg i relació de
Llocs de Treball. Sinó que, en tot cas, respondrien a un altre moment processal posterior.
- Per acabar, només insistir en que l’amortització d’aquest lloc de treball respon a la potestat
d’autoorganització de les Administracions Públiques que les faculta per a que puguin organitzar els serveis
de la manera que estimi més convenient per a una millor eficàcia dels serveis públics.
5.- Al.legacions formulades pel senyor Ramon Espasa: en primer lloc, cal dir que la modificació de l’Àrea
d’Esports comporta la reorganització del Patronat Municipal d’Esports. Les funcions de direcció, Secretaria i
Intervenció que fins la data les desenvolupava el Tècnic Especialista Gerent d’aquest Patronat, es
distribuiran amb la conseqüència d’un menor cost per part de l’Ajuntament, entre 2 regidors que
desenvoluparan les tasques de direcció sense dedicació, un funcionari que realitzarà les tasques de
secretaria i intervenció i les funcions de gestió i administració esportiva seran desenvolupades pel propi
Tècnic Especialista Gerent d’aquest Patronat. D’aquí que aquesta modificació comporti la nova valoració
dels complements específics dels llocs de treball abans esmentats (Auxiliar Administrativa i Tècnic
Especialista- Gerent del Patronat).
- Així doncs, la disminució del complement específic de l’actual Tècnic Especialista-Gerent del Patronat, es
conseqüència d’una menor responsabilitat i poder de decisió del tècnic i per tant, d’una nova valoració del
mateix, en el lloc de treball d’auxiliar administrativa. No s’escau ara negar que fins la data, el Sr.Espasa no
ha desenvolupat les tasques que li havien estat confiades en el Patronat Municipal d’Esport com a Gerent
del mateix, quan el Sr.Espasa segueix en aquest moment contra la Corporació local una demanda laboral
on reclama ser reposat precisament com a Gerent del Patronat.
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- Pel que fa a l’horari establert en la proposta de modificació de l’Ajuntament, aquest canvi d’horari ve
clarament justificat en el seu l’apartat d) 11. a). La dedicació i la flexibilitat que s’exigeix en el
desenvolupament de les tasques del Tècnic Especialista-Gerent determinades per la proposta de
modificació, demanen aquest horari. També cal dir que l’especial dedicació es compensarà mitjançant el
complement de dedicació que serà compatible amb les gratificacions per serveis extraordinaris o hores
extres. Les apreciacions realitzades sobre l’horari pel Sr.Espasa no tenen en compte les necessitats de la
població i del servei que es presta en l’àrea d’esports, i de cap manera suposa vulnerar els principis
d’eficiència, eficàcia i coordinació del servei prestat ni va contra la conciliació laboral i familiar.
Atès el dictamen de la Comissió informativa de Governació celebrada el dia 22 de novembre de 2011.
Es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent,
ACORD:
Primer.- Rebutjar les al.legacions formulades i conseqüentment aprovar definitivament la proposta de
Modificació de la Plantilla, Catàleg i Relació de Llocs de Treball aprovada inicialment pel Ple en sessió de
data 29 de setembre de 2011.
Segon.- Disposar la seva exposició pública mitjançant edictes inserits a tauler d’anuncis i al B.O.P. i la
notificació individual de la modificació o de l’extinció de les relacions jurídiques administratives i laborals a les
persones interessades, significant que contra l’esmentada resolució, que exhaureix la via administrativa, es
podran efectuar els recursos de reposició, les reclamacions prèvies a la via laboral i, si s’escau,
alternativament recurs contenciós administratiu en la forma i terminis establerts a la Llei 30/1992, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Oberta deliberació s’efectuen les següents intervencions:
1.- El regidor del grup municipal del P.P. Sr. Simeó Abad manifesta que està d’acord amb l’acord aprovat,
però manifesta que com a regidor ha rebut comentaris de veïns en els que se li manifesta que estan
conformes amb establir mesures d’austeritat i d’estalvi, però considera que a les persones se les ha
d’indemnitzar si tenen aquests dret, considera també que no han de sortir uns per a que d’entrin uns altres i
que cobrin més dels que cobraven els anteriors. Creu que si al gerent del patronat d’esports se li baixa el
sou, no se l’ha de pujar a l’administrativa que estava sota seu i menys autoritzant-li a passar hores extres.
