1

ACTA NÚM. 07/2012

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 27 DE
SETEMBRE DE 2012.

Data: 27 de setembre de 2012.
Horari: Inici a les 17 h i acabament a les 18,30 h.
Lloc: Sala de sessions.

A les 17 hores del dia vint-i set de setembre de dos mil dotze, es reuneix a la Sala de Sessions de la Casa
Consistorial el Ple de la Corporació Municipal de la Vila t’Alçaràs, presidida pel Sr. Alcalde-President
Sr.Miquel Serra Godia, amb l’assistència dels regidors que es relacionen seguidament, i la del SecretariInterventor Sr. Pere Biedma Agüera, que certifica.

ASSISTENTS :

Alcalde-President:
Sr. Miquel Serra i Godia (ERC).

Regidors:

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

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

Secretari-Interventor:
Sr. Pere Biedma i Agüera.
ABSÈNCIES:

Amb l’absència excusada durant tota la sessió del regidor Sr. Simeó Abad i Moliné (PP) i fins al 6 è. Punt de
l’ordre del dia del regidor Sr. Jordi Casals i Tomàs (CiU).
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Es celebra sessió ordinària, prèvia convocatòria i publicitat efectuada amb l’antelació i forma reglamentària,
amb quòrum d’assistència suficient.
Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, seguidament es procedeix a conèixer els assumptes
inclosos al següent,

ORDRE DEL DIA:
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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 9 d’agost de 2012, 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 realitzada, amb l’assistència de 11 dels 13 regidors que formen el seu nombre
legal, el Ple l’aprova per unanimitat.

2.- COMUNICACIÓ D’ACORDS ADOPTATS PER DECRETS DE L’ALCALDIA I EN JUNTA DE GOVERN.
a) Comunicació de Decrets 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:
-Consten a les actes de la Junta de Govern següents.
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 amb l’esborrany de l’acta acompanyat
a la convocatòria, següents:
Junta de Govern del 5 de setembre de 2012.
1.- Aprovació acta sessió anterior del dia 8 d’agost de 2012,.
2.- Comunicació d’acords adoptats per decrets de l’Alcaldia relacionats amb diversos serveis.
3.- Acceptació de cessió de solar destinat a vial del sr.Josep Antoni Moliné Jové.
4.- assumptes diversos serveis: 4.1.- informe d’execució de l’asfaltat del camí de del cap de la vall. 4.2.subvenció complementària al club de futbol Alcarràs per la temporada 2012-2013,degudament justificades.
El Ple es dona per comunicat.

3.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 1 DE L’ORDENANÇA DE CIVISME I CONVIVÈNCIA EN
MATÈRIA DE RESPONSABILITAT EN LA CONVIVÈNCIA VEÏNAL EN COMUNITATS,
Atesa la conveniència de modificar l’Ordenança Municipal de Civisme i Convivència, aprovada
definitivament pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 24 de novembre de 2011, en vigor des de la
seva publicació B.O.P. Núm. 185, de data 31 de desembre de 2011.
Ates el projecte de Modificació núm. 1 de l’Ordenança Municipal de Civisme i Convivència, per resoldre
els problemes de convivència entre els veïns de comunitats de propietaris i les persones o famílies
llogateres d’habitatges que provoquen actes molestos intensos i reiterats i la pertorbació a tots els veïns
del lloc, creant alarma social per la manca d’acatament de les normes comunitàries i el desconeixement
dels propietaris dels habitatges.
Atès que les corporacions municipals estan facultades per intervenir en l’activitat dels ciutadans
mitjançant l’aprovació d’ordenances i reglaments, d’acord amb l’establert a l’art. 70.2 de la Llei 7/985, de
2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de
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desembre, de mesures per a la modernització del govern local, en relació amb els arts. 177 i 178 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, i els arts. 60 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals, relatius al procediment establert per a l’aprovació inicial de les
modificacions.
Atès 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.
Atès 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;
Atès 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;
Atès que, en no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del Reglament orgànic de la
corporació, aquesta Ordenança només requereix l’aprovació per la majoria simple, sense que calguin
quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril;
Atès 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.
Vist l’informe favorable de la Secretaria i el dictamen sobre el text i les esmenes acordades, amb sentit
favorable de la Comissió Informativa, constituïda en comissió d’estudi delegada, celebrada el dia ..............
L’alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació núm. 1 de l’ Ordenança Municipal de Civisme i Convivència
per tal d’afegir la disposició general següent:
Article Únic
Introducció de l’article 99.bis a l’ordenança municipal de civisme i convivència, amb el contingut següent:
“Article 99.bis
1. Tots els propietaris i ocupants d’immobles, edificis, construccions, instal·lacions o altres béns de
titularitat privada estan obligats a evitar que, des d’aquests, puguin produir-se conductes o activitats que
alterin innecessàriament el descans i el benestar a les altres persones.
Dins l’àmbit veïnal, es prohibeixen accions i omissions contràries als estatuts de la comunitat de
propietaris o als acords presos en la junta de propietaris o veïns i veïnes residents, reflectides en una
acta, que provoquin un perjudici o una molèstia reiterada per a la convivència.
Els propietaris d’habitatges o locals respondran solidària e indirectament a títol de simple inobservança
per la comissió de les infraccions tipificades en la present ordenança que originin els arrendataris o
usuaris en aquells i la resta de l’immoble, quan es compleixen tots els següents pressupòsits:
a) que s’hagi imposat quatre o més sancions fermes en el termini ininterromput de sis mesos, per
qualssevol autoritat administrativa, a qualssevol dels arrendataris o usuaris d’un habitatge o local, hagin
recaigut a la mateixa persona o no dels que usen l’immoble.
b) Que l’anterior fet s’hagi notificat al propietari de l’habitatge o local.
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c) Que els anteriors fets hagin creat una alarma social a l’immoble i/o als veïns immediats.
2. La vulneració dels termes continguts en aquest article serà considerada d’infracció lleu.
Disposició derogatòria: queden derogades aquelles normes en el sentit i efectes que s’oposin a la
present.”
Disposició final: aquesta norma entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat al diari oficial corresponent.
L’Ajuntament en promourà la difusió especialment per via de la publicació a la seva pàgina web.”
SEGON.- Sotmetre a informació pública els presents acords i el text de l’Ordenança pel termini mínim de
trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis
corresponents al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El termini d’informació
pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l’Anunci al BOP.
TERCER.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació
pública i d’audiència als interessats, l’Ordenança que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada
definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació.
QUART.- Publicar l’ordenança definitivament aprovada al B.O.P. i en una publicació municipal que serà
repartida als veïns i a les persones interessades.
Posada a votació la proposta realitzada, amb l’assistència de 11 dels 13 regidors que formen el seu nombre
legal, el Ple l’aprova per unanimitat.

4.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE SUBHASTA DE FINQUES RÚSTIQUES.
Amb data 31 de maig de 2012 aquest Ple va resoldre aprovar el plec de clàusules econòmicadministratives que havia de regir l’alienació per subhasta pública de finques rústiques municipals, béns
patrimonials d’aquest ajuntament segons consta a l’expedient i va convocar l’oportuna subhasta.
Publicats els anuncis de licitació corresponents publicats al B.O.P. núm. 89, del 28 de juny de 2012 i al
Perfil del Contractant de la seu electrònica municipal de la Plataforma de Contractació Pública del dia 29
de juny de 2012, han concorregut un total de 21 licitadors.
La Mesa de Contractació de l’Ajuntament, reunida el dia 23 de juliol de 2012, va acordar proposar al Ple
l’adjudicació de les subhastes als únics postors que han participat per cadascuna de les finques,
corresponent als precaristes autoritzats.
En tots els casos únicament s’ofereix un candidat a la compra per cada porció o finca sencera oferida.
Atès que en el termini conferit per l'article 151.2 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP), han
presentat la documentació necessària per a formalitzar el contracte, no havent-se establert l’exigència de
garantia definitiva segons el plec de clàusules administratives particulars.
Atès l’establert a la Disposició Addicional Segona apartat 2 del TRLCSP, en relació l’article 41.2 del
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament de patrimoni dels ens locals, i l’article
274 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya, es proposa al Ple l’adjudicació a l’haver efectuat l’aprovació inicial.
Atès també que el valor del bé no supera el 20 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost municipal,
l’acord pot adoptar-se per majoria simple del consistori, a tenor d’allò que estableix l’article 47.2, m) de la
Llei 7/1985 abans esmentada.
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Vist que el Director dels Serveis Territorials del Departament de Governació i Relacions Institucionals, en
virtut de l’establert a l’art. 40.1.c) del Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya, es dóna per
assabentat de la comunicació dels expedients,
Atès que el Ple en sessió de data 9 d’agost de 20º2, va acordar ampliar el termini per la presentació de
proposicions i atenent que s’han presentat les que seguidament s’adjudiquen.
Es proposa al Ple, l’adopció del següent,
ACORD:
1. Adjudicar, mitjançant subhasta pública, a les persones i pels preus que seguidament es relacionen, el
contracte d’alienació del bé patrimonial propietat corresponent als expedients següents:

Id.
Cadas.

Sup.
Venda
recent
medició

Supe.
Finca
Registral
(hectàrees)

Presu
Licitació
Valor
Finca

Expt.

Paratge

Id.
Inven.
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reguers

3/0386 3/0105 Abad Peiró, Manel

parcial

0,2284

núm. 5474

0,3314

191,36

9

reguers

3/0384 3/0516 Viladegut Dolcet, Xavier

parcial

1,012

núm. 4982

2,9096

16.192,00

20

collestret

2/0279 2/0060 Casado Rodiguez, Jesus

total

0,1852

pt. inscripció

0,1852

3.063,20

Adjudicatari

Part/Total

Dades
RegistralsFinca
registral
núm.

