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ACTA NÚM. 11/2012

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 13 DE DESEMBRE DE
2012.

Data: 13 de desembre 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 tretze de desembre de dos mil dotze, es reuneix a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial el
Ple de la Corporació Municipal de la Vila d’Alcarràs, presidida pel Sr. Alcalde-President Sr.Miquel Serra Godia, amb
l’assistència dels regidors que es relacionen seguidament, i la del Secretari-Interventor 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).
Sra. Edurne Laurenz I Begué (CiU).

Secretari-Interventor:
Sr. Pere Biedma i Agüera.
ABSÈNCIES:
Amb l’absència excusada durant tota la sessió dels regidors Sr. Simeó Abad i Moliné (PP) i Sr. Santiago Santamaria I
Mas (CiU).
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Es celebra sessió ordinària, prèvia convocatòria i publicitat efectuada amb l’antelació i forma reglamentària, amb quòrum
d’assistència suficient.
Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, seguidament es procedeix a conèixer els assumptes inclosos al
següent,
ORDRE DEL DIA:
1.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
Donat per llegit els esborranys de les actes corresponent a les sessions següents:
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-Sessió Ordinària celebrada el dia 27 de setembre de 2012.
-Sessió Extraordinària celebrada el dia 15 d’octubre de 2012.
-Sessió Extraordinària celebrada el dia 29 d’octubre de 2012.
-Sessió Extraordinària celebrada el dia 15 de novembre 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:
Sessió ordinària del dia 12 de setembre de 2012.
1.- Aprovació acta sessió anterior del dia 5 de setembre de 2012.
2.- Comunicació d’acords adoptats per decrets de l’Alcaldia corresponent a diversos serveis.
2.- Actuacions relacionades amb la Regidoria d’educació i patrimoni històric relacionades amb diverses activitats.
3.- Assumptes diversos: a) Celebració de la Marató de donació de sang. b) Arranjament de l’edifici dels mestres.
Sessió ordinària del dia 3 d’octubre de 2012.
1.- Aprovació acta sessió anterior del dia 12 de setembre de 2012.
2.- Comunicació d’acords adoptats per decrets de l’Alcaldia corresponent a diversos serveis.
3.- Requeriment a Edificis i Obres del Segrià, sl i a Promocions Palomeque Segrià s.l.u. de compliment de conveni
urbanístic i pagament de quotes urbanístiques pendents certificades de descobert.
4.- Requeriment a Promogestió Aldea s.l. i a nueva Caja Rural de Aragón, sociedad cooperativa de crédito “Bantierra” de
compliment de conveni urbanístic i pagament de quotes urbanístiques pendents certificades de descobert.
5.- Acord de personació i apoderament per a plets en recurs contenciós administratiu núm. 317/2012 formulat pel sr.
Francesc d’Assis Orteta Castells per resolució de contracte menor de serveis.
6.- Aprovació de conveni de subvenció per a una Associació Comenius Regio.
7.- Assumptes diversos serveis: 6.1.- Presentació de recurs de suplicació al Tribunal Superior de Justicia en autos
69/2012, en procediment d’acomiadament seguit per l’extinció del contracte de l’actora sra. Eva Martí Soler. 6.2.Sentència de sobreseïment de reclamació judicial per resolució extrajudicial de conflicte amb Prodille Espectacles
s.l. 6.3.- Sentència desestimant recurs contenciós administratiu formulat pel sr. Santiago Marcell Planes contra
alineació d’edifici. 6.4.- Atorgament de subvenció de la Diputació per oficines d’informació d’allotjaments de temporers.
Sessió ordinària del dia 10 d’octubre de 2012.
1.- Aprovació acta sessió anterior del dia 3 d’octubre de 2012.
2.- Comunicació d’acords adoptats per decrets de l’Alcaldia corresponent a diversos serveis.
3.- Atorgament de llicències dictaminades en Comissió d’obres del dia comissió de 9 d’octubre de 2012
4.- Aprovació padró taxa recollida d’escombraries 2012.
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5.- Aprovació de liquidacions directes de preu públic per les despeses d’utilització d’edificis de domini públic: Centre
Major.
6.- Comunicació de formalització de conveni amb entre l’Ajuntament d’Alcarràs i l’Orfeó Lleidatà.
7.- Aprovació d’addenda al conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Alcarras l'Assembla local de la Creu Roja a
Lleida pel desenvolupament del projecte centres de mediació social.
8.- Aprovació del projecte de Fira del Comerç i el Rebost d’Alcarràs.
9.- Comunicació de subvencions atorgades a l’Ajuntament per diverses activitats.
Sessió ordinària del dia 17 d’octubre de 2012.
1.- Aprovació acta sessió anterior del dia 10 d’octubre de 2012.
2.- Comunicació d’acords adoptats per decrets de l’Alcaldia corresponent a diversos serveis.
3.- Informe sobre legalització de l’Edar de la població i sol.licitud de renovació de l’autorització provisional a la C.H.E.
4.- Aprovació de certificacions de les obres del CAP.
Sessió ordinària del dia 24 d’octubre de 2012.
1.- Aprovació acta sessió anterior del dia 17 d’octubre de 2012
2.- Comunicació d’acords adoptats per decrets de l’Alcaldia corresponent a diversos serveis.
3.- Aprovació de liquidació de preu públic per l’aportació de terres de propietats municipals del Saladar, a càrrec de la
contractista de les obres d’ampliació de les escoles Parc del Saladar.
4.- Acord reiterant la delegació de l’organització i prestació del servei d’atenció primària de serveis socials.
Sessió ordinària del dia 28 de novembre de 2012.
1.- Aprovació acta sessió anterior del dia 24 d’octubre de 2012.
2.- Comunicació d’acords adoptats per decrets de l’Alcaldia corresponent a diversos serveis.
3.- Atorgament de llicències dictaminades en Comissió del comissió de 13 de novembre de 2012
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 L.C.S.P. tercer trimestre de
2012.
5.- Aprovació taxa ocupació o aprofitaments especials de la via pública del Grup Gas Natural.
6.- Aprovació certificació núm. 2 de les obres d’ampliació del CAP.
7.- Aprovació de conveni amb el Bisbat de Lleida per a l’utilització de l’Ermita de Santa Anna de Montagut.
8.- Aprovació de convenis de col.laboració amb empreses contractistes de l’ajuntament per activitats culturals,
socials i esportives.
9.- Assumptes diversos serveis: 9.1.- Recepció obres Escoles Parc del Saladar. 9.2.- Liquidació d’indemnitzacions
del projecte de reparcel.lació del Sud I-1 Partida Torrent. 9.3.- Informe de convocatòria de Comissió informativa de
cultura, ensenyament, festes i joventut. 9.4.- Informe de convocatòria del Consell escolar municipal. 9.5.- Demanda
del sr. Francesc d’Assis Ortega contra resolució de contracte administratiu. 9.6.- Atorgament de subvencions per
diversos projectes municipals. 9.10.- Aprovació de conveni en pràctiques d’alumne per activitats de patrimoni
històric. 9.11.- Revisió de conveni de defensa jurídica amb el despatx Simeó Miquel. 9.12.- nou horari d’antenció del
servei d’aigua de Sorea.
10.- Escrits oficials i instàncies relacionats amb
El Ple es dona per comunicat.
3.- PROPOSTA APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL, PLANTILLA ORGÀNICA, RELACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL, ANNEX DE PACTES LABORALS I BASES D’EXECUCIÓ PER A L’EXERCICI DE 2013.
Atès el projecte de Pressupost General de la Corporació Municipal d’Alcarràs i les seves bases d’execució per a
l’exercici econòmic de 2013, confeccionat per l'Alcaldia d'acord amb les racionals previsions de despeses i ingressos
corrents, i en atenció als projectes d'inversió en obres i serveis de competència municipal actualment contrets o
previstos per l'Ajuntament, així com d'acord amb les previsions d'ingressos i despeses del Patronat Municipal
d'Esports.
Atesa la Plantilla Orgànica i la Relació de Llocs de Treball de personal municipal per a l’exercici de 2013,
comunicada als representants sindicals del personal, els convenis i pactes vigents i l’annex negociat per a l’any 2013
amb els representants municipals, mentre es negocia i aprova el nou conveni col.lectiu laboral i pacte funcionarial.
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Ateses les Bases d’Execució del Pressupost General.
Atès el Sostre de Despesa i el Marc Pressupostari que s’integra en l’actualització del Pla Econòmic-Financer vigent i
actualitzat pel període 2013-2016.
Atès l’Informe de Secretaria-Intervenció d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, establert a l’article
168,1,e) del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, emet el següent, l l’art. 16 del R.D. 1463/2007, de 2 de novembre pel qual s’aprova el Reglament
de desenvolupament de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària, d’acord amb l’establert a la Llei 7/85 de 2 d'abril,
reguladora bases de règim local i la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i Sostenibilitat
Financera.
Atesa l’audiència atorgada als representants sindicals del personal municipal i el dictamen de la Comissió d’Hisenda
adoptat en sessió del dia 5 de desembre de 2012.
Per tot el qual l’Alcalde – President, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el Límit de despesa corresponent al Pressupost general de 2013 en 8.009.991,40 €.
Establint un pressupost general consolidat, anivellat entre ingressos i despeses, següent:

PRESSUPOST CONSOLIDAT
AJUNTAMENT
PATRONAT MUNICIPAL ESPORTS
TRANSFERÈNCIES INTERNES
PRESSUPOST TOTAL CONSOLIDAT
POBLACIÓ DE DRET

Import
7.860.700,00
257.000,00
-107.800,00
8.009.900,00
8.350 habitants

Segon.- Aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació Municipal per a l'exercici econòmic de 2013,
integrat pels Ens següents:
- Pressupost de l'Ajuntament.
- Pressupost del Patronat Municipal d'Esports.
El Pressupost General integra el Marc pressupostari pel període 2013-2016 actualitzant el Pla Econòmic i Financer,
vigent de forma voluntària per l’Ajuntament.
El pressupost consolidat resumit a nivell de capítols resta en la forma següent:
CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
PRESSUPOST DE DESPESES
RESUM PER CAPITOLS
DESPESES

Ajuntament

P.M.
Esports

Trans.
Intern.

Total
Consolidat

2.013

2.013

2.013

2.013

OPERACIONS CORRENTS
1 DE PERSONAL

2.482.700,00

0,00

2.482.700,00

2 DE BENS CORRENTS I SERVEIS

2.583.500,00 196.300,00

2.779.800,00

3 FINANCERES

235.000,00

900,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

177.900,00

59.800,00

-107.800,00

129.900,00

5.479.100,00 257.000,00

-107.800,00

5.628.300,00

TOTAL OPERACIONS CORRENTS

235.900,00
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RESUM PER CAPITOLS

Ajuntament

P.M.
Esports

Trans. Intern.

Total
Consolidat

DESPESES

2.013

2.013

2.013

2.013

OPERACIONS DE CAPITAL
6 INVERSIONS REALS

1.427.800,00

0,00

1.427.800,00

35.700,00

0,00

35.700,00

TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL

1.463.500,00

0,00

0,00

1.463.500,00

DESPESES NO FINANCERES

6.942.600,00 257.000,00

-107.800,00

7.091.800,00

0,00

0,00

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

8 ACTIUS FINANCERS

0,00

0,00

9 PASSIUS FINANCERS

918.100,00

0,00

TOTAL OPERACIONS FINANCERES

918.100,00

0,00

0,00

918.100,00

7.860.700,00 257.000,00

-107.800,00

8.009.900,00

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

918.100,00

CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA
PRESSUPOST D'INGRESSOS
RESUM PER CAPITOLS
INGRESSOS

Ajuntament

P.M.
Esports

Trans.
Intern.

Total
Consolidat

2.013

2.013

2.013

2.013

OPERACIONS CORRENTS
1 IMPOSTOS DIRECTES

3.972.000,00

0,00

0,00

108.000,00

0,00

0,00

108.000,00

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS

1.455.900,00 136.200,00

0,00

1.592.100,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.679.300,00 120.800,00