L’Alcalde li contesta que no considera que al Ple s’hagin de comentar rumors que es diguin pel carrer, que
es poden consultar els dubtes directament als responsables de l’equip de govern o en comissió informativa.
Contesta que el que es vol fer és defensar l’economia de l’Ajuntament i que es considera que existeixen
causes que justifiquen i motiven que no s’hagin de realitzar indemnitzacions per l’amortització de places que
han estat cobertes en formes interines o similars, més similars als càrrecs eventuals, però que si finalment
un jutge considera que s’ha d’indemnitzar es pagaran les mateixes. Respecte al gerent del patronat d’esports
manifesta que s’han reduït responsabilitats i que conseqüentment s’ha reduït el complement específic, però
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no està d’acord en que això justifiqui l’increment de les retribucions de les auxiliars administratives Sr. Elisa
Godia o de la Sra. Antonieta Castells, ja que aquestes tenen un increment de responsabilitats i
conseqüentment també del complement específic i que ancara amb això estaran molt per sota del que
cobren d’altres administratives amb responsabilitats similars. A més afegeix que el personal de
l’administració no passa hores extres perquè la major dedicació es retribueix amb el complement específic.
Afegeix finalment que no s’ha creat un greuge comparatiu, sinó que s’ha intentar solucionar un greuge que
existia abans.
El regidor portaveu del CiU Sr. Gerard Serra contesta que no vol entrar en rumors, que al Ple s’han de portar
coses més serioses, manifesta que està en contra de la proposta per les mateixes causes que va al.legar en
el tràmit d’aprovació inicial, però voldria puntualitzar que no existien greuges anteriorment, ja que es pagaven
els complements en relació amb les responsabilitats que tenien els empleats, si abans cobraven menys es
perquè la feina que tenien era de menys responsabilitat. Vol manifestar al Ple que està d’acord amb l’estalvi,
però que si em de tenir les mateixes despeses de forma diferent les coses canvien, per exemple creu que si
els serveis socials s’han de suplir pel Consell Comarcal es veu difícil que es pugui aconseguir, perquè el
Consell Comarcal està transferint personal i reduint serveis, i vol veure com evolucionarà la cosa en dos
mesos. Votaran en contra perquè tindrem menys serveis i l’eliminació d’alguns llocs determinats anirà en
contra de la ciutadania i el temps les començarà a donar la raó. Per això demana un pla estratègic i un
organigrama dels serveis per tal de poder determinar correctament els llocs de treball.
L’Alcalde, Sr. Miquel Serra, contesta que s’està preparant el pressupost de 2012 i que s’està acabant de
preparar la plantilla i la relació de llocs de treball, fent una auditoria del personal que cal per atendre els
serveis d’una forma suficient, que quan estigui el projecte preparat s’informarà en comissió. Creu que el
Consell Comarcal ha de atendre suficientment els serveis socials i que no creu que redueixi personal, de fet
proposat la contractació de 2 persones per serveis socials i de 2 persones per infraestructures i creu que de
moment el temps les està donant la raó.
El Sr. Simeó Abad, regidor del grup del PP, respon a l’Alcalde i al portaveu del grup de CiU que és l’únic
regidor del seu grup i per tant trasllada al Ple el que li diuen tot i que tothom pot dir el que pensa, i que
respecte a les restriccions del Consell Comarcal creu que totes les administracions escombren cap a casa.
El Sr. Gerard Serra, regidor del grup de CiU, respon que no ha volgut dir pejorativament que no es portessin
rumors al Ple, sinó perquè creu que no són tasques del Ple.