2. Requerir l'adjudicatari perquè comparegui en el lloc i data que se li indiqui i davant el notari que li serà
designat, per atorgar l'escriptura de compravenda corresponent, havent de dipositar prèviament a la
Caixa de l'Ajuntament el preu de la venda i dels altres pagaments al seu càrrec.
3. Facultura al Sr. Alcalde per a que, en nom i representació de l’Ajuntament, pugui signar tots els
documents públics i privats que siguin necessaris per a l’execució del present acord.
4. Notificar aquest acord a tots els licitadors.
5. Publicar aquest acord mitjançant la inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler
d’Edictes d’aquest Ajuntament.
6. Rectificar l’inventari de béns municipal de conformitat amb allò que disposa l’article 102 del Decret
336/1988, de 17 d’octubre, reglament de patrimoni dels ens locals.
7. La Compra-venda es condiciona a l’obtenció de les corresponents llicències de segregació al
Departament d’Agricultura, ja sol.licitades, per tal de poder perfeccionar l’escriptura de compra-venda, tot
i considerant que es condició l’agrupació registral d’algunes finques adjudicades, segons consta a
l’expedient.
8.- Les finques que es declarin desertes seran objecte de recuperació municipal i s’establirà un preu
públic per aprofitaments especials si existeixen persones que les ocupen i aprofiten.
Finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de 11 dels 13
regidors que integren el Ple, resta aprovada per unanimitat.
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5.- AGRUPACIÓ DE FINQUES MUNICIPALS DE LA PARTIDA DEL SALADAR
L’Alcalde-President, en virtut dels següents,
ANTECEDENTS DE FET
Atès que l’Ajuntament d’Alcarràs es propietari del ple domini de tres finques rústiques situades a la
partida Saladar o Tossal o Tossalet Roig, les quals consten inscrites al Registre de la Propietat amb la
següent descripció i dades d’identificació:
1.- RÚSTICA.- Pieza de tierra, sita en el termino de Alcarràs, partida Tossal Roig, denominada
Saladá o Fondo, de un jornal, seis porcas, o sean sesenta y cinco áreas, treinta y siete
centiáreas. Lindante: Este, Francisco Charles; Sur y Oeste, resto de finca que queda del
heredero Gaspar Sanjuan Charles; y Norte, Francisco Charles. Parcela setecientos nueve del
polígono nueve.
Consta inscrita en el Registre de la Propietat de Lleida Núm. 2, al Tomo 1979, Llibre 145, Full 74,
FINCA 3246.
2.- RÚSTICA.- Pieza de tierra, sita en el termino de Alcarràs, partida Tossal Roig, denominada
Saladá o Fondo, de cabida una hectàrea, cincuenta y dos áreas, treinta y seis centiáreas.
Lindante: Norte, Francisco Charles y la porción legada a María Sanjuan; Este, Francisco Charles
y la porción de María Sanjuan; Sur, Antonio Mallada; y Oeste, Francisco Charles. Parcela
trescientos cuarenta y seis del polígono nueve.
Consta inscrita en el Registre de la Propietat de Lleida Núm. 2, al Tomo 1979, Llibre 145, Full 77,
FINCA 3247.
3.- RUSTICA: Pieza de tierra campa, en nueva zona regable, partida Saladá, sita en el termino
municipal de Alcarràs, de superfície once hectàrees, cuarenta áreas y cincuenta y dos
centiáreas. Linda: por el Este, con Francisco Charles y María Sanjuan; por el Norte con José
María Vall, Ramon Montoy y Ramon Jové, al Sur, con resto de finca; Oeste, parte Camino de
Alcarràs a Remolins, José Ribes Pelegrí, Ramon Castells, José María Matges y José María Vall.
Consta inscrita en el Registre de la Propietat de Lleida Núm. 2, al Tomo 1979, Llibre 145, Full 71,
FINCA 9671.
Vist que segons l’actual Cadastre les citades finques es corresponen en a les Parcel·les 346, 709, 349 i
656 del Polígon 9. Les seves referències cadastrals són les següents: 25011A009003460000SH,
25011A009007090000SF, 25011A009003490000SB i 25011A009006560000SX.
Atès que les finques descrites són confrontants en diferents punts entre unes i altres, de manera que
poden conformar un únic espai físic de caràcter continu, amb independència que en relació als usos es
poden identificar porcions o espais específics, i amb independència de la seva actual classificació
urbanística entre sòl urbanitzable delimitat (SUD) i sòl urbanitzable no delimitat (SUND), d’acord amb el
planejament vigent contingut en el POUM.
Atès que segons amidament dels serveis tècnics municipals l’agrupació física de les finques descrites té
una superfície de sòl de 229.300 metres quadrats.
Atès que l’Ajuntament té voluntat de clarificar la situació registral de les citades finques, de manera que
existeixi una única finca i que tingui una clara correspondència entre la seva realitat física, cadastral i
registral, d’acord amb la realitat actual.
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Vist que les citades finques consten inventariades en la secció de béns immobles de l’inventari general
de l’Ajuntament, qualificades com a béns de caràcter patrimonial.
FONAMENTS DE DRET
Considerant que l’article 44.1r del Reglament de la Llei Hipotecària permet a instància dels propietaris la
inscripció sota un mateix número de finca registral les finques rústiques confrontants, duent-se a terme
d’acord amb l’article 45.
Considerant que l’article 37 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions
Públiques determina que la inscripció al Registre de la Propietat es practicarà de conformitat amb les
previsions de la legislació hipotecària i de la mateixa Llei, especificant l’apartat segon que les operacions
d’agrupació de finques es practicaran mitjançant el trasllat de la disposició administrativa a través de la
qual es verifiqui, o mitjançant la certificació prevista en l’article 206 de la Llei Hipotecària, sempre que no
afecti a terceres persones.
Considerant que en termes similars s’expressa l’article 127 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals
de Catalunya (Decret 336/1988, de 17 d’octubre).
Considerant que l’article 206, segon paràgraf, de la Llei Hipotecaria determina que la certificació lliurada
pel funcionari que tingui al seu càrrec l’administració dels béns immobles serà suficient per a la inscripció
de les operacions d’agrupació de finques inscrites.
ACORD:
Primer.- AGRUPAR les finques rústiques de titularitat municipal descrites en els antecedents, i que
consten actualment inscrites en el Registre de la Propietat de Lleida Núm. 2 sota els números 3246,
3247 i 9671, de manera que essent plenament confrontants les unes amb les altres es formi una única
finca rústica amb la següent descripció:
“RUSTICA.- Peça de terra, situada al terme d’Alcarràs, partida Saladar i Tossal Roig, , de
superfície vint-i-dos hectàrees, noranta-tres àrees, és a dir, dos-cents vint-i-nou mil tres-cents
metres quadrats (229.300 m2) metres quadrats. Limita: Al nord, en línia trencada, amb la riera de
les Mines i finca de l’Ajuntament d’Alcarràs i Castell-Fergui SL (parcel·la 750 del polígon 9); al
sud, límit de terme municipal a través del camí de Vilanova; a l’est, Agrolèrida, SA, a través de
límit del sòl urbà; i a l’Oest, en línia trencada, Felix Javier Sarrablo Camarasa (parcel·les 345 i
677 del polígon 9), Enric Mallada Bell-lloch (parcel·la 354 del polígon 9) i camí municipal del Cap
de la Vall. Correspon a les parcel·la cadastral 656 del polígon 9, després de la seva agrupació
amb les parcel·les 349, 709 i 346 del mateix polígon. Referència cadastral:
25011A009006560000SX.
Segon.- REMETRE certificació del present acord a la Gerència Territorial del Cadastre de Lleida perquè
procedeixi a l’agrupació de les actuals parcel·les 349, 709, 346 i 656 del polígon 9, de manera que la
finca agrupada descrita se segueixi identificant com a parcel·la 656 del polígon 9, amb referència
cadastral 25011A009006560000SX.
Tercer.- REMETRE certificació del present acord al Registre de la Propietat de Lleida Núm. 2 perquè
serveixi com a títol inscriptible previst en l’article 206 de la Llei Hipotecària i procedeixi a la immatriculació
de la finca agrupada com a nova finca registral, cancel·lant les inscripcions de les actuals finques
agrupades números 3246, 3247 i 9671; interessant en tot cas la inscripció parcial cas de no ser possible
la inscripció íntegra.
Quart.- Autoritzar ja des d’aquest moment a l’Alcalde o qualsevol altre representant que tingui poders
suficients de l’Ajuntament d’Alcarràs per a procedir, si és necessari, al requeriment notarial d’acta de
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presència i notorietat prevista en l’article 53.Deu del Llei 13/1996, 30 de desembre, de Mesures Fiscals,
Administratives i de l’Ordre Social per a la constància registral de la modificació de superfície duta a
terme sobre la total superfície de la finca agrupada respecte la superfície original de les finques
agrupades.
Quart.- Un cop realitzades les operacions cadastrals i registrals interessades, procedir a la modificació
de l’inventari general de béns del municipi, secció de de béns immobles, de mode que es procedeixi a la
cancel·lació dels assentaments relatius a les finques agrupades, procedint a donar d’alta la total finca
agrupada en un full nou.
Finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de 11 dels 13
regidors que integren el Ple, resta aprovada per unanimitat.
6.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 REGULADORA DE L’IMPOST
SOBRE BENS IMMOBLES I RATIFICACIÓ DE SOL.LICITUD DE REVISIÓ DE PONÈNCIA DE
VALORS CADASTRALS.
Atès l’establert al Títol II del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que regula de forma exhaustiva els recursos dels municipis i, en
cada cas, determina la facultat de les Corporacions Locals pel seu establiment, ordenació, modificació i
supressió, per la determinació de les quotes tributàries així com per l’aprovació i modificació de les
corresponents ordenances fiscals.
Considerant que les bases liquidables de l’Impost sobre Béns Immobles es veuen incrementades amb un
coeficient del 10% del diferencial del valor cadastral incrementat en la revisió cadastral efectuada l’any
2007, procés d’actualització que es realitza durant un període de 10 anys.
Atès que per Decret de l’Alcaldia del 27 de juny de 2012, es va adreçar sol.licitud a la Gerència Territorial
del Cadastre de Lleida, en la que tenint com a antecedents que l’any 2007 es va aprovar la Ponència de
Valors Cadastrals de municipi d’Alcarràs. Que l’any 2009 va entrar en vigor el nou POUM de la Vila
d’Alcarràs. Que havent transcorregut 5 anys des de l’aprovació de la PVC. Conforme el disposat a l’art.
28.2 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat per Real Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de
març, aquest Ajuntament considera que s’ha posat de manifest diferencies substancials entre els valors
de mercat i els que van servir de base per a la determinació dels valors cadastrals vigents, tant com a
conseqüència de la modificació en el planejament urbanístic i altres circumstàncies públiques i notòries
de caràcter econòmic relacionades amb el sector immobiliari. Per la qual cosa l’Ajuntament sol.licità la
iniciació del procediment de valoració col.lectiva de caràcter general d’aquests municipi.
Considerant que, segons el pla econòmic i financer vigent, no es precisaran majors ingressos per
aquests conceptes per l’any 2013, ja que es considera ajustat l’equilibri pressupostari i es manté la
proposta d’inversions sobre camins municipals iniciada l’any 2012 amb l’eliminació de la taxa de camins.
Es considera que, mentre no es revisa la ponència de valors cadastrals vigents que ha estat sol.licitada a
la Gerència del Cadastre, es pot optar per reduir el tipus impositius en una quantia suficient per esmorteir
l’increment dels valors cadastrals anuals. Reduint la càrrega fiscal als contribuents en sòl urbà, excepte,
però, pels béns de característiques especials relacionats amb activitats productives específiques en sòl
no urbanitzable que es considera haurien de mantenir el tipus vigent.
Atesa la proposta inicial de càlcul efectuada per la Secretaria-Intervenció informada per l’Organisme
Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs locals que aconsellen prudència en l’establiment del tipus,
davant la incertesa de les valoracions definitives de la base imposable de l’any 2012. Efectuant-se
proposta revisar a la baixa els tipus d’urbana del 0,65 al 0,58 % i dels tipus de rústica del 0,73 al 0,71%
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La proposta, respecte a l’IBI de rústica, considera el manteniment de les inversions en camins i l’liminació
de la taxa de camins, que finançava un servei sol.licitat pels usuaris, entre els quals únicament es
contemplen com a subjectes passius els titulars de finques adherides a les comunitats de regants de la
Vila, però que excloïa determinades zones del terme municipal que no van sol.licitar la conservació de
camins, o activitats que utilitzen els camins sense participar en la seva conservació, com són edificacions
de granges, magatzems agrícoles, plantes industrials o de tractaments de residus o de àrids.
Per tot el qual 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.
L’Alcalde-President, en virtut del dictamen adoptat per la Comissió Informativa d’Hisenda celebrada el
passat dia 24 de setembre de 2012, proposa al Ple l’adopció del següent,
ACORD:
Primer.- Modificar provisionalment de forma puntual els articles de les ordenances següents:
1.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.
“Article 8. Tipus impositiu i quota.
1. La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus impositius següents:
-Béns immobles de naturalesa urbana: 0,58 %.
-Béns immobles de naturalesa rústica: 0,71 %
-Béns immobles de característiques especials: 0,82 %.
Segon.- La present modificació restarà aprovada definitivament 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, amb efectes del 1 de gener de 2013.
Tercer.- Considerar que els valors cadastrals que estan desfasats i que tenen unes conseqüències
econòmiques negatives per als alcarrassins i alcarrassines i ratificar la sol.licitud de revisió de la
Ponència de Valors Cadastrals del terme municipal d’Alcarràs adaptant els valors als preus de mercat
actuals.
Oberta deliberació pren la paraula el regidor portaveu del grup municipal de CiU que manifesta que
naturalment estan d’acord, com en els dos darrers anys que es van tenir que rebaixar els tipus per
esmorteir l’increment dels valors cadastrals. Pel que fa a la revisió cadastral manifesta que vol deixar clar
que estaven en desacord amb la revisió que es va fer l’any 2007 i que es va fer per obligat compliment
acordat per real decret; ara han passat cinc anys i es pot demanar la revisió adaptada als valors
cadastrals vigents.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que personalment li va dir el Gerent del cadastre, Sr. Josep M.
Castelló, que les revisions solament es fan si és a petició dels ajuntaments les demanen i que sempre ha
estat així. L’Alcalde mostra un ofici del Cadastre de Lleida que consta a l’expedient, on es diu que es
realitzarà la revisió a diversos municipis de Lleida, fent constar expresament que consta el 25 de maig de
2005 l’Ajuntament d’Alcarràs va sol.licitar la revisió per escrit. Això vol dir que no se’ls pot acusar de
mentir com s’ha fet a la premsa local i contra el regidor d’hisenda. Per altra banda pot manifestar que
quan l’actual equip de govern ha denegat algun informe per revisar puntualment el cadastre la Gerència
no l’ha dut a terme. Finalment l’Alcalde informa que, malgrat tot, la bona noticia és que el Gerent del
Cadastre de Lleida ha dit que, també ha rebut la sol.licitud de varis municipis, i procediran en breu a
revisar la ponència de valors cadastrals a la baixa, segons el mercat actual.
El Sr. Gerard Serra, portaveu del grup de CiU, manifesta que solament s’ha mostrat una part de
l’expedient, i que ha de constar en el mateix l’oposició de l’Ajuntament i que va ser per real decret que es
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va imposar la revisió, per això rectifica manifestant que no menteix l’equip de govern sinó que el que
menteix és el Gerent del cadastre, significa que 13 ajuntament van ser citats pel Sr. Carbonell, a les
hores Gerent del Cadastre, al que se li van exposar les queixes per part de tots els municipis afectats per
la revisió, la realitat és aquesta. Per altra banda manifesta que l’any 2005 va ser l’Ajuntament el que va
contractar a una empresa per revisar totes les edificacions que no estaven declarades al cadastre urbà,
ja que solament pagaven com a solars, que es va fer perquè hi havia un 60% d’edificacions noves que
no estaven declarades i això suposava un greu greuge comparatiu amb la resta de veïns que si pagaven
per la seva casa o immoble. Per això creu que el que menteix és el Gerent del cadastre i vol veure
l’expedient per tal d’acreditar-ho. Independentment de tot vol que es rebaixen els tipus i la valoració
cadastral, perquè sinó cada any s’incrementaria el rebut en un 13% que cal anar rectificant.
L’Alcalde finalitza dient que la feina de revisar per incorporar a les edificacions no declarades era
correcta, es ratifica en tot el que ha dit i es reitera en les actuacions per parar totes les aplicació de la
revisió cadastral vigent, i com no estan d’acord van demanar que es revisi demanant el recolzament de
tot el Ple.
Finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència d’12 dels 13
regidors que formen el Ple, és aprovada per unanimitat.
7.- RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SR. FRANCESC DOLCET MUR
CONTRA LA DESAFECTACIÓ DE CAMÍ MUNICIPAL.
El Ple en sessió ordinària del dia 31 de maig de 2012, va acordar:
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, camí municipal que comprèn la referència cadastrals
del polígon 3, la part 9038 del camí, en una longitud de 20 m.l.
Segon.- Aprovar el conveni celebrat amb els propietaris del camí celebrat en data de gener de 2011.
Tercer.- Donar de baixa com a bé patrimonial la porció de camí desafectat, per considerar-lo com a
servitud de pas privada, de la que és titular el Sr. Josep Sanjuan Gòdia, acceptant l’indemnització de
1.600 €, atorgada com a compensació de l’IBI no abonat.
En data 28 d’agost de 2012 es rep recurs de reposició presentat pel Sr. Francesc Dolcet Mur, que
fonamenta la seva petició en les causes següents:
1.- En primer lloc en una causa d’anul·labilitat de l’article 63 de la Llei 30/92 del Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, pel fet de no haver tingut com a part en el
procediment administratiu cursat vers l’alteració de la qualificació jurídica de tal porció de camí, i no
haver-li notificat degudament els actes que s’han succeït.
En aquest sentit, s’ha de reconèixer que la incoació de l’expedient es va fer a instància dels veïns
interessats, però sense la participació del recurrent com a part interessada, aquest error va provocar la
manca de la comunicació de les actuacions també al Sr. Francesc Dolcet Mur, qui per causa d’això no va
poder defensar els seus drets e interessos com a veí confrontant amb el camí, i usuari del mateix en la
porció que ens ocupa. Així les coses, s’ha de reconèixer que va haver un vici d’anul·labilitat de la
resolució del ple abans esmentada, en tant que és resultat del procediment que s’ha cursat sense donar
la opció a participar a un dels interessats. Per aquest motiu s’ha d’esmenar aquest defecte de forma,
retraient el procediment administratiu al moment anterior de resoldre’s i donant tràmit d’audiència per tal
que aquest veí hi participi tot al·legant allò que cregui convenient en defensa dels seus drets e
interessos, i en base al qual es torni a prendre una resolució pel Ple respecte l’objecte que conforma la
presa en data del passat 31 de maig.
2.- En segon lloc, s’al·lega que la resolució té un objecte de contingut impossible com a causa de nul·litat
plena, en el sentit de què es reconeix el caràcter de bé públic del camí municipal per part de tots,
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ajuntament i veïns interessats, i que aquest hauria de ser per això alterat en la seva qualificació jurídica a
patrimonial, inscrit al registre de la propietat, i posteriorment venut directament o per subhasta pública.
Però és diu en canvi, no s’ha seguit aquest procés, de tal manera que ens trobem que no es podria
vendre un bé patrimonial quan en realitat no existiria per no haver-se complert els tràmit per originar-se
aquest partint d’un bé públic que s’ha desafectat. Es diu també que la resolució alhora dóna entendre un
caràcter privat del camí quan fa referència al impagament de l’IBI corresponent a la porció del camí per
part del titular. I s’afegeix pel recurrent que en cap lloc de la resolució posa que s’estigui transmeten cap
bé, de manera que no hauria existit cap transmissió.
Doncs bé, si inicialment tots els veïns que es consideraven afectats tenien el camí com a una servitud de
pas de naturalesa privada, i així el va considerar l’Ajuntament també a la vista que una pressumta
unanimitat dels propietaris.
Com a garantia del dret de d’altres persones, ja que el camí constava com a descompte públic en el
cadastre rústics i així apareixia a l’Inventari de béns municipal, es va considerar necessari procedir a
tramitar la proposta per via de la desafectació del bé, fent així exposició pública per a que qualsevol
persona que es considerés interessada pugues formular les reclamacions que considerés en defensa de
drets propis i públics.
Aquest acte de garantia va propiciar que el Sr. Francesc Dolcet pugues comparèixer i formular la defensa
de la titularitat pública del camí. Fet que es produeix fora del termini d’exposició pública, però exercitant
el dret de persona interessada a la que se l’ha provocat indefensió. Manifestant aquest veï que el camí
és de domini públic i que no està conforme amb la resta de propietaris a la seva eliminació, entre d’altres
causes perquè la resolució implica que una de les finques afectades no tindrà solució de comunicació a
veies públiques.
Evidentment, es posa de manifest l’ interès de dos persones interessades en accedir a les seves
propietats pel camí, i mitjançant aquest a d’altres camins generals. Es posa de manifest també que la
pressumpta unanimitat és errònia i no es va justificar adientment pels veïns inicialment interessats. Per la
qual cosa s’haura de considerar que la naturalesa pública del camí preval per la seva constància a
l’Inventari de béns, al cadastre rústic, per la seva utilització com a camí públic d’ús general des de temps
immemorial i per la manca de unanimitat dels propietaris confrontants en instar una alteració de la seva
naturalesa jurídica.
3.- En tercer lloc cal considerar el recurs, per l’altre argument, fonamentat en causa de nul·litat de ple
dret reconeguda a l’article 62.1.c) de la Llei 30/92 que fa referència al contingut impossible, en tant que
no s’ha expressat prou concretament la transmissió de la propietat de la porció del camí objecte d’aquell
procediment, de l’Ajuntament d’Alcarràs a favor del Sr. Josep Sanjuan Gòdia, tal vegada que en els
termes expressats en la resolució no és possible que l’acte desplegui efectes, ja que es diu que es
donarà de baixa el bé, però no s’expressa cap transmissió a altra persona.
Evidentment s’ha de considerar que si es improcedent la declaració de desafectació, ratificant la titularitat
i l’ús públic del camí, s’han d’admetre les solucions de la transacció posteriors. És cert que el bé
patrimonial calia inscriure’l al registre de la propietat com un dels requisits per tal que adquireixi tal
condició, i posteriorment procedir a la venta. En aquest sentit l’article 40 del Reglament del patrimoni dels
ens locals aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, estableix que per alienar o gravar els béns
patrimonials s’ha de determinar llur situació física i jurídica del bé, i entre altres, si no hi està, inscriure el
bé al registre de la propietat. Per aquest motiu, i en perjudici de la possibilitat d’esmenar la resolució
objecte del recurs en relació a l’anterior vici d’anul·labilitat, ara, cal iniciar de nou el procediment.
Per tot el qual, vist l’informe de l’Assessoria jurídica municipal i de Secretaria-Intervenció. Es proposa
l’adopció del següent
ACORD:
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Primer.- Admetre el recurs de reposició formulat pel Sr. Francesc Dolcet Mur, contra l’acord del Ple
adoptat en sessió ordinària del dia 31 de maig de 2012, deixant anul.lant l’acord de desafectació del camí
municipal que comprèn la referència cadastrals del polígon 3, la part 9038 del camí, en una longitud de
20 m.l., ratificant la seva titularitat pública i d’ús general.
Segon.- Anul.lar el conveni celebrat amb els propietaris del camí celebrat en data de gener de 2011, per
no contemplar l’acord unànime de tots els propietaris confrontants.
Tercer.- Recuperar d’ofici la part del camí que s’hagi pogut eliminar, en la part confrotant a les propietats
confrontants.
Quart.- Disposar la devolució de l’ingrés improcedent, per import de 1.600 €, atorgada com a
d’indemnització de compensació de l’ IBI abonat pel Sr. Josep Sanjuan Gódia,
Cinquè.- Notificar la present resolució a totes les persones interessades.
Oberta deliberació es donen les intervencions següents:
Finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de 12 dels 13
regidors que formen el Ple, és aprovada per unanimitat.
8.- RATIFICACIÓ DE SOL.LICITUD D’AJUTS A LA PAGESIA PER CAUSA DE LES TEMPESTES QUE
HAN AFECTAT LA CULLITA DE LA TEMPORADA DE 2012.
Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 9 d’agost de 2012 en el que davant de les diferents
pedregades sofertes en diferents indrets del nostre terme, (05/04, 04/05, 20/05, 05/07 i 27/07/12) amb
merma de la quantitat i qualitat del producte i davant dels elevats costos de producció i els baixos preus
del mercat, fets que han provocat que la situació de la campanya de la fruita d’aquest any 2012 ha
quedat afectada molt negativament tat. Acordant el Ple recolzar al sector agrícola en general i de la
nostra localitat en particular i sol.licitar a l’Administració Estatal i l’Administració Autonòmica que es donin
ajuts als productors directament o mitjançant la rebaixa dels tributs que graven l’activitat (mòduls fiscals) i
els pagaments que s’han de fer a la Seguretat Social, entre altres, que es puguin escaure per a l’exercici
2012, així com que s’agilitzin amb la màxima urgència possible la valoració dels danys per “Agroseguro”.
Atès que el Delegat del Govern de la Generalitat en data 5/9/2012 ens comunica que l’acord anterior va
ser traslladat al Departament d’Agricultura, R.P.A.M.N. per decidir les actuacions d’ajut corresponents.
Atès que per amb posterioritat el BOE del dia 8/9/2012 ha publicat el R.D.L. 25/2012, de 7 de setembre,
pel qual s’aproven mesures urgents per a pal.liar danys produïts per incendis forestals i altres catàstrofes
naturals que han tingut lloc en varies comunitats autònomes.
Es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Ratificar el recolzament al sector agrícola en general i de la nostra localitat en particular, davant
dels danys de les fortes tempestes que han afectat de forma especial les collites de les explotacions
agrícoles del nostre terme municipal i de poblacions veïnes. Que s’afegeix als elevats costos de
producció i els baixos preus del mercat.
Segon.- Ratificar la sol.licitud a l’Administració Estatal per tal que, en virtut de l’establert al R.D.L.
25/2012, de 7 de setembre, per tal que s’atorguin ajuts a les persones físiques i jurídiques per causa de
danys a les persones i béns afectades durant les diferents pedregades sofertes en diferents indrets del
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nostre terme, (el dies 05/04, 04/05, 20/05, 05/07 i 27/07/12), i s’adoptin les mesures d’ajut regulades
respecte a:
-Mesures laborals i de seguretat social, d’ajuts per facilitar expedients de regulació de d’ocupació,
suspensió de contractes laborals i ajuts de desocupació, moratòries de pagament de les quotes de
seguretat social per les pèrdues i danys produïts per les tempestes i d’altres ajuts per a la reposició dens
béns danyats, entre d’altres.
-Sol.licitar ràpides i correctes avaluacions dels danys al Consorci de compensació de assegurances i
Agroseguro.
-Reduccions fiscals especials per a l’activitat agrícola, amb la reducció dels índex de rendiment net en el
mètode d’estimació objectiva de l’impost sobre la renda de les persones físiques i del impost sobre el
valor afegit.
-Beneficis fiscals amb exempció de les quotes de l’IBI, quan els danys als immobles quan hagin estat
objecte de reallotjament fins a la reposició dels danys.
-Reducció de l’impost d’activitats econòmiques quins locals han estat afectats directament pels sinistres.
-Exempcions de taxes relacionades amb baixes de vehicles que s’han declarat sinistre durant les
tempestes.
-Que els ajuts per les causes anterior estiguin exemptes de l’impost sobre la renda de les persones
físiques.
-Que les exempcions i bonificacions que signifiquin reducció dels tributs locals afectats seran
compensats amb càrrec al pressupost general de l’estat.
-Sol.licitar a la Subdelegació del Govern de l’Estat, que havent-se rebut sol.licitud de recolzament.
-Altres ajuts de l’Administració Estatal o de la Generalitat de Catalunya per tal d’ajudar i fomentar el
sector agrícola i ramader afectat pels fets anteriorment expressats.
Tercer.- Sol.licitar aquest recolzament a la Diputació Provincial i al Consell Comarcal del Segrià per que
aquesta proposta sigui recolzada per tots els municipis del nostre territori.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que integren el Ple, resta
aprovada per unanimitat.