-107.800,00

1.692.300,00

2 IMPOSTOS INDIRECTES

5 INGRESSOS PATRIMONIALS
TOTAL OPERACIONS CORRENTS

40.100,00

3.972.000,00

0,00

0,00

40.100,00

7.255.300,00 257.000,00

-107.800,00

7.404.500,00

OPERACIONS DE CAPITAL
6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

75.400,00

0,00

75.400,00

TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL

530.000,00

0,00

530.000,00

INGRESSOS NO FINANCERS

605.400,00

0,00

9 PASSIUS FINANCERS

0,00

0,00

0,00

TOTAL OPERACIONS FINANCERES

0,00

0,00

0,00

0,00

605.400,00

OPERACIONS FINANCERES
8 ACTIUS FINANCERS

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

7.860.700,00 257.000,00

-107.800,00

8.009.900,00

Segon.- Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost, la Plantilla orgànica i la Relació de llocs de treball per a
2013, amb l’annex dels convenis i pactes vigents i l’annex negociat per a l’any 2013 amb els representants
municipals.
Tercer.- Fer expressa menció a l'aprovació de les disposicions addicionals de les Bases d'Execució núm. 1 relativa
a les dietes dels regidors per assistència a comissions informatives, Juntes de Govern, Plens i actes, següents:
/...
1.- De les retribucions i les dietes dels regidors.
Les dietes dels regidors seran pels conceptes següents:
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-Per assistència a comissió informativa d’urbanisme i compres 40 €./sessió.
-Per assistència a Plens i Juntes de Govern 50 €./sessió.
-Per serveis extraordinaris degudament justificats, jornades dedicades exclusivament a la direcció de programes,
serveis o actuacions municipals 90 €./jornada/fracció. No es considerarà indemnitzable les assistències a actes
institucionals i actes culturals, socials o econòmics de caràcter públic o d’altres assistències a sessions de d’altres
òrgans col.legiats.
No obstant l’anterior, es fa constar que no es fa cap previsió pressupostària per a retribuir les funcions de l’Alcaldia
ni cap altra regidor amb dedicació exclusiva. A tal efecte s’estableix per als regidors que no tinguin dedicació
exclusiva ni dedicació parcial, una quantitat fixa de periodicitat mensual en concepte de dietes i indemnitzacions per
serveis extraordinaris, per assistències efectives a las sessions dels òrgans col.legiats de la Corporació de qui
formen part i pels serveis extraordinaris prestats en l’exercici del seu càrrec, amb justificació mensual mínima, per als
càrrec i pels imports que es citaran quin import net a percebre significa una reducció del 10% sobre les previstes en
exercici 2011 reiterant l’acord del Ple del dia 20 de juny de 2011 en el que s’aprovà el nou cartipàs municipal,
següents:
DIETES REGIDORS 2013
Càrrec

Retribució/mes

Tinents d’Alcalde i Tresorer
Regidors amb delegacions
Regidors portaveus
Regidors

Regidors

913,03
804,90
381,43
289,52

Import anual

3,00
3,00
2,00
4,00

Les retribucions no són acumulatives.

Total

32.869,08
28.976,40
9.154,32
13.896,96
84.896,76

A les que se’ls aplicarà una retenció de l’IRPF del 21%.
2.- Sense perjudici de les anteriors retribucions fixes i periòdiques anteriorment establertes, s’atorgaran les
indemnitzacions de les despeses justificades i efectives de transport, manutenció i allotjament extraordinàris en els
trasllats dels regidors per necessitat del servei, següents:
Altres dietes
Import

Quilometratge
0,23 €/Km.

Manutenció
26,67 €./dia

Pernoctació.
53,34 €./dia.