La Sra. Marina Forcada, regidora portaveu del grup del PSC, manifesta que el Consell Comarcal té partides
que es perden pel camí, diners que es queden al consell i no es dóna el suport que correspon als pobles, per
aixó creu que es una feina dels consellers insistir en que es prestin els serveis que calen als pobles.
Respecte a la modificació proposada creu que els governs han de prendre decisions seguint una estratègia,
amb les idees clares, i creu que així s’ha fet, aquestes decisions no es prenen alegrement perquè són
doloroses, i si no estiguessin motivades no es prendrien. Vol recordar que la situació econòmica és molt
greu i que s’han de fer coses que no es voldrien, però creu que el primer que s’ha de fer és reduir el dèficit i
l’endeutament, evitant en tot el possible reduir serveis i personal.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra manifesta finalment que l’equip de govern és plenament conscient que al darrera
de cada sou n’hi ha una família, i que les decisions d’amortitzar places que es consideren innecessàries són
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doloroses, però la difícil situació econòmica de l’Ajuntament i la necessitat de tenir unes finances més
sanejades ens obliguen a adoptar mesures que es fan precisament per tal de procurar mantenir la prestació
dels serveis al poble.
Finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta de l’alcaldia, amb l’assistència dels 13 regidors que
integren el ple, resta aprovada per 8 vots a favor dels regidors dels grups municipals d’ERC, del PSC i del
PP i els 5 vots en contra dels regidors del grup de CiU.

7.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA DE LA VILA
D’ALCARRÀS.
Atès l’acord del Ple del dia 29 de setembre de 2011 en el que es va inicialment l’Ordenança Municipal de
Civisme i Convivència de la Vila d’Alcarràs.
Atès que ha estat sotmesa a informació pública per termini de trenta dies, mitjançant la inserció dels anuncis
corresponents al butlletí oficial de la província núm. 146 del dia 13 d’octubre de 2011 i al tauler d’edictes de
l’ajuntament, significant-se que per certificat de la Secretaría de data 19 de novembre de 2011 s’ha fet
constar que no s’han formulat al·legacions ni reclamacions de cap tipus.
En virtut de l’establert als articles 22.2.d) i 23.2.b), 47 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local.
Per l’Alcalde es proposa al ple l’adopció del següent
ACORD:
Únic.- Aixecar a definitiva l’aprovació de l’Ordenança Municipal de Civisme i Convivència de la Vila d’Alcarràs,
fent constar que entrarà en vigor a l’endemà de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província i
que es farà publicitat de la mateixa a la seu electrònica municipal pel seu general coneixement.
Finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta de l’alcaldia, amb l’assistència dels 13 regidors que
integren el ple, resta aprovada per unanimitat.

8.- PROPOSTA DE CONVENI EXTRAPROCESSAL AMB LA GENERALITAT PER LA REVISIÓ D’OFICI
DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL TEXT REFÒS DE LA MODIFICACIÓ D L’ORDENANÇA
REGULADORA D’ACTIVITATS RAMADERES ANNEXA AL POUM.
Atès que l’Ordenança reguladora d’activitats ramaderes annexa al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal va
ser aprovada per la Comissió Territorial d’Urbanisme en sessió de data 20 de novembre de 2008 i 29 de
novembre de 2007, publicant-se al D.O.G.C. del dia 31 de març de 2009 les normes del POUM. Ordenances
que van ser puntualment modificada de forma definitiva en virtut de l’acord del Ple del dia 24 de setembre de
2009. I posteriorment convalidada l’aprovació definitiva per acord del Ple del dia 8 d’abril de 2010 i publicada
en la seva integritat en el B.O.P. núm.60 de l’ 1 de maig de 2010. Modificada posteriorment per acord del Ple
del dia 30 de setembre de 2010 i, atenent el recurs de reposició formulat pel Sindicat Unió de Pagesos, per
acord del Ple del dia 2 de desembre de 2010 es va aprovar el seu Text refós que va ser publicat íntegrament
en el Butlletí Oficial de la Província núm. 18, de data 5 de febrer de 2011.