9.- APROVACIÓ INICIAL DE PLECS DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES GENERALS PER A LA
CONTRACTACIÓ D’OBRES, SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS.
Vista la necessitat de disposar d’uns plecs de clàusules administratives generals aplicables a la
contractació d’obra, serveis i subministraments regulats al Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant
TRLCSP) i als privats que celebri aquest Ajuntament, segons allò disposat a l’article 114.3 TRLCSP i 66
del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, RD 1098/2001 de 12
d’octubre, en la mesura que no s’oposi al citat text refós, i a l’article 278 del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Atès que el procediment legal d’aprovació de les ordenances municipals –aplicable a la tramitació i
aprovació dels plecs de clàusules administratives generals- implica la realització dels tràmits previstos a
l’article 49 i 70.2 de la LRBRL.
Vist l’informe favorable emès pel Secretari de la Corporació.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda.
Es proposa al Ple l’adopció del següent,
ACORD:
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1. Aprovar inicialment els Plecs de clàusules administratives generals aplicables als contractes:
-PCAG per a la contractació d’obres i instal·lacions, serveis i subministraments.
Regulats al Text refós de la Llei de contractes del sector públic, que aquest ajuntament i els seus ens
depenents pugui celebrar.
2. Sotmetre l’expedient als tràmits d’informació pública (mitjançant un anunci que s’ha de publicar al BOP
i al DOGC) i audiència als interessats, per un període de trenta dies, per a la formulació de reclamacions
i suggeriments.
3. Un cop finalitzats els tràmits d'informació pública i audiència dels possibles interessats, i després
de resoldre les reclamacions i suggeriments que es formulin, en cas d'haver-ne, es trametrà
l'expedient complet a la Comissió Jurídica Assessora de la Comunitat Autònoma, si n'hi hagués, per
a que s'emeti el seu dictamen preceptiu.
4. L’aprovació definitiva es realitzarà un cop rebut l’informe de l’òrgan consultiu de la Comunitat
Autònoma.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que integren el Ple, resta
aprovada per unanimitat.