A les que se’ls aplicarà una retenció de l’IRPF del 21%.
/...”
Quart.- Exposar al públic a la Secretaria Municipal, mitjançant edictes inserits al Tauler d’Anuncis i al Butlletí oficial
de la Província, per termini de quinze dies hàbils durant el qual els legítims interessats el podran examinar i
presentar les reclamacions que considerin adients. Significant-se que en virtut de l'establert a l'art. 150.1 de la Llei
39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals. Fent constar que el Pressupost es considerarà
definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions i que contra l'aprovació definitiva
del pressupost es podrà interposar-se directament recurs contenciós- administratiu, en la forma i terminis que
estableixen les normes de la dita jurisdicció.
Acte seguit l’Alcalde dona la paraula al regidor delegat d’hisenda Sra. Jaume Bernis per tal que faci una exposició de
les novetats que s’han incorporat. El Sr. Bernis manifesta que, en línia amb l’actuació realitzada des de l’ inici de la
legislatura, es presenta un pressupost d’austeritat que pretén un control de la despesa per tal de poder complir amb
els criteris d’estabilitat pressupostària.
El pressupost es presenta equilibrat entre ingressos i despeses, amb un superàvit no financer de 918.100 €. Del que
es vol significar fonamentalment el següent:
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-Que el capítol de personal s’incrementa en uns vint-mil euuros, situant-se en 2,482 milions d’euros, causat
fonamentalment per l’increment de la creació de la plaça de sergent i un guarda de la policia més, es situa en un
31% del pressupost tot i la baixada en un -5,8% del total pressupost.
-Que les despeses corrents de serveis i subministraments s’incrementa en un 12,49% més, provocat per l’increment
de l’IVA i la contractació externa de serveis com la neteja, l’esporga, la neteja d’edificis, serveis que s’han
exterioritzat per tal de poder obtenir un estalvi i produir una reducció de l’endeutament, tal i com s’observa amb la
baixada de l’endeutament a llarg i a curt termini.
-Vol fer constar que les inversions s’han reduït en un 32,83% motivat clarament per la retirada de la inversió en la
Casa de Montagut, al desaparèixer la subvenció, que també afecta a la despesa de l’Àrea de Cultura, i que feia anys
que es pressupostava sense executar-se, de tal forma que es destinaran les previsions a atendre altres partides.
-En quant als ingressos manifesta que s’ha volgut mantenir el nivell d’ingressos dels impostos directes, sense
incrementar els tipus impositius de cap impost, tot el contrari s’han reduït els tipos de l’IBI d’urbana i de rústica per
amorteir l’increment dels valors cadastrals, fet que es mantindrà sempre i quan es rebin les diferents aportacions de
totes les administracions públiques que financen als ajuntaments.
-Resalta que els impostos indirectes tenen una previsió d’increment del 27,2% fonamentat per la major activitat en la
adequació de les granges a la normativa de benestar animal que fa possible un lleuger increment de la previsió
d’ingrés, tot i que s’han reduït les bases impositives i la fiscalitat que paguen els veïns que s’ha reduït.
-Respecte a d’altres ingressos s’ajusten a les previsions.
-En quant al Patronat Municipal d’Esports vol ressaltar que s’ha incrementat la despesa tot i que l’aportació municipal
es redueix, causat fonamentalment per l’increment de la taxa de les piscines públiques que ara gestiona el patronat,
però també amb l’increment de les aportacions d’empreses privades per fometar l’activitat esportiva.
El Sr Bernis afegeix en definitiva que el pressupost de 2013 consolida l’esforç de reducció del deute marcat des de
l’auditoria realitzada pel nou equip de govern, situat en 9,3 milions d’euros i que es preveu situar a 31 de desembre
de 2012 en 8,2 milions d’euros, però cal ressaltar especialment també la reducció de més de 1,036 milions d’euros
en factures i creditors a curt termini. Aquests és el veritable esforç que ha realitzat l’equip de govern. També vol
destacar que l’actuació de l’equip de govern en aconseguir avançar el pagament als proveïdors, passant dels 5 o 6
mesos de morositat que es van trobar a l’inici de legislatura als 40 dies que marca la llei com a termini màxim de
pagament. Aquests fets demostren la política d’austeritat i de sentit comú desenvolupat per l’equip de govern, que ha
possibilitat reduir costos pel nostre municipi.
Seguidament s’obre un primer torn de paraula als regidors dels diferents grups municipals. Així es produeixen les
intervencions per l’ordre següent:
Primer.- La regidora-portaveu del grup municipal del P.S.C. Sra. Marina Forcada Escarp manifesta que des de el
Grup municipal del P.SC. volem destacar:
-L’esforç realitzat des de el govern municipal per disminuir el deute a curt i llarg termini tal com es constata en
l’informe que es presenta.
-El treball realitzat des de les diferents regidories que tot i la situació pressupostària han aconseguit endegar
projectes i han continuat oferint serveis als ciutadans/nes. Agraint especialment als tècnics/ques que s’han sumat a
aquestes tasques.
Per altra banda, i donat que les normatives dictades des de les administracions supramunicipals obliguen a prendre
mesures d’estalvi amb la finalitat única d’amortitzar deute, l’equip de govern cal que traballi a partir d’uns eixos claus
per aconseguir resultats al temps que compleix amb la normativa, aplicant:
-Fórmules imaginatives per aconseguir tirar endavant projectes i activitats amb un baix pressupost i tot i això de
qualitat.
-Valentia per prendre decisions i externalitzar serveis i prioritzar-ne altres que només es poden donar des de
l’Ajuntament.
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-Treballar en polítiques de participació i implicació dels veïns/nes per aconseguir reduir la despesa.
Afegeix que, tot i això, des de el grup municipal del PSC volen manifestar la nostra disconformitat amb la política
dictada des del govern central, una política basada en les retallades dels serveis bàsics i prioritaris que afecten a tots
els ciutadans però fonamentalment als que tenen menys poder adquisitiu i que també arriba als Ajuntaments als
quals s’obliga a aplicar mesures d’estalvi que també acabem afectant als veïns i trasllada tot l’estalvi no a millorar
infraestructures, obres i serveis sinó que prioritza per damunt de tot als bancs, donat que cal destinar tot l’estalvi
obligatòriament a reduir deute.
Segon.- El Sr. Gerard Serra Martínez, regidor portaveu del grup de CiU manifesta que, vistes les explicacions
donades, vol fer primer tres preguntes: s’ha amortitzat algun crèdit ?, s’ha tornat a crear cap ICO més?, quants
impostos s’han baixat ?. afegeix que el seu grup votarà en contra dels pressupostos per diverses raons.
La primera perquè veu com s’incrementa la despesa de personal, malgrat que políticament es vulgui incrementar la
policia i s’aposti per la seguretat, que li sembla bé, però després d’haver privatitzat i exterioritzat serveis, després
d’haver reduït 4 o 5 persones de la plantilla, veu com encara s’incrementa la despesa de personal. Manifesta que no
veuen malament que s’hagi de reduir despeses, però l’equip de govern incrementa la despesa de personal en contra
del que deien que farien durant la campanya.
En quant a la política de restricció creu que es cert que s’han reduït els deutes als proveïdors, més si es fa
concertant més crèdits com els fets amb l’ICO per a pagar factures, per tant es normal que es pagui més rapit si
s’incrementa l’endeutament. Es normal també que es pagui més si s’utilitzen els diners, del crèdit de1,092 milions
d’euros que es va fer per pagar els terrenys de les escoles i que al final l’Ajuntament va decidir compensar en
terrenys.
Pel que fa al deute afegeix que solament cal consultar les pàgines web de Sindicatura de Comptes, d’Hisenda per
comprovar que el deute de l’Ajuntament és d’uns 7 milions d’euros, i d’aquests s’ha utilitzat el 1,092 milions per
pagar factures, més els crèdits ICO que s’han fet de nous.
Continua afegint que respecte als serveis es continuen mantenint els serveis que ja es prestaven anteriorment, de la
qual cosa s’alegra que no es retallin serveis; però de la resta del pressupost no es veu que es faci gran cosa més,
especialment en inversions. Finalment demana que el pressupost s’ha de complir d’acord amb la llei i que ja veu el
nou equip de govern que en campanya es diu una cosa però que al governar es fan coses diferents.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra respon que no entén els dubtes que té encara el Sr. Serra, ja que durant la campanya van
dir que volien baixar al 30% el cost de personal i el capítol primer per a 2013 és del 31%, però és que és més, ja que
el percentatge de despeses de personal quan manava CiU era de fins el 34% sobre 16 milions de pressupost, que
és molt superior que el 31% sobre un pressupost de 8 milions, manifesta que ara entén perquè anaven les coses