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Atès que la Secció tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justicia de
Catalunya per ofici del dia 6 de juny de 2011 comunica que la Generalitat de Catalunya ha formulat recurs
contenciós administratiu R.O. núm. 176/2011, contra la resolució del Ple del dia 2 de desembre de 2011
d’aprovació definitiva del text refòs de l’Ordenança reguladora d’activitats ramaderes que es va publicar al
B.O.P. del 5 de febrer, dictant-se decret de data 11 d’octubre de 2011 per comparèixer al procediment.
Atès que, simultàniament, s’han mantingut contactes amb els serveis jurídics de la Generalitat i amb els
representants del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, als efectes de
conèixer la motivació del recurs, ja que el text refós de l’ordenança, atenen el recurs de reposició formulat pel
Sindicat Unió de Pagesos, havia deixat sense efectes els continguts contraris a la normativa sectorial de
competència de la Generalitat, adreçant a la normativa de les disposicions generals sectorials i de
competència de la Generalitat de Catalunya.
No obstant es rep del Departament d’Agricultura informe sobre els articles que són contraris a les
disposicions regulades per Llei 22/83, de protecció de l’ambient atmosfèric i pel Decret 136/2009, d’1 de
setembre, d’aprovació del programa d’actuació aplicable a les zones vulnerables en relació a la contaminació
de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes, el R.D. 1084/2005
d’ordenació de l’avicultura de carn, el R.D. 324/2000, pel qual s’estableixen normes bàsiques d’ordenació de
les explotacions porcines, el R.D. 209/2002, pel qual s’estableixen normes d’ordenació de les explotacions
apícoles i el R.D. 804, pel qual es regula l’ordenació zootècnica, sanitària i de benestar animal de les
explotacions equines i s’estableix el pla sanitari equí; així dels articles que poden donar lloc a interpretacions
contràries a la seguretat jurídica, fent proposta de revisió de determinats articles. El passat dia 14 de
novembre de 2011 en reunió amb representants del Departament es va proposar acceptar les propostes de
revisió dels articles afectats.
Atès el dictàmen de la Comissió Informativa de Governació del dia 22 de novembre de 2011.
Considerant que resultaria d’aplicació la declaració de l’anul·labilitat de l’acte impugnat, segons l’article 63 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú. I per la qual cosa resultaria procedent que l’esmena del vici d’anul·labilitat relatiu a la
adaptació de l’ordenança a la normativa superior sectorial d’aplicació. L’esmena d’aquest vici d’anul·labilitat
de l’article 63.1 s’ha de dur a terme a través de la convalidació de l’acte prevista en l’article 67 i seguidament
la substitució del seu contingut segons l’article 57.3, tots de la Llei 30/1992.
Per tot el qual, als efectes d’arribar a un pacte extraprocessal del recurs contenciós administratiu Ordinari
núm. 176/2011, es proposa per l’Alcaldia:
Primer.- Acordar la revisió d’ofici de l’acord del Ple del dia 2 de desembre de 2010, anul.lant l’acord
d’aprovació definitiva del Text refòs de l’Ordenança reguladora d’activitats ramaderes que va ser publicat
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província núm. 18, de data 5 de febrer de 2011.
Segon.- Acceptar les subsanacions de la normativa contraria a les disposicions generals i sectorials superiors
proposades per la Generalitat de Catalunya, Convalidant l’acte amb l’aprovació definitiva del Text refòs de
l’Ordenança reguladora d’activitats ramaderes, aprovant la modificació dels articles afectats que restaran en
la forma seguidament es transcriuen:
Article 11. Emplaçament
/...
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2. Dins del sòl qualificat com a urbà es podran instal·lar corrals destinats a l’autoconsum, amb les capacitats
màximes establertes per la la normativa vigent autonòmica, sectorial i especifica d’aplicació.