10.- DESAFECTACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC D’ANTIC VIAL PER LA SEVA TRANSFORMACIÓ EN
PARCEL.LA SOBRERA PATRIMONIAL MUNICIPAL SITUAT AL CR. SITJÀ.
L’Ajuntament és propietari de l’immoble situat al cr. Sitjà,24, que confronta en façana amb el Cr. Sitjà, pel
fons pel Cr. Ginestà, esquerra entrant amb les propietats de referències cadastrals 34452. 06 i 01 i dreta
entrant amb edifici del Cr. Sitjà, 22, (part de la referència cadastral núm. 34452.04). El terreny segons
recent medició consta amb una superfície de 121,49 m2. I per la seva forma i naturalesa correspon a
antic camí municipal d’ús públic i general, malgrat que cal considerar-ho com a parcel.la sobrera.
Consta com a referència cadastral 3445205 a nom de l’Ajuntament i una part de la referència cadastral
3445204 com a titularitat de la Ctat. de Propietaris del Cr. Sitjà, 22, erròniament ja que la seva possessió
i ple domini sempre ha estat com a part integrant del camí municipal. qualificat com bé de domini públic,
ús públic, que consta com a camí municipal des de temps immemorial, i es reflecteix des de les NN.SS.
de planejament vigents a l’any 1983 i per l’actual POUM com a solar.
L’esmentat bé resulta innecessari per cobrir les necessitats de vial públic al qual es troba adscrit, i
tampoc és necessari per cap altre ús o servei públic diferent, essent no obstant susceptible de generar
ingressos per a la hisenda municipal mitjançant la seva explotació com a bé patrimonial.
De conformitat amb allò disposat als articles 204.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 20 del Reglament de patrimoni
dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
Per tal d’alterar la qualificació jurídica dels béns municipals, declarar la classificació com a parcel.la
sobrera de caràcter patrimonial i cal instruir un expedient, on s’acrediti la seva oportunitat i legalitat,
garantint mitjançant informació pública la publicitat de l’actuació municipal, tot i que es tracti dels supòsits
contemplats a l’apartat 2 de l’article 204 del TRLMC, que no és el cas.
Per tot el qual es proposa per l’Alcaldia.
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DISPOSO:
Primer.- Donar d’alta a l’Inventari de Béns Municipal, com a bé de domini públic, ús general, la porció de
camí actualment descrit com a immoble situat al cr. Sitjà,24, que confronta en façana amb el Cr. Sitjà, pel
fons pel Cr. Ginestà, esquerra entrant amb propietats de referències cadastrals 34452. 06 i 01
respectivament) i dreta entrant amb edifici del Cr. Sitjà, 22, (part de la referència cadastral núm.
34452.04). El terreny segons recent medició consta amb una superfície de 121,49 m2. I per la seva
forma i naturalesa correspon a antic camí municipal d’ús públic i general. Disposant donar-lo d’alta a l’
Inventari de béns municipal i procedir a les rectificacions corresponents al cadastre urbà.
Segon.- Incoar expedient per a la desafectació com bé de domini públic, ús públic general, camí
municipal, per a la seva transformació en un bé de propis, classificat com a Parcel.la sobrera de la via
pública, de naturalesa patrimonial. A tal efectes que s’emeti informe sobre l’oportunitat de l’esmentada
desafectació, i la secretaria sobre la legalitat i el procediment aplicable, tot amb caràcter previ a
l’exposició pública de l’expedient.
Tercer.- Exposar al públic l’acord de desafectació per tal que els legítims interessats puguin formular les
al.legacions que considerin adients.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que integren el Ple, resta
aprovada per unanimitat.