malament abans - en aquests moment s’entra en una discussió entre el Sr. Alcalde i el Sr. Gerard Serra sobre quin
import és més elevat de percentatges i el percentatge que hauria de ser el pressupost i el personal actual, exigint
respecte a les opinions -. Però l’Alcalde continua afegint que s’han fet les amortitzacions de crèdits que estaven
obligats, i si bé es va fer un nou crèdit de 226 mil euros amb l’ICO que va oferir l’estat, era perquè tenien més de
1,800 euros en factures pendents de pagament heredades, però vol deixar molt clar que durant l’any 2012 no s’ha
tingut que fer cap crèdit ICO més, ni s’han tingut que fer plans d’ajustos, em estat dels pocs municipis de Lleida que
no els han tingut que fer, tot i havent reduït en més de 1,6 milions les factures pagades i quasi 1 milió d’euros
l’endeutament a llarg termini. Manifesta que el nou equip de govern fa anar la lògica, es te molt més compte a l’hora
de fer despesa, així si es contracte empreses de fora per prestar serveis és perquè es millora la gestió, perquè surt
més econòmic, perquè es pacta que procurin contractar personal municipal o del poble, es tenen en compte totes
aquestes coses. En quant els impostos indica que han baixat els tipus de l’IBI de rústica i d’urbana i que en tot cas
no s’han incrementat els impostos, recorda que el deute per habitant que havia quan van entrar ells era de 1.164
€/habitant i ara s’ha reduït a 914 €/habitant, recorda que el deute ara és troba al voltant dels 8,2 milions, un milió
menys que quan van entrar, tot i haver fet els ICO’s per pagar proveïdors, de tal forma que volen arribar a finals
d’engany a estar al voltant del 78,98% podent assumir el 75% que és l’objectiu de deute general. L’avolució de la
reducció es molt visible a les gràfiques que mostra, insistint que quan parlem del deute municipal sempre parlem del
deute global, no solament del deute financer al que fa referència el Sr. Gerard Serra, ells sempre han parlat i
parlaran del deute global. Recorda que la qüestió es que durant els governs de CiU tenien molts més ingressos que
els que n’hi ha avui dia i que malgrat això van incrementar molt més l’endeutament, ara el nou equip de govern amb
menys ingressos està reduint l’endeutament. Respecte a la gestió creu que no es qüestionable, tot es fa aplicant la
lògica, no n’hi ha un altra via, s’han de reduir costos; i en aquest sentit creu que no es pot fer més, és la línia que
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està fent l’equip de govern i el que aconsella l’empresa d’auditoria, creu que si s’arriba a executar un 90% del
pressupost és que s’està fent una bona gestió.
Seguidament el regidor d’Hisenda Sr. Jaume Bernis insisteix en que la reducció del cost del personal és evident, ja
que el 30 i pico per cent sobre pressupostos de 16 milions és molt més superior que el mateix percentatge sobre 8
milions, creu que la feina feta és gracies a tots plegats i la feina feta individualment per tots els regidors, que han
aconseguir reduir més de 1,6 milions les factures pendents, fent que els terminis de pagament es facin dins dels
terminis legals, tenint al mes d’octubre solament al voltant de 160 mil euros en factures per pagar. Creu que, trobant
l’Ajuntament que es van trobar, és una situació molt millor, tot es interpretable però els números són els números.
Afegeix que és la feina que recomanaven quan estaven a l’oposició, anàlisis de costos, que s’apliquen per àrees de
despesa, estalvis energètics, renegociacions de contractes a la baixa de serveis, obtenir col.laboracions dels
contractistes, descomptes de costos, de preus d’hora, reduccions de plantilla, establir serveis externs, en definitiva
fer un major control de la despesa.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra afegeix que tenen intenció de presentar al poble el proper dia 10 de gener de 2013, en
assemblea general, el nou pressupost, com es va dir que es faria quan van presentar l’auditoria, exposant sempre
l’endeutament global no solament el financer.
El regidor Sr. Gerard Serra manifesta que es basen en una auditoria que parteix amb més d’un milió d’euros de més
de la realitat, ja poden mirar les dades dels endeutaments a les webs dels organismes oficials, on consta el que es
va dir, a Hisenda a Sindicatura, etc. Interessa mostrar un altre endeutament molt superior manifestat per una
auditoria privada i pagada per l’equip de govern, es diu el que els interessa dir. Insisteix que el percentatge de les
depeses de personal, amb el personal que s’ha acomiadat i el que s’ha exterioritzat amb serveis hauria de ser del
voltant del 16%.
L’Alcalde replica que el deute global inclou el deute amb la concessionària Sorea, el que s’ha de pagar pel camp de
gespa artificial, el que es va fer per la subvenció de la biblioteca, el de les escoles. Respon el Sr. Gerard Serra que
no pot comptar solament els deutes i no els drets i les obres fetes, que no consten a l’auditoria. L’Alcalde Sr. Miquel
Serra replica que no es discutible que s’hagi rebaixat el deute a un milió d’euros, i tampoc que quan es parli sigui del
deute global, no solament el financer. El Sr. Gerard Serra, de CiU, afegeix que perquè no es diu quan es parla de la
reducció del deute que havien existències i ingressos que estaven pendents de cobrament, afegeix que es volen
interpretar les coses com es vol. L’Alcalde manifesta que el deute no solament és el financer, que malgrat que es
pagui a una empresa auditoria aquesta continuarà mantenint el criteri, sempre parlaran del deute global. Finalment el
Sr. Jaume Bernis regidor d’Hisenda ratifica que continua havent un milió menys de deute a llarg termini, apuntant el
Sr. Gerard Serra que és solament el fet d’haver pagat 24 mensualitats de quotes. L’Alcalde dona per finalitzada la
deliberació tot i insistint que la reducció de l’endeutament a curt i a llarg termini ha estat molt important i que la
realitat solament la donen els números, finalitzant que sempre mantindrà el mateix criteri d’exposar l’endeutament
global.
Posada a votació la proposta d’aprovació abans citada, amb l’assistència d’ 11 dels 13 regidors que integren el Ple,
resta aprovada per 7 vots a favor dels regidors dels grups municipals d’E.R.C. i del P.S.C. i els vots en contra dels 4
regidors del grup municipal de C.i U.
4.- PROPOSTA DE DECLARACIÓ D’UN CRÈDIT NO DISPONIBLE AL PRESSUPOST DE DESPESES PER LA
REDUCCIÓ DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL MUNICIPAL CORRESPONENT A LA PAGA EXTRA DE
NADAL.
L’Alcalde-President, en virtut dels següents
ANTECEDENTS:
1.- Atès que l’apartat 1 de l’art. 2 del Real Decret-Llei 20/2012, estableix l’obligació de reduir les retribucions anuals
de 2012 del personal al servei del sector públic, en el import corresponent a la paga extraordinària a percebre el mes
de desembre, suprimint-se per tant l’esmentada paga com a pagues addicionals de complement específic o
addicionals equivalents del mes de desembre. Reiterant al mateix temps que les retribucions del personal no podran
experimentar cap increment respecte a les vigents a 31/12/2011.
No obstant, aquesta mesura no serà aplicable a aquells empleats públics que tinguin unes retribucions anuals per
jornada completa (exclosos els incentius per rendiment) que no arribin a 1,5 vegades el SMI per 2012. És a dir, a
962,1 euros/mes.(13.469,40€/any).
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Les quantitats derivades de la supressió d’aquests conceptes es destinaran en exercicis futurs a realitzar
aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingència
de jubilació, amb subjecció al text de la LOEPSF i amb l'abast que es determini en les corresponents lleis.
Quantificada la retenció es determina en 115.182,01 €. Segons consta a l’informe dels serveis de recursos humans i
de secretaria-intervenció que consta a l’expedient.
Atesa la audiència donada als representants sindicals del personal municipal i el dictàmen de la comissió informativa
d’hisenda del dia 5/12/2012.
Atès l’article 30 i ss. del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el Capítol Primer del Títol
Sisè, de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i el Real Decret-Llei 20/2012, de 23 de juliol, de mesures per
agarantir l’estabilitat pressupostària i el foment de la competitivitat i el seu impacte sobre els empleats públics del
sector públic local, caldrà tramitar un expedient per a portar a terme la declaració d’un crèdit com no disponible, que
haurà de ser aprovat pel Ple de la Corporació.
Per tant, es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent:
ACORD:
Primer.- Aprovar la declaració de no disponibilitat del crèdit pressupostari de la partida de la classificació econòmica
12000 i 13000 corresponent al personal funcionari i laboral respectivament, per un import global de 115.182,01 €.,
quedant els ingressos afectats i pendents d’aplicar a altres projectes que la Corporació designi i que legalment
puguin ser finançats.
Concretades en les següents obligacions:


Immobilitzar, en el present exercici, els crèdits previstos per a l’abonament de la paga extra per un import
brut de 115.182,01€. Per tant, s’ha de procedir a bloquejar els crèdits corresponents a l’import de les
quanties que correspongui percebre en el mes de desembre.



Pagar la paga extraordinària de desembre als empleats públics que tenen una retribució fixa anual per
jornada completa, inferior a la quantia equivalent a 1,5 vegades el SMI (13.469,40). A saber:
Badia Estela Antonieta
Escrig Bonet; Maite
Gazquez Manzano, Jesica
Llamas Aguila, Elisabet
Marquez Marxan, Teresa
Ribes Abat, Francisca
Cujba, Viorica



280,77
280,77
85,58
55,31
483,00
745,65
685,98

Pagament desembre
Pagament desembre
P.P. extra prorratejada/mensual
P.P. extra prorratejada/mensual
Pagament desembre
Pagament desembre
Pagament desembre

Afectar aquests crèdits a la finalitat que en el propi article es cita (aportacions a plans de Pensions o
similars), sense que es puguin destinar a cap més altre objecte, ni en el present exercici, ni en exercicis
futurs.

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.
5.- SOL LICITUD D’AUTORITZACIÓ D’UNA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
L’Alcalde-President, manifesta que l’Ajuntament d’Alcarràs és titular de l’Escola Municipal de Música d’Alcarràs, que
realitzant-se actualment al Centre Cultural Municipal lo Casino, mentre no es realitzin les obres d’insonorització
reglamentàriament establertes, s’ubicarà a les Escoles públiques Parc del Saladar, fora de l’horari docent, situades a
l’ Avinguda Devesa, 50, Municipi Alcarràs, Localitat Lleida, amb CP 25180, Comarca Segrià.
Que amb la finalitat de regularització del centre municipal d’acord amb el Decret 179/1993 de 27 de juliol, pel qual es
regulen les escoles de música i de dansa, en virtut dels següents
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ANTECEDENTS:
1.- Que a l'Escola Municipal de Música descrita a l'encapçalament s'imparteixen els següents programes
d’ensenyament:
Programa A) de tipus de sensibilització:
Amb l’objectiu d’iniciar l’educació musical, l’alumnat assistent a aquest tipus de programes tindrà una dedicació
setmanal d’un mínim d’una hora, integrant a l’alumnat en els conjunts instrumentals i corals en la mesura que el seu
progrés ho permeti.
Pla d’estudis:
Pla d’estudis:

Sensibilització 3 i 4
Iniciació 5
1 curs

2 cursos 3-4 anys
5 anys

Programa B) del tipus aprenentatge bàsic
L’alumnat assistent a programes d’aquest tipus rebrà la formació necessària, per tal de garantir-li l’adquisició d’una
competència instrumental o vocal necessàries per la seva participació en conjunts. Aquest alumnat rebrà
ensenyament instrumental que, com a mínim, serà ¼ part de les hores de classe corresponents a la dedicació total
d’aquest tipus de programes
Pla d’estudis: Aprenentatge Bàsic:2 cursos de 6-7 anys
Programa C) del tipus aprofundiment.
L’alumnat assistent a programes d’aquest tipus rebrà la formació necessària per tal de garantir-li l’adquisició d’una
competència instrumental o vocal necessàries per la seva participació en conjunts. La intensitat horària serà major
que la de l’alumnat assistent als programes de tipus Aprenentatge Bàsic, a fi d’atendre la seva diversitat. Aquest
alumnat rebrà ensenyament instrumental que, com a mínim, serà ¼ part de les hores de classe corresponents a la
dedicació total d’aquest tipus de programes.
Pla d’estudis:Nivell Elemental: 4 cursos, de 8-12 anys
Programa D) del tipus aprenentatge avançat
L’alumnat assistent a programes d’aquest tipus rebrà la formació necessària, per tal de garantir-li els coneixements
que es puguin exigir a les provés d’accés als cursos professionals del sistema reglat. Aquest alumnat rebrà
ensenyament instrumental que, com a mínim, serà ¼ part de les hores de classe corresponents a la dedicació total
d’aquest tipus de programes
Pla d’estudis:Nivell Mitjà: +12 anys
Pla d’estudis Nivell Professional: +12 anys
Altres programes
Pla d’estudis:Nadons 1 i 2: 2 cursos, 0-2 anys
Pla d’estudis Mòduls qualsevol edat
2.- Que a la sol·licitud s’adjunta la documentació requerida pel Decret 179/1993 de 27 de juliol.
Per tot el qual, atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa, es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar el projectes, plans educatius, situacions i la resta de documentación requerida en el Decret 179/1993 de
27 de juliol, pel qual es regulen les escoles de música i de dansa, sol.licitant al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya l’autorització del centre municipal com a Escola de Música d’Alcarràs.
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Segon.- Que la documentació relativa als locals del centre on s’ubicarà l’Escola Municipal de Música d’Alcarràs, ja està
en poder del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, ja que les seves activitats es realitzaran dins
l’Escola Parc del Saladar de la qual n’és el titular.
Tercer.- Acceptar que l’Aula Municipal de Música de Torres de Segre, d’Aitona i d’Albatarrech estiguin vinculades amb
l’Escola Municipal de Música d’Alcarràs com a aula associada.
Oberta deliberació la regidora delegada d’ensenyament Sra. Marina Forcada explica el procés que pretén que al curs
vinent es reconegui a l’escola pel Departament d’Ensenyament, complint els requisits de l’edifici, mentre no es facin les
adequacions de les aules de música del Centre Cultural lo Casino, a les escoles del Parc del Saladar, amb el vistiplau de
la seva directora, donat que als nous edificis no s’utilitzen totes les aules. La previsió de l’Orfeó es començar l’any que bé
implantant en un termini de dos anys totes les aules al Centre Cultural. Recorda que el servei es finança íntegrament
amb quotes del servei i que si s’obtenen subvencions als alumnes es podrà reduir les quotes o finançar l’ampliació durant
un any.
El regidor de CiU Sr. Gerard Serra es mostra d’acord amb l’escola, recorda que des de un principi es va plantejar l’aula
de música de forma personalitzada perquè no es volia fer una inversió molt important, creu que pot ser aquesta serà la
fórmula més adequada malgrat que, tal com estan les coses, no hagin subvencions. Per això volen votar a favor tot i
demanant que si no es pot assolir l’escola que aquesta no desaparegui sinó que es torni al sistema anterior.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra recorda que el pressupost de 2013 preveu una despesa de 30.000 €. Per fer les aules, en una
primera fase, preveient acabar l’actuació en dos anualitat. L’objectiu es adaptar els estudis de música per que sigui una
formació reglada i ambivalent per d’altres estudis.
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.
6.- MOCIÓ A FAVOR DE LA FINALITZACIÓ DE TOT L’ARC MEDITERRANI
L’Alcalde-President recollint la sol.licitud de l’Institut d’Economia i Empresa Ignasi Vilallonga, i per unanimitat de tots
els grups polítics municipals, presenta al Ple la següent:
MOCIÓ:
L’Arc Mediterrani és una realitat econòmica i humana amb una llarga història. Finalment, l’octubre del 2011, les
autoritats europees varen reconèixer oficialment la importància de vertebrar-lo mitjançant una decisiva
infraestructura de transport i comunicació. Aquesta va ser una fita decisiva, aconseguida amb el consens de la
totalitat de les institucions, associacions empresarials, universitats, col.legis professionals i del món sindical dels
territoris de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani. Els territoris que travessa aquesta via de comunicació estratègica són
plenament conscients de la importància que té, i la societat civil, per tant, ha esmerçat tots els seus esforços a
aconseguir la realització plena de la infraestructura.
Malgrat tot, la seva finalització és encara lluny de ser una realitat: alguns trams estratègics romanen pendents d’obrir
i algunes solucions provisionals tant per al transport de persones com de mercaderies continuen sense transformarse en finals.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de la Vila d’Alcarràs, l’adopció del següent
ACORD:
1. Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i el Ministerio de Fomento del
Govern espanyol a adoptar les mesures necessàries per a la construcció en el termini de temps més curt possible,
d’un corredor mediterrani de transport amb doble via per a passatgers i per a mercaderies, amb ample europeu, tal i
com es va dissenyar en el seu projecte original.
2. Instar al Ministerio de Fomento a finalitzar o construir els accessos als ports de l’Arc Mediterrani, per tal de fer
possible la distribució de mercaderies en tot el corredor i facilitar el pas transfronterer cap a Europa.
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3. Instar al Ministerio de Fomento del Govern espanyol que s’acabi amb la desconnexió històrica del triangle
Castelló-Tortosa-Tarragona, que condiciona tot l’eix mediterrani des d’un tram decisiu; que es permeti la
connectivitat de les terres de l’Ebre, i que s’asseguri així la participació valenciana, amb ports i empreses, al
corredor.
4. Que es facin arribar aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, al
Ministerio de Fomento del Govern espanyol i a la Comissió Europea.
Totes aquestes mesures han de fer possible el funcionament òptim d’una infraestructura vital per al conjunt de l’Arc
Mediterrani i permetre, finalment, el desenvolupament del potencial econòmic dels territoris que el conformen.

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.
7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ NÚM. 2 i 3 DEL POUM D’ALCARRÀS
PER A L’ALTERACIÓ DE LÍMITS DE POLÍGONS DE LA ZONA OEST DE LA CTRA. DE VALLMANYA I PER A
L’ADAPTACIÓ A LA NORMATIVA VIGENT DEL SÒL NO URBANITZABLE.
L’Alcalde-President, en virtut dels següents,
ANTECEDENTS:
Atès el Projecte de modificació del POUM núm. 2, relativa a la proposta d’alteració de límits dels polígons de la zona
oest de la Ctra. de Vallmanya, amb la finalitat de millorar l’ordenació i un més racional aprofitament dels sectors.
Atès el Projecte de modificació del POUM núm. 3, relativa a l’adaptació de la Normativa del sol no urbanitzable a les
disposicions legals vigents i modificació de les condicions de les edificiacions, redactada pels serveis tècnics
municipals.

Atès el raonament i justificació de la necessitat de les modificacions segons consta als projectes corresponents,
l’oportunitat i conveniència en relació amb els interessos públics i privats concurrents, per a una millora d’una
ordenació i usos, adaptada a les actuals situacions i necessitats del mercat immobiliari urbà (Modificació 2) i de
l’adaptació a la normativa en sòl no urbanitzable a les modificacions intruduïdes per la Llei 3/2012, de 22 de febrer,
de modificació del text refòs de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2012, del 3 d’agost i per la Llei
7/2011, del 27 de juliol de mesures fiscals i financeres, així com d’altres sectorials relacionades amb la ramadera i el
benestar animal (Modificació 3).
Interessa igualment la tramitació dels dos expedients diferents, però de forma conjunta per qüestions d’economia
processal.
Per tot el qual, vist l’informe favorable dels serveis tècnics i de Secretaria-Intervenció, que manifesten que:
a)

b)

la proposta de modificació del POUM núm. 2, d’acord amb l’establert a 98 i 99 del R.D.L. 1/2010 de 3
d’agost, a l’incrementar la densitat de l’ús residencial, sense incrementar l’edificabilitat, justificat per destinar
els mateixos a vivendes de protecció oficial, i al variar zones verdes, ha d’haver un tràmit previ d’informe de
la Comissió Territorial d’urbanisme i ha de ser aprovada pel Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques. També té per objecte una reordenació general d’un àmbit que no comporta la transformació
globals dels usos previstos, sinó una modificació puntual per ajust de límits, unió de polígons i modificació
de l’ordenació. Fent constar que l’ increment de densitat es destina íntegrament a habitatges de protecció
pública.
La proposta de modificació del POUM núm. 3, d’acord amb l’establert a l’art. 96 del R.D.L. 1/2010 de 3
d’agost, respecte als usos ramaders en sòl rústic no tenen incidència en espais i zones lliures, verdes,
equipaments, etc. Ni sobrepassen els límits municipals, ni suposen un increment del sostre edificable,
densitat de l’ús residencial o d’usos o la transformació d’usos preestablerts, sinò una adaptació de la
normativa urbanística a la sectorial vigent.