/...
4. Les instal·lacions de les explotacions ramaderes en règim d’estabulació contemplades en els apartats
aneriors, s’han de situar a una distància mínima de 100 metres de qualsevol carretera i a una distància
mínima de 15 metres des de l’eix del camí i a 10 mts de llindars. En aquestes franges de servitud no es
permet la instal·lació de femers, basses de purins, sistemes de gestió d’excrements ni animals morts.
L’anterior disposició serà d’aplicació a les sol.licituds que es realitzin a partir d’entrada en vigor de la present
ordenança.
/...

Article 13. Gestió de fems i purins
/...
2.- Les aplicacions de fems i/o purins es realitzarà d’acord amb la normativa sectorial vigent autonòmica
d’aplicació.
/...
3. El pas de vehicles que transportin purins i fems per dins de les poblacions, està subjecte a les següents
limitacions:
-En dies festius i diumenges d’entre les 9 h. i les 20 h.
No obstant l’anterior serà d’aplicació directa la normativa sectorial vigent autonòmica d’aplicació.
4. L’apartat resta suprimit.
5. No es podran fer aplicacions a una distancia inferior als cinquanta metres dels punts de captació d’aigua
per produir aigua de consum humà.
Ni en d’altres zones prohibides per la normativa sectorial vigent autonòmica d’aplicació respecte nuclis de
població o zones de lleure.
/...
Article 14.- Gestió d’animals morts
Els animals morts s’han de gestionar com es determini en la normativa estatal o autonòmica sectorial i
especifica d’aplicació vigent.
Annex1
Les limitacions sobre distàncies, àrees d'aplicació, quantitats màximes a aplicar, terminis d'aplicació i
enterrat de les dejeccions ramaderes, serà d’aplicació les deterinades per la normativa autonomica sectorial
vigent.
Tercer.- Disposar la publicació íntegra del text refòs de l’ordenança, que entrarà en vigor a partir de l’endemà
del dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- Comunicar la present resolució als Serveis Jurídics de la Generalitat i al Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, proposant la resolució extrajudicial del recurs contenciós
administratiu R.O. núm. 176/2011.
Oberta deliberació s’efectuen les següents intervencions:
Finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta de l’alcaldia, amb l’assistència dels 13 regidors que
integren el ple, resta aprovada per unanimitat.
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9.- ESCRITS OFICIALS I INSTÀNCIES.
1.- El Director dels Serveis Territorials del Departament de Benestar Social i Família, en referència a la instància
de l’Ajuntament sobre l’herència de la senyora Gregoria Hidalgo Soriano, Comtessa de Torregrossa, en la que
disposava la donació de l’edifici de la Casa de l’Hereu, els terrenys de les antigues pisicines municipals i d’altres
propietats de la localitat a la beneficiència pública, als efectes de sol.licitar la cessió dels béns a l’Ajuntament.
Comunica que la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat ha reprès la tramitació de l’acceptació de
l’herència a favor de la Generalitat de Catalunya, que aquests procediments acostumen a ser a llarg termini i
que, que es produeixi l’acceptació, es podrà iniciar l’eventual cessió gratuïta a l’Ajuntament d’Alcarràs.
El Ple es dóna per comunicat.
2.- La Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, en relació amb la sol.licitud de reversió de
la finca situada al Cr. de la Bassa, 108, on es troba ubicada la bàscula, cedida gratuïtament per l’Ajuntament al
SENPA i que actualment és de propietat de la Generalitat, serveis que actualment han deixat de prestar-se i per
tant, és causa de reversió. Comunica que s’ha procedit a iniciar el corresponent expedient de reversió, valorant
les edificacions i instal.lacions en 18.780,93 €.
El Ple es dóna per comunicat, disposant demanar informe pericial de les instal.lacions per tal de concretar els
termes econòmics de la reversió
10.- ASSUMPTES NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA.