11.- ACORDS NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA.
En virtut de la proposta de la Comissió Informativa de Governació celebrada el passat dia 24 de setembre de
2012, per raons d’urgència i d’oportunitat, s’acordà per unanimitat, incloure a l’ordre del dia, els assumptes
urgents següents:
11.1.- INFORMACIÓ SOBRE LES MESURES ADOPTADES, L’ESTAT DE LA SEGURETAT I
PREVISIONS D’ACTUACIONS
S’informa al Ple que la Junta Local de Seguretat en sessió celebrada el dia 27 de setembre de 2012, va
tractar els assumptes següents:
1. Informació sobre les mesures adoptades.
L’Alcalde Sr. Miquel Serrà informà que el passat dia 16 de maig de 2012 va tenir lloc la darrera reunió de la
Junta local de seguretat, en la que es va informar sobre la reducció del nivell de denuncies en la zona rústica
i exposar la posició davant la manifestació 13 de maig passat contra la inseguretat ciutadana a la nostra Vila.
A la Junta es va acordar cercar solucions per tal de aconseguir proveir la plaça de sergent de la policia local,
incrementar la vigilància i la coordinació de les policies durant la temporada de fruita i, sobre tot, donar una
imatge d’unitat per tal de traslladar a la població informació de la realitat, de que s’estan fent actuacions des
de els poder públics per reduir la inseguretat tant a la zona rústica com a la urbana i donar un missatge de
tranquil.litat.
L’Alcalde informa que durant aquests període s’han executat les actuacions següents:
a) S’ha creat la plaça i nomenat en forma interina un sergent de la policia local provinent del cos de Mossos
d’Esquadra, assistint a la Junta com a vocal permanent el nou cap de la policia local Sr. Eduard Cosculluela.
b) S’ha rebut autorització expressa per al funcionament de les càmeres de vigilància.
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c) S’ ha aprovat una ordenança de neteja i tanca de solars per evitar l’ocupació per temporers i s’han
incrementat exponencialment la instrucció d’expedients sancionadors relacionats amb l’Ordenança
Civisme i Convivència de la Vila.
d) S’ha contractat del servei d’agents cívics que actuaran en espais públics per donar suport a la policia
local.
e) S’ha iniciat la identificació de finques rústiques amb les coordenades UTM de tots els habitatges
rurals, a disposició de la policia i mossos d’esquadra, establint el servei d’identificació amb un cartell
identificatiu de les coordenades UTM, identificació cadastral i nom de la finca que podran sol.licitar els
particulars.
f) S’ha Incrementat de l’activitat de control, amb controls d’activitats sense llicència relacionades amb els
desguassos i la ferralla.
g) S’han realitzant campanyes informatives als veïns de que és la policia i els mossos d’esquadra els que
han de vetllar per la nostra seguretat, i que sempre han de ser tots i cadascun dels veïns els que han
d’informar i denunciar als cossos policials de tota mena d’actuació delictiva o infractora de les
ordenances i no solament uns grups de forma esporàdica.
h) S’han mantingut contactes amb els representants de la vigilància rústica realitzada per pagesos, els
anomenats Somaten, donant continuïtat als contactes i col.laboració. Convidant, com a persones
interessades, al Sr. Benjamin Ibars Vitores, en representació del grups de pagesos vigilants de les seves
propietats, assistent des de la primera sessió de la Junta de Seguretat.
i) S’ha incrementat la col.laboració amb el cos dels Mossos d’Esquadra i també amb la Guardia Civil, a la
que es convidarà i s’ha convocat, com a vocal sense vot a les reunions de la junta local.
j) S’ha acusat el rebut de les mocions per tal de que s’incrementin les penes per delictes i faltes
relacionades amb els robatoris i furts, tant des de el Ministeri d’Interior, com el de Justícia, com des del
Departament d’Interior i el Departament de Justícia.
k) S’han signat amb el Hble. Sr. Felip Puig Conseller d’interior, els convenis de col.laboració i
d’intercomunicació de registres i de comunicació. Especialment es comunica que el Conseller Sr. Felip
Puig va visitar la nostra localitat el passat dia 31 d’agost, fent palesa la sensibilització i la preocupació del
Departament per la situació de seguretat de la nostra localitat i d’altres localitats amb característiques
rústiques similars, i va reiterar la seva disposició i col.laboració perquè es redueixin aquests actes il.lícits
i torni la pau social que tots desitgem
Aquestes dades s’informen a la Junta Local, per tal de posar de manifest que una vegada finalitzada la
temporada de fruita s’han de continuar amb les actuacions de control per tal que no tornin a incrementarse els robatoris i furts especialment a la zona rústica.
b) Estat de Seguretat.
L’Alcalde informa que els responsables dels Mossos d’Esquadra van fer saber que des de la darrera reunió
de la Junta Local de Seguretat celebrada el mes de maig, s’han reduït significativament les denuncies per
delictes de robatoris i furts a la localitat, en alguns tipus fins el 30%, igualment van informar els
representants de la Guàrdia Civil i de la Policia local de les activitats realitzades.
c) Previsions d’actuacions.
L’Alcalde informa que, respecte a les peticions dels Somatens de formalitzar la seva legalització en forma
d’associació i de formar part de la Junta local de seguretat, com a vocal no permanent. Atenent a la proposta
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del Delegat del Govern que considera que persones que no tenen la condició d’autoritat o de càrrecs
institucionals amb responsabilitats derivades amb la seguretat i l’ordre públic derivades dels seus càrrecs
públics, no poden tenir accés a informació que es pot considerar reservada per raó del seu contingut, per
estar en registres dels que són responsables d’altres autoritats o per tenir relació amb la protecció de dades
personals. Considerant que no és adient que de forma sistemàtica persones que defensen interessos privats
i que no tenen responsabilitats públiques puguin formar part de la Junta local de seguretat, ja que seria un
perjudici per al seu funcionament. Tot i considerant que tots els ciutadans tenen llibertat d’associació, que
podria canviar la llei i que en un futur es poguessin integrar. Que estem oberts a rebre propostes positives
que millorin la seguretat, però ara per ara aquests grups de vigilància no poden exercitar autoritat, no poden
dur uniforme. Indica que el somaten es va dissoldre formalment l’any 1978 amb l’aprovació de la Constitució
i la norma estableix l’exclusivitat de l’exercici de l’autoritat a les forces i cossos de seguretat. Considera que
si l’objectiu és escoltar les pretensions dels representants de determinats sectors de la ciutadania i procurar
la col.laboració ciutadana, com pot ser amb els vigilants de zones rústiques o comerciants, etc., proposa
que:
1.- Com determina la norma, com a mínim un cop a l’any, es convidin expressament als representants dels
sectors que es considerin interessats, per tal d’explicar anualment de l’estat de la seguretat.
2.- Rebre als representants dels sectors puntualment afectats directament al despatx de qualsevol vocal de
la junta o convidar-les en audiència puntual i directament a la junta per ser atesos un cop tancada la sessió.
La proposta va ser acceptada per unanimitat dels assistents de la Junta Local de Seguretat.
Oberta deliberació el regidor portaveu del grup municipal de CiU Sr. Gerard Serra vol agrair a l’Alcalde i a
l’equip de govern que hagin estat convocats a la Junta de Seguretat tots els portaveus dels diferents grups
municipals, a la que assisteixen de forma constructiva i per aportar les seves experiències i proposar
mesures per anar per bon camí. Però per altra banda vol fer una critica a l’equip de govern pel descuit,
suposa, per no haver convidat als regidors de l’oposició i fins i tot al president del Consell Comarcal del
Segrià a l’acte que es va fer amb ocasió de la visita del Conseller Sri Puig, una vegada finalitzada la
signatura de convenis, quan es van reunir amb porta tancada únicament amb l’equip de govern, demanant
que es procuri guardar les formes com ara s’ha fet amb la Junta de Seguretat, ja que en aquests assumptes
sempre els tindran a la seva vora.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra manifesta que no va ser un descuit, sinó una qüestió marcada pel propi protocol
del Conseller, ja que li van dir que era costum que en aquests casos fos l’Alcalde el que tenia una entrevista
personal amb el Conseller, en aquest sentit únicament va dir que en lloc de l’Alcalde considerava que havia
d’estar l’equip de govern i ja està, sense pensar que es feien coses rares, amb cap voluntat de trencar les
formes ni amb mala fe.
El regidor i primer tinent d’Alcalde Sr. Jaume Bernis vol significar que el Sr. Gerard Serra ja coneix aquestes
qüestions de protocol, ja que quan manava i va visitar el Conseller d’Agricultura la cooperativa amb ell i la
resta dels que eren regidors de l’oposició no es van poder reunir amb el conseller, per això li sorprèn que es
queixi ara. El regidor de CiU Sr. Gerard Serra contesta que en aquella ocasió era una qüestió de la
cooperativa no de l’Ajuntament, i que més les va saber greu pel President del Consell Comarcal del Segrià.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra es reitera en que va ser una qüestió de protocol del ganivet del Conseller d’Interior
i que, en tot cas, del que es va parlar segurament ja en te noticies el Sr. Serra, i que mai ha tingut voluntat de
deixar a ningú al marge.
El Ple es dóna per comunicat i conforme.