Per unanimitat de tots els grups polítics municipal s’acorda aprovar la següent moció.
MOCIÓ PER DEMANAR QUE S’INCLOGUI DINS ELS PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT PER L’ANY
2012, LES OBRES D’AMPLIACIÓ DE L’ESCOLA PARC DEL SALADAR D’ALCARRÀS
Atès que l’Ajuntament d’Alcarràs durant l’anterior legislatura va cedir a la Conselleria d’Educació una parcel.la al
costat de l’actual escola, que complia amb els requisits establerts, i que tenia com a objectiu la construcció dels
edificis d’ampliació de l’escola Parc del Saladar.
Atès que el projecte d’ampliació de l’escola es va aprovar tot i que a hores d’ara el que hi ha són aules
prefabricades que en cap cas poden ser considerades una solució per pal·liar la manca d’espais docents.
Atès que l’Ajuntamen conjuntament amb l’AMPA i la directora de l’escola han mantingut diverses reunions amb
el Delegat d’Ensenyamenti fins hi tot es va demanar visita amb la Consellera, presentant proves acreditatives de
la necessitat urgent d’aquesta obra.
Atès que es va efectuar una darrera reunió amb els membres del Consell Escolar de l’escola Parc del saladar i
el Delegat d’Ensenyament, on novament es va demanar la necessitat urgent de l’obra sense arribar a cap
compromís per part del Delegat sobre si seria inclosa en els propers pressupostos de la Generalitat de l’any
2012.
Atès que l’AMPA ha manifestat reiteradament i ha efectuat accions reivindicatives per fer palesa la necessitat
que es facin les obres d’ampliació amb la màxima celeritat.
Per unanimitat de tots els regidors que integren tots els grups polítics municipal s’adopta el següent,
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ACORD:
Primer: L’Ajuntament es compromet, en un termini no superior a un mes, a exigir al Departament
d’Ensenyament la inclusió de les obres d’ampliació de l’Escola Parc del Saladar al pressupost de l’any 2012 i la
qualificació de l’obra com a prioritària i urgent.
Segon: L’Ajuntament demana al Departament d’Ensenyament que no s’instal.lin més barracons destinats a
usos educatius i que suposin un endarreriment de les obres d’ampliació.
Tercer: L’Ajuntament es compromet a donar suport a les accions empreses per l’AMPA per demanar les
esmentades obres que, són prioritàries per al bon funcionament del centre i per atendre les necessitats
educatives dels alumnes.
Quart: Enviar aquesta moció a la Consellera d’Educació, als grups polítics amb representació al Parlament i a
l’AMPA del Col.legi Parc del Saladar.

Oberta deliberació el Sr. Simeó Abad, regidor del grup municipal del PP, manifesta la seva conformitat amb la
moció.
El Sr. Gerard Serra, portaveu del grup de CiU, reitera que es bo agrupar esforços per tal d’aconseguir les coses
d’interès pel poble, així amb l’Ajuntament anterior es va anar sempre tots a una i ara amb l’actual equip de
govern i l’Ampa em de fer força entre tots, ens em de comprometre a anar de la ma en temes prioritaris, deixant
apart la política. Afegeix que cal posar damunt de la taula que és precís començar a estudiar la ampliació de
l’IES que es precisarà a curt termini una vegada hagi d’absorvir les línies que vindran de dos col.legis públics.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra agraeix a tots els partits la predisposició a pactar aquestes mocions, que van en
benefici dels nostre fills i que dóna una bona imatge del consistori. Manifesta que anteriorment s’han fet passos
demanant la ampliació, juntament amb l’Ampa, a la Delegació Territorial d’Educació , pensa que abans es va fer
feina i que, estant tots d’acord amb la proposta de moció de CiU, s’ha fet una consensuada, a partir d’ara s’han
de fer gestions, també per aconseguir l’ampliació de l’IES, però donant una bona imatge de consens, com s’ha
fet avui amb lo de l’adhesió a l’associació de municipis per la independència i encara més per exigir l’ampliació
dels terminis de devolució del PTE a l’estat i aquesta moció per exigir el final de les noves escoles.
La Sra. Marina Forcada, regidora del grup municipal del PSC, manifesta que recollit la preocupació dels pares
per l’actual situació, l’Ajuntament va voler fer alguna cosa més, com les actuacions per fer la cuina, negociant
amb la empresa subministradora dels dinars, que els pugui satisfer mínimament. Però creu que les obres s’han
d’iniciar immediatament perquè el problema no són solament els barracons, sinó que no falta una biblioteca, un
mejador, un lloc per fer esport, que els patis són impracticables quan plou, etc. Creu que no es pot donar un
bon ensenyament per molts i bons professors que n’hi hagin. Coincideix també en que s’ha de començar en
pensar en ampliar l’institut i que treballar conjuntament entre tots els partits és fantàstic per aconseguir les
coses prioritaries.
11.- PRECS I PREGUNTES.
1.- El Sr. Gerard Serra, portaveu del grup de CiU pregunta com va anar l’audiència amb les comunitats de
regants per l’assumpte de l’increment de l’IBI de rústica per fer camins. Especialment demana que quan
s’expliqui que ni Agrolleida, ni Farcam ni Agrolleida pagaven la taxa és per que van guanyar un judici que van
presentar contra la taxa.
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L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que així es va explicar al Patronat municipal d’Ajut al Jove Agricultor, on va
assistir el grup de CiU, afegint que no s’ha volgut deixar en evidència a ningú. Respecte a l’ampliació de l’IBI de
rústica manifesta que les comunitats l’han rebut força bé, ja que s’han creat unes espectatives per asfaltar
camins que es poden ampliar amb la venda de comunals i la contribució que puguin fer els precaristes.
El Sr. Simeó Abad, del grup del PP, manifesta que els propietaris de la Ctat. de Regants de Vallmanya van
entendre perfectament la proposta.
2.- El regidor delegat de camins i primer tinent d’Alcalde Sr. Jaume Bernis, amplia la informació relativa a
l’asfaltat de camins, indicant que en recent reunió amb el President i tècnics de la Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre se’ls va manifstar que existia una partida pressupostària de 240.000 €. Per arranjar amb asfalt el camó
de Montagut-Mariola i el de Vallmanya a Gimenells, que s’estava pendent de contractar les obres. Vol significar
expressament l’agraïment al regidor Sr. Simeó Abad per les gestions realitzades davant la confederació, en la
tònica de que si anem junts per aconseguir temes prioritaris podrem fer molta feina. Finalment manifesta
perquè l’Ajuntament vetllarà perquè es facin les obres aviat perquè els camins es troben en un estat de
conservació molt dolent.
El Sr. Simeó Abada, del grup del PP, manifesta que ara es pensa realitzar el camí de la Mariola, però que ara
també es queixen els veïns del sector de Zaidí, però considera que alguna cosa es farà en aquests sector i que
procurarà que al menys es faci una feina d’arranjar els clots. El regidor Sr. Jaume Bernis afegeix que durant la
temporada l’Ajuntament anirà a llançar graveta o pensar en alguna actuació. L’Alcalde Sr. Miquel Serra que es
mirarà de fer algun tipus d’actuació de conservació de camins mitjançant el Consell Comarcal del Segrià tal i
com van dir a la darrera reunió d’Alcaldes.
I no havent més assumptes que tractar l’Alcalde aixeca la sessió en el lloc, data i hora indicats a
l’encapçalament.
I perquè consti als efectes establerts als arts. 203 al 207 del R.O.F. (R.D. 2568/86, de 28 de novembre), lliuro
aquest certificat, amb reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent i amb el vist-i-plau
del Sr. Alcalde.
Alcarràs, 24 de novembre de 2011.
EL SECRETARI.
Vist i Plau.
L'ALCALDE.