11.2.- MOCIÓ PER LA REGULARITZACIÓ LEGAL DELS SOMATENS.
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El regidor portaveu del grup municipal de CiU Sr. Gerard Serra vol agraïr als regidors del PSC i d’ERC la
voluntat de consensuar, una vegada més, mocions que per assumptes transcendents es presenten al Ple,
considera que quan la societat civil es mobilitza s’han d’atendre les pretensions pel polítics sempre que
estinguin dins de la legalitat. Per tot el qual llegeix la següent moció.
Vista la proposta de Moció presentada pel portaveu del grup de CiU, i la proposta final consensuada pels
grups municipals del PSC i d’ERC, aprovada en comissió informativa del governació celebrada el passat dia
27 de maig de 2012, es proposa aprovar la següent
MOCIÓ:
Atès què:
En els darrers temps han augmentat a la nostra vila la sensació d'inseguretat.
Que des de principis d'any alguns veïns del nostre poble han tingut d'organitzar els anomenats
"Sometens" pel tal de garantir la seguretat de les seves propietats en l’àmbit rústic.
Que creiem que tots els representants escollits pel poble, hem de col·laborar activament, i sumar forces
per tal d'eradicar les conductes incíviques i violentes.
Que des del departament d'Interior s'està treballant per tal de d'elaborar una nova "Llei de policia de
Catalunya"
Per tot l’exposat demanem:
Que s'inclogui a la junta de seguretat local un representant de cada partit polític representat en aquest
ajuntament.
Que s'inclogui dins la junta de seguretat un representant del grup organitzat de veïns que han realitzat
periòdicament patrulles nocturnes pel nostre terme, altrament denominats "sometents", sempre i quan la
llei ho permeti.
Que es demani al cos de mossos d'esquadra, una reunió formativa oberta a tots els veïns, on s'expliqui
clarament els passos a seguir, i s'exposi un protocol, en el cas que algun veí detecti conductes delictives.
Que s'impulsi des d'aquest ajuntament una moció conjunta de tots els grups polítics, per a que s'aprovi
en el pròxim ple, per tal de demanar a la conselleria d'Interior de la Generalitat de Catalunya:
1. Que s’agilitzi tot el possible la nova "Llei de policia de Catalunya" en la qual està prevista
regular la col.laboració ciutadana.
2. Donar suport als diferents grups de sometents de la comarca del Segrià, per tal de traslladar
les necessitats d'aquests, als responsables de redactar la nova llei, sempre que estiguin
constituïts legalment com a associació.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que integren el Ple, resta
aprovada per unanimitat.

11.3.- PROPOSTA D’INCLUSIÓ AL PLE DE MOCIÓ DE “DECLARACIÓ D’INDEPENDÈNCIA DEL
PRINCIPAT DE CATALUNYA”.
Vista la proposta de Moció presentada per l’Assemblea Nacional Catalana, amb el suport dels grups
municipals d’ERC, de CiU i PSC
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Atès el dictamen de la comissió informativa de governació celebrada el passat dia 27 de maig de 2012, es
proposa l’aprovació de la següent:
“MOCIÓ PER LA DECLARACIÓ D’INDEPENDÈNCIA DEL PRINCIPAT DE CATALUNYA.
Per la present, ens adrecem al Parlament de Catalunya, en general, i a tots els seus grups parlamentaris, en
particular, per tal que la Cambra Catalana sortida de les eleccions del 25 de novembre assumeixi, prèvia
consulta a la ciutadania, la constitució d’un estat català lliure, independent, democràtic i social.
En la consulta popular celebrada el dia 13 de desembre de 2009, el poble d’Alcarràs va expressar un
sentiment molt majoritari de la seva població a favor de la independència de Catalunya, un 94,98% dels vots
a favor dels alcarrassins i alcarrassines majors de 16 anys que van participar a la consulta. Aquesta és la
força que ens empeny a subscriure la present proposta així com declarar el municipi d’Alcarràs com a
territori català lliure i, a l’espera que el Parlament de Catalunya dicti la legislació legalment aplicable, la
legislació i els reglaments d’abast espanyol serien vigents de forma provisional.
Aquests acords estan determinats per la gravíssima situació social i econòmica que pateixen els veïns
d’Alcarràs i, per extensió, de tot el poble de Catalunya com a conseqüència de la seva pertinença a l’Estat
Espanyol. Avui, a Catalunya, l’atur afecta a 700.000 persones, patim un 50% d’atur juvenil, el 20% de la
població es troba al llindar de la pobresa, el 40% d’activitats econòmiques estan en perill de desaparèixer i
l’espoli fiscal suposa 16.000 milions d’euros per Catalunya i, localment, 20.000.000 d’euros anuals. És,
doncs, davant d’aquest context crític que viu el país que cal actuar amb fermesa i en defensa dels interessos
col.lectius generant un clima de confiança i esperança pel poble català. L’Estat Espanyol ha demostrat la
seva incapacitat per a administrar els recursos públics de forma eficient i per garantir un funcionament
ordenat de les seves institucions financeres supervisores, amb el Banco de España, en primer lloc. És un
estat que es troba en fallida econòmica i que ens hi pot arrossegar. Al mateix temps, ha incomplert de forma
reiterada les seves obligacions econòmiques amb el govern de la Generalitat de Catalunya, causant així uns
greus perjudicis al poble de Catalunya i posant en descrèdit internacional les seves institucions. Aquesta
conducta de deslleialtat institucional ha agreujat els desequilibris creats pel dèficit fiscal insostenible que
pateix la Nació Catalana i que desvia cap a España uns recursos imprescindibles per al bon funcionament
dels serveis de la Generalitat i dels ajuntaments. A més, ara s’anuncia, des del Govern Espanyol, que es
promouran grans canvis legals que atemptarien, si és donen, contra l’autonomia local i, fins i tot, contra la
pròpia existència del món municipal català i dels serveis que aquesta presta al conjunt de la ciutadania.
Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua, la seva cultura, el llegat de
la seva història com a terra d’acollida i de diàleg.
És per tots aquests motius, i principalment per a preservar el benestar dels veïns i veïnes d’Alcarràs, i per tal
d’impedir que l’agreujament d’aquesta situació de crisi derivi en greus problemes de cohesió social, de
degradació de les activitats empresarials i en més increments de l’atur i la pobresa de les classes
treballadores que ja patim, que aquest Ajuntament vil fer sentir la seva veu en aquests moments històrics
que ens està tocant viure.
En base a aquestes raons , tal com s’ha indicat, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Instar el Parlament de Catalunya a convocar un referèndum per constituir un estat de dret, lliure i
independent en igualtat de drets i obligacions que els demés Estats Independents del món.
Segon.- Instar a constituir un Govern d’unitat nacional, de transició a la independència, que prepari totes les
estructures institucionals necessàries de l’Estat català, Seguretat Social, Energia, Seguretat Interior, Afers
Exteriors i justícia i les demés que resultin essencials per a l’establiment ferm de l’Estat català.

20

Tercer.- Instar perquè aquest Govern d’unitat nacional creï els corresponents registres civils, mercantils i de
la propietat; per la creació d’una hisenda pròpia que assumeixi la recaptació íntegra de tots els tributs i
cotitzacions socials, posant fi a l’espoli fiscal espanyol, i destinant els nostres recursos a la reversió de les
retallades i a polítiques actives de foment de l’economia productiva, de polítiques socials avançades, i a la
recuperació de la dignitat i el benestar de tot el poble català; d’un banc nacional des del qual es gestionin el
règim fiscal i el finançament de les institucions i els serveis públics; la constitució immediata d’una
administració fiscal i de justícia de Catalunya sense ingerències estrangeres i perquè iniciï immediatament
les negociacions amb la comunitat internacional per al reconeixement de l’Estat català, amb especial
orientació vers l’ONU i la Unió Europea, de les quals en son ciutadans avui.
Quart.- Instar perquè aquest Govern d’unitat nacional acordi, amb caràcter immediat, les mesures que cregui
convenients i que ordenin la transició fins a la constitució formal de l’Estat Català.
Cinquè.- Des de l’Ajuntament d’Alcarràs apel.lem a l’esperit cívic de tot Europa, inclòs l’estat espanyol, per
tal que s’imposi una resolució democràtica dels conflictes i s’avanci en els ideals de la pau, el treball i la
llibertat, l’amistat i la germanor entre els pobles del món.
Sisè.- Fer arribar la present Declaració d’Independència al poble català i a totes les associacions civils,
especialment a l’Assemblea Nacional de Catalunya i Òmnium Cultural, perquè difonguin i expandeixein
aquesta Declaració d’Independència, i que estiguin al nostre costat en la defensa d’aquesta decisió presa
per la majoria dels representants del Ple, elegits democràticament pel poble d’Alcarràs.
Setè.- Notificar la Declaració d’Independència a l’Associació de Municipis per la Independència, a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya, per tal que ho
comuniquin als seus municipis adherits.
Vuitè.- Posar aquesta Declaració d’Independència en coneixement de:
-El President de la Generalitat de Catalunya, Molt Honorable senyor Artur Mas i Gavarró.
-La Presidenta del Parlament de Catalunya, Molt Honorable senyora Núria de Gispert i Català.
-Els diferents Grups parlamentaris del Congrés dels Diputats.
-El President de la Comissió Europea, senyor José Manuel Durâu Barroso.
-El President del Parlament Europeu, senyor Martin Schulz.
-El Secretari General de les Nacions Unides, senyorBan Ki-moon,
-La resta d’institucions internacionals afectades, per a l’inici dels tràmits detallats anteriorment i sol.licitant-los
empara.
Nové.- Posar en coneixement de tots els municipis aquesta Declaració d’Independència, per tal que valorin
la possibilitat de donar-li suport, fent-nos costat en aquest camí que ara iniciem i demanant a tots aquells que
es declarin “territori català lliure” que ens ho facin saber per poder-nos organitzar i fer aquest camí
conjuntament.”
Oberta deliberació l’Alcalde Sr. Miquel Serra excusa l’assistència a la sessió plenària del regidor portaveu del
grup municipal del P.P. Sr. Simeó Abad, i al no poder assistir va presentar un escrit fent el prec que fos
inclòs a la sessió per que constés a l’acta del Ple, i que es llegeix seguidament, a saber:
“En Simeó Abad Moliné, portaveu del grup municipal del Partit Popular, davant de la proposta
d’aprovació de moció titulada “Declaració d’Independència del Principat de Catalunya”,
MANIFESTA:
Que no podent assistir, per motius personals, al proper Ple convocat pel dia 17 de setembre de 2012, on
es pensa debatre i votar la moció anterior.
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Vol fer constar:
1 r.- Que donada la manca d’informació suficientment contrastada sobre la viabilitat econòmica d’un estat
independent de Catalunya, considera que no en te prou coneixement de causa per manifestar-se sobre
la moció. Fent constar que ni els economistes es posen d’acord amb la viabilitat de la independència de
Catalunya.
2 n.- Que, sense perjudici de l’anterior, considera que Catalunya necessita un altre finançament, que
sigui més just que l’actual. Que s’ha de negociar i ser més flexibles, tant l’Estat com la Generalitat, per tal
d’arribar a un acord.
3 r.- Que sempre l’han ensenyat que una casa unida fa moltes coses i que, igual que la casa pot ser el
poble d’Alcarràs, Catalunya, Espanya i la Unió Europea, la unió és la que fa la força, la independència
no.”.

Seguidament, pren la paraula el regidor-portaveu del grup municipal de CiU Sr. Gerard Serra Martínez,
manifesta el contingut del text literal següent:
“Estem vivint moments històrics com a País però també com a poble. Fins els passat dia 11 de setembre
era dels que creia que ens calien encara 10-15 anys per acabar de cimentar una majoria prou potent de
partidaris de la independència, i sobretot, per disminuir fins a una minoria molt petita els partidaris del No,
abans de plantejar un referèndum sobinarista, que ratifiqués una declaració d’independència del
Parlament de Catalunya. Senzillament perquè com a català vull guanyar. Perquè aquesta batalla només
podem que guanyar-la. Però des del dia 11 vaig veure clar que això havia canviat. Des d’aleshores hi ha
2 elements: la claredat de plantejaments i l’exigència a curt termini, que marcaran amb rotunditat els
pròxims temps a la política catalana i per tant caldrà que la nostra actuació, des de la política local i des
de la societat civil per a construir la independència, no defalleixin en cap moment. A Alcarràs ja varem
començar fa anys aquest camí, primer amb petits gestos plens de simbolisme (creació d’espais públics
com el monument al President Macià, a l’Alcalde Colom, la guerra de les banderes, l’acte de la Diada
Nacional, etc) i que amb el temps, han servit també per sumar i poder arribar a aquest moment històric
que estem vivint. La culminació és, sense dubte, aquesta moció de l’ANC que avui hem aprovat. Com
deia, vivim uns moments històrics. S’han desfermat unes energies de llibertat, de construcció en el si de
la societat catalana que en molt pocs anys – un parell, tres ?-ens han de dur a la plenitud o al desencís.
Els processos històrics quan es desfermen, es desfermen. No serà gens fàcil, n’hem de ser conscients,
perquè fa dies que se’ns oblida. Catalunya és el gran problema nacional no resolt de l’Europa Occidental,
el darrer gran problema nacional de la Unió Europea. Aquesta és la nostra fortalesa! Per la potència de
la seva cultura, pel nombre de parlants de la seva llengua, pel pes econòmic de la seva economia, pel
seu enclavament a la riba oest de la Mediterrània …..Catalunya no és qualsevol cosa!. I és amb aquesta
magnitud, de país mitjà, amb vocació Europea i atlàntica, i amb els valors de la llibertat que sempre ens
han caracteritzat, que hem de fer veure al món que una Catalunya independent, una Catalunya Estat,
sumarà a l’estabilitat i al progrés, no ja només d’Europa, si no al progrés del món lliure occidental. Però si
no ho fem bé, aquesta serà la nostra debilitat. Està a les nostres mans. visca l’estat català!!!!!.”
Acte seguit és la regidora-portaveu del grup municipal del PSC Sra. Marina Forcada, que manifesta el
contingut del text literal següent:
“Davant la presentació a proposta d’Assemblea Nacional de Catalunya d’Alcarràs de la moció per la qual
es proposa la declaració d’independència al principat de Catalunya, el grup municipal del PSC vol
explicar el sentit del seu vot en positiu però matisant amb els següents punts:
1. Respectem i valorem totes i cadascuna de les iniciatives ciutadanes i de les mocions que els
veïns i les entitats de la Vila fan arribar a l’Ajuntament per a què siguin debatudes i aprovades.
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2. Els i les socialistes hem defensat i defensem, per damunt de tot, els drets i les llibertats
individuals i col·lectius de totes les persones. La màxima expressió de la llibertat col·lectiva és el
dret a decidir d’un poble, en una consulta en referèndum on es citi a la ciutadania a la pregunta
quin model d’encaix Catalunya-Espanya-Europa-Món volem.
3. La nostra prioritat és acompanyar el poble de Catalunya en aquest objectiu. En la convocatòria
d’un plebiscit convocat amb seny, respecte i tolerància de totes les forces polítiques i on es posin
damunt la taula les diferents alternatives, les propostes, el full de ruta real, i també quins són els
beneficis i els perjudicis que en aquest camí cap a la plena sobirania caldrà tenir en compte i
com els salvarem. Amb total transparència i amb responsabilitat per part de tots.
4. Acompanyarem el poble d’Alcarràs cap a la independència, si així ho demanen la majoria dels
seus ciutadans, però primer això: consultem i una vegada consultats que sigui el que la majoria
desitgi.”
L’Alcalde-President, Sr. Miquel Serra Godia, manifesta que es congratula que hagi estat la mateixa
ciutadania la que engegui els processos i no els polítics, primer ha estat la ciutadania, no el President de
la Generalitat, la que ens ha obligat a que tots els polítics ens unim per poder consensuar una moció com
la que avui aprovem; vol donar les gracies especialment a la valentia dels regidors del grup municipal del
PSC d’Alcarràs per votar que si a la proposta. Espera que la democràcia ens doni forces i eines per tirar
endavant amb el procés que ara iniciem, i que al final sigui el que els ciutadans lliurement decideixen, tal
com diu la Sra. Marina Forcada. Creu que no tots els que volen la independència estaven a la
manifestació del passat dia 25 de setembre a Barcelona, i creu que la situació actual es tan greu que
solament té una sortida que es tirar endavant cap a aconseguir un estat català. Afegeix que ara toca fer
pedagogia dins de Catalunya, no a fora ja que a la resta d’Espanya mai ens han fet cas, per això creu
que per tenir el màxim és positiu el referèndum que ens donarà més força davant l’Estat espanyol.
Reitera a tots l’agraïment pel consens, donant per tancada la deliberació.
Finalitzada la deliberació i posada a votació la Moció, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que
integren el Ple, resta aprovada per unanimitat.

12.- ESCRITS OFICIALS I INSTÀNCIES.
1.- La Consellera de Justícia de la Generalitat de Catalunya Hble. Sra. M. Pilar Fernández Bozal, donant
resposta a la moció aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 27 de gener de 2012, agraeix la
confiança en la seva institució per tal de cercar solucions al greu problema que és la proliferació de robatoris
i furts que afecten a la vida social i econòmica a les àrees rústiques i provoca desassossec i instranquil.litat
als seus habitants. Manifesta que tot i tenint competències concretes, les competències penals corresponen
a l’estat. No obstant informa que és públic que s’estan fent actuacions per modificar el codi penal i la llei
d’enjudiciament criminal en relació amb aquests actes. Que s’estan implantant registres electrònics de faltes
per millorar la identificació dels condemnats i millorar l’actuació de la fiscalia, especialment en la lluita contra
la delinqüència organitzada. En definitiva espera que totes les actuacions de modificacions penals i la
coordinació d’actuacions i esforços policials contribueixi eficaçment a eradicar el problema de seguretat que
afecta a les comarques lleidatanes i mols altres municipis del camp català.
El Ple es dóna per comunicat.
2.- Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU, entrega Acta d’ocupació i posada en funcionament
del Centre Ampliació Escola Parc de Saladar d’’Alcarràs, en data 6 de setembre de 2012.
El Ple es dóna per comunicat.
3.- El President de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya agraeix el reconeixement del Ple de
l’Ajuntament amb l’aprovació de la moció de suport al cooperativisme i a la celebració de l’Any Internacional

23

de les Cooperatives. Informant de les activitats i recursos que posen a la nostra disposició per tal de realitzar
la promoció de les cooperatives durant l’any de celebració.
El Ple es dóna per comunicat.
4.- El Director de les Escoles Comtes de Torregrossa comunica l’acceptació a la sol.licitud municipal
d’utilització dels espais de pati escolar per activitats municipals, així com les propostes de control i tancament
de les instal.lacions.
El Ple es dóna per comunicat.
13.- PRECS I PREGUNTES.
Primera.- El regidor delegat d’Esports Sr. Alex Planes, vol fer una sèrie d’aclariments i preguntes, en relació
amb el Butlletí de CiU darrerament repartit pel poble. Diu que quan es posa en dubte el finançament de la
pista del pavelló, la noticia vol confondre al poble, per això vol aclarir que de moment s’ha fet un conveni
amb la Cia. Serosense per finançar amb 3.000 € anuals la pista amb el que en 10 anys la pista estaria
pagada, però es que a més s’està parlant amb d’altres empreses per que aportin més diners amb el que s’
escurçaria. També vol resoldre les incògnites que van traslladar en el butlletí de que aquestes aportacions a
la pista reduirien les subvencions que rebrien els clubs, per això vol donar tranquil.litat a tots, ja que l’actual
equip de govern ha incrementat les subvencions en una mitja del 25%, va ser l’equip de govern de CiU la
que va baixar les subvencions. Per això demana que abans de donar noticies que s’informin ja que ni la
publicitat estàtica del pavelló no pagarà la pista, sinó espònsors nous i concrets per la pista. Igualment vol
reiterar el recolzament a l’escola de futbol del Baix Segrià, ara n’hi ha una nova junta que te ple recolzament
de l’actual equip de govern i dels 5 pobles que la conformen fent constar la continuïtat amb els actuals 5
equips. El Sr. Alex Planes es pregunta quantes subvencions a les entitats s’haurien pogut donar per l’equip
de govern de CiU amb els diners que es van gastar per fer el circuït de cros ara abandonat, amb uns 40.000
€. de despesa, o amb el circuït de radio control que va costar uns 60.000 € tot pel caprici d’un regidor.
Finalment vol fer referència a les al.lusions del Butlletí de CiU a la dedicació que tenen els regidors de
l’actual equip de govern, què volen dir?, creu que els actuals responsables dediquen molt més temps a les
seves responsabilitats que els regidors anteriors, temps que treuen de la seva família i per això creu injusta
la critica.
El regidor portaveu del grup de CiU Sr. Gerard Serra replica que no troba correcte anunciar que una
empresa com la Serosense pagarà la pista com a espònsor per ser els subministrador elèctric quan estem
en un mercat lliure i no es pot adjudicar a l’empresa el subministrament per aquesta causa, perquè es pot
sobreentendre que s’ha contractar malament, per això demana que s’informe per la Secretaria de com està
la situació del contracte de subministraments i si estem lligats pel conveni de la pista, així com els preus que
es cobren. Perquè fa amb les subvencions dir que es el darrer any del govern de CiU es van baixar les
subvencions al voltant d’un 25 % perquè la situació econòmica ho requeria, si ara s’han incrementat un 15%
resultarà que encara està per sota del nivell anterior en un 10%. Pel que fa als circuïts creu que a la premsa
d’avui s’ha publicat que a Alcarràs es farà un campionat de cotxes de radiocontrol al circuït, creu que la
despesa feta al seu dia ha servit per promocionar a Alcarràs i que de vegades les inversions es fan amb
aquesta idea i repercussió pel poble, afegint que amb la mateixa finalitat haurà fet l’equip de govern amb les
despeses fetes per celebrar el partit de futbol sala fet per inaugurar el parquet del pavelló amb equips de
primera divisió. Afegeix que el campionat de cros celebrat va ser de caràcter nacional, de tota Catalunya,
que es sent orgullós de l’acollida i la promoció donada a Alcarràs, recorda que van venir més de 5.000
persones d’arreu de Catalunya, insisteix que la realitat és aquesta, no es van restar diners de cap
associació, solament es volia fer una projecció del poble. Respecte a la dedicació simplement ho diu perquè
n’hi ha persones a les que se les ha perllongat reunions fins a cinc vegades.
El regidor delegat d’Esports Sr. Alex Planes finalitza l’assumpte reiterant que la dedicació dels responsables
polítics s’ha incrementat molt respecte a l’etapa passada, però es que a més existeix la bústia de
suggeriments, telèfons personals i públics i una dedicació personal diària.
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Segona.- La regidora delegada de cultura i serveis personals Sra. Maite Codina, vol fer una pregunta,
respecte a l’esporga de llibres vells de la biblioteca pública, que o s’han de donar, retornar a la Generalitat o
vendre’ls, preguntant al Ple per quina opció es decanta. Proposant que es venguin al preu simbòlic d’
1€/unitat. El Ple aprova la proposta per unanimitat.
La regidora Sra. Maite Codina aprofita l’ocasió per fer un prec al grup municipal de CiU, en relació amb la
publicació efectuada al Butlletí de CiU darrerament repartit pel poble, en el que es posa en dubte la
dedicació que tenen els regidors de l’actual equip de govern, la regidora manifesta que accepta plenament
les crítiques que es puguin fer per la seva gestió, però no accepta crítiques per la seva dedicació, ja que es
fa a costa de deixar temps d’estar amb la família i això dol i fa mal.
El regidor portaveu del grup de CiU Sr. Gerard Serra replica dient que entén el que manifesta la regidora i
recorda quan governava CiU quan també es posava en dubte la dedicació dels seus regidors i de la
dedicació de l’Alcalde primer de tot, diu que abans això es treia cada dia i es demanava la seva dimissió. La
regidora Sra. Maite Codina respon que mai es va criticar a l’anterior equip de govern per la dedicació si per
la gestió que realitzaven que si es podia criticar. Per això demana que es critiqui la gestió, les coses que
s’estan fent, algunes estan bé i es fan amb coordinació també amb l’oposició.
L’Alcalde-President Sr. Miquel Serra, manifesta que creu que tots els grups tenen dret a fer i publicar
butlletins, però al que no tenen dret es a mentir donant dades falses, per això demana rigor en la informació
que es dona als veïns; per exemple al citat butlletí es donaven les dades de la contractació del servei de
neteja viària que no coincidien amb les reals, per això demana coherència sobre tot amb els números,
demana que es sol.liciti la informació a la pròpia Alcaldia que facilitarà les dades, per exemple els números
donats no contemplaven si es traspassaven més o menys treballadors al servei, al final 2 persones es van
quedar a la brigada municipal perquè eren necessàries pel servei; significa que els preus de l’adjudicació al
final van ser de 144.900 euros, que més l’IVA del moment ascendia a un total de 170.982 €. No els 200.000
€. que diu CiU, tampoc explica el butlletí de CiU que s’han incrementat la neteja amb 2 màquines noves,
més màquines de neteja i que es presta amb quatre persones; servei que duplica pràcticament l’anterior. Per
així reitera que no s’ha d’enganyar a la gent, sinó ser més rigurós amb la informació.
L’Alcalde afegeix que respecte al subministrament elèctric que fa la Cia. Serosense afegeix que fa més de
70 anys que subministrament al poble, que quan van entrar el nou equip de govern es va contactar amb
l’Associació Catalana de Municipis que gestionava la contractació a nivell nacional del subministrament
elèctric i es va comprovar que els preus que es facturava per la Serosense eren inferiors, a més estan
promovent la instal.lació de la fibra òptica i a més subvencionen la pista i per aixó no n’hi ha cap compromís
relacionat amb la continuïtat del contracte de subministrament. Respecte als espònsors de la pista reitera
que s’ esta negociant amb diverses empreses per ajudar a pagar la pista, senzillament es vetlla per això. En
definitiva posa a disposició dels regidors de CiU tota la informació i la secretaria municipal per tenir la
informació, que també es publica a la pàgina web. Insisteix que el que li sap més greu és que es dubti de
regidors com el Sr. Alex Planes o la Sra. Maite Codina, creu que la gent del poble ja ho veurà i que
segurament es cometran errades i es procurarà rectificar com van fer CiU quan manava.
El regidor de CiU Sr. Gerard Serra manifesta que les dades del cost del servei i de la contractació les ha tret
de la memòria del pressupost general de l’Ajuntament de 2012, es més la partida de despesa de
combustibles estava sobrevalorada amb costos que pertanyen a d’altres serveis. I si ha pogut haver un error
dels 160.000 als 200.000 €. pot ser un error tipogràfic o de la dada comprovada. L’Alcalde reitera que quan
es va aprovar el pressupost encara no s’havia adjudicat el servei i no es sabia quan costaria.
Tercera.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra pregunta al Sr. Gerard Serra, portaveu del grup de CiU, que cóm té la
reunió amb la Cia Telefònica pels costos de telefònica tan desmesurats que va fer l’anterior ajuntament.
El sr. Gerard Serra contesta que la Cia. Telefònica no té la possibilitat de corregir l’error de la facturació que
van cometre perquè s’ha canviat de companya i no faran res fins que no es torni amb ells. El Sr. Gerard
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Serra recorda que no era un error en la factura de telèfons sinó de les factures d’internet per un error en la
contractació. Considera que no es poden reclamar diners per errors en la gestió que sempre poden passar,
preguntant al Sr. Alcalde que què passa amb els costos de les auditories econòmiques i de personal i
d’altres en les que s’han molts diners que no calien.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra respon que les auditories realitzades eren importants realitzar-les per saber la
situació real de l’Ajuntament i el deute que es van trobar, i que han estat necessàries per tal de saber les
necessitats del personal de l’Ajuntament. Respecte al que es diu que va ser un error creu que més aviat va
ser una total falta de control pel regidor d’hisenda de l’anterior equip de govern, perquè l’error va apareixen
un any més tard i no era de 2.000 o 5.000 €. Sinó en algun període les tarifes d’internet van costar al voltant
de 10.000 €. Entén que l’Alcalde te que tocar moltes tecles i no pot estar en tot però creu que es molt greu
que el responsable d’hisenda no controlés aquestes factures descontrolades i així li demarà reponsabilitats.
El regidor portaveu del grup de CiU Sr. Gerard Serra manifesta que no està disposat a pagar res per errors
en la gestió que tots podem cometre, i torna a preguntar si després de 5 anys de control econòmic per la
Sindicatura de Comptes i de les investigacions de la fiscalia, en les que no es va traure cap ni es va fer cap
reclamació a l’equip de govern anterior, es pot justificar que el nou equip de govern s’hagi gastat uns 60.000
€. o la quantitat que sigui en noves auditories, reitera que si després de tants anys de govern solament es
poden agafat a uns 4.000 €. d’error és molt significatiu. A més reitera que ja han demanat més de 4 o 5
vegades poder veure l’auditoria de personal que s’ha pagat.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra torna a demanar rigor ja que l’auditoria econòmica va costar uns 18.000 €. I
respecte a l’auditoria de personal indica que s’està acabant i que primerament s’informarà als directament
afectats que són els treballadors, posteriorment s’informarà al grups de l’oposició. Reitera que demana que
s’informin bé abans de no dir la veritat i que es demani la informació que sigui al Secretari, sense perjudici
que es doni per escrit. Finalment es tanca la deliberació.
I no havent més assumptes que tractar l’Alcalde aixeca la sessió en el lloc, data i hora indicats a
l’encapçalament.
I perquè consti als efectes establerts als arts. 203 al 207 del R.O.F.R.J.C.L. (R.D. 2568/86, de 28 de
novembre), lliuro aquest certificat, amb reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent
i amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde.
Alcarràs, 27 de setembre de 2012.
EL SECRETARI.
Vist i Plau.
L'ALCALDE.