14

Atès que les propostes de modificació del POUM núm. 2 i 3, al ser una modificació puntual, al no tractar-se d’un
expedient de revisions ni de modificacions substancials del POUM, ni es troba dins dels casos sotmesos a avaluació
ambiental (art. 70 i 71 del Reglament de la Llei d’urbanisme) es fa referència a l'informe mediambiental i d'avaluació
de l' impacte ambiental i a l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada integrants del POUM.
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’urbanisme celebrada el dia 8 d’agost de 2011, i amb les
rectificacions a l’avanç del projecte requerides a l’Informe dels serveis tècnics, que s’incorporen als projectes per a
l’aprovació inicial.
Atès l’informe favorable atorgat per la Comisió Territorial d’urbanisme, en sessió del dia 15 de novembre de 2012,
d’acord amb l’establert a l’art. 99 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost i respecte a la Modificació núm. 1.
Atès allò que disposa l'article 98 i 99 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei d'urbanisme, l’art. 117 i 118 del seu Reglament, en relació amb la disposició addicional novena del Reial Decret
Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl que modifica l'article 22.2 c) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases de règim local, l'òrgan competent per a l'aprovació inicial de la
modificació del POUM és el Ple municipal.
Es proposa per l’Alcaldia, l’adopció del següent,
ACORD:
PRIMER.- Considerar degudament raonada i justificada la necessitat, oportunitat i conveniència en relació amb els
interessos públics i privats concurrents i conseqüentment aprovar inicialment:
a) el Projecte de modificació del POUM núm. 2, relativa a la alteració de límits dels polígons de la zona oest de la
Ctra. de Vallmanya, amb la finalitat de millorar l’ordenació i un més racional aprofitament dels sectors.
b) el Projecte de modificació del POUM núm. 3, relativa a l’adaptació de la Normativa del sol no urbanitzable a les
disposicions legals vigents i modificació de les condicions de les edificiacions, redactada pels serveis tècnics
municipals.
Disposant, respecte a la zona urbana de la modificació núm. 2, d’acord amb l’establert a l’art. 73.1 del Llei 3/2012,
del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3
d'agost (modificat per la Llei 3/2012), suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de
gestió urbanística i d'urbanització, com també de suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys,
d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos
concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial.
SEGON.- Sotmetre'l a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província,
en el DOGC i dos dels diaris de més divulgació en l'àmbit municipal o supramunicipal al qual es refereix el projecte
en tramitació, per tal que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i adduir, durant el termini esmentat, totes les
al·legacions o observacions que consideri oportunes.
TERCER: Conjuntament amb el pla s'exposarà un document comprensiu dels extrems següents:
a) Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de procediments, i concreció
del termini de suspensió i de l'abast de les llicències i tramitacions que se suspenen.
b) Un resum de l'abast de llurs determinacions i, en el cas que es tracti de la revisió o modificació d'un instrument de
planejament urbanístic, plànol d'identificació dels àmbits en els que l'ordenació proposada altera la vigent i resum de
l'abast d'aquesta alteració.
QUART: Concedir audiència a tots els Ajuntaments limítrofs per tal que puguin examinar l'expedient i tinguin també
la possibilitat de presentar les al·legacions que considerin convenients.
CINQUÈ: Simultàniament al tràmit d'informació pública, sol·licitar un informe als organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de
més llarg.
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SISÈ.- Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació pública en els procediments de
planejament i dels acords d'aprovació que s'adoptin en llur tramitació, els quals podran consultar-se a la web oficial
de l'ajuntament http;//alcarras.ddl.net
SISÈ: Respecte a la present modificació puntual es fa referència a l'informe mediambiental d'avaluació de l'impacte
ambiental del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal vigent, al no haver supòstis de modificacions de les seves
previsions.
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.
8.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE 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.
El Ple en sessió de data 27 de setembre de 2012, va acordar incoar expedient per a l’alta a l’Inventari de Béns de
l’antic camí i per a iniciar l’expedient administratiu de desafectació.
Exposat al públic per termini de 30 dies mitjançant edictes inserits al tauler d’anuncis municipal i al B.O.P. núm. 145
del dia 18 d’octubre, per la Secretaria es certifica en data 26 de novembre de 2012, que no s’han formulat
al.legacions de cap tipus.
Vist l’informe favorable de Secretaria-Intervenció. Tot i significant que una part de l’antic camí consta cadastralment,
per error, com a finca de la comunitat de propietaris del Cr. Sitjà 22, que no realitza cap mena d’ocupació del terreny
ni en sòl ni en vol, però que en l’expedient de l’alteració cadastral haurà de rebre audiència expresament.
Per tot el qual es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar definitivament la desafectació com bé de domini públic, ús públic general, antic 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.
Que restarà amb la descripció següent:
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Solar 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.- Procedir a les rectificacions adients del cadastre rústic i la seva inscripció al registre de la propietat.
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.
9.- CESSIÓ A PRECARI DE LOCAL A L’ASSOCIACIÓ DE DIABÈTICS D’ALCARRÀS I EL BAIX SEGRIÀ.
Atès que l’associació sense afany de lubcre denominada Associació de Diabètics d’Alcarràs i el Baix Segrià. als
efectes de millorar els serveis als veïns de la localitat, demana la cessió d’ús d’un local-despatx situat al conegut
com a “Edifici Centre Major », local núm. 8, del Cr. Major 22-32.
Es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent,
ACORD:
Autoritzar l’atorgament de llicència d’utilització en precari per a seu social, al local situat “Edifici dels mestres” de
propietat municipal, Edifici Centre Major », local núm. 8, del Cr. Major 22-32, amb les condicions següents:
Primera.- Els precaristes no resten en cap mena de relació de dependència respecte de l'Ajuntament cendent, als
efectes establerts a l'art. 22 del Còdi Penal, essent l'ús merament tolerat i gratuït.
Segon.- L'Ajuntament respectarà la llibertat d'ús del precarista sempre i quant s'acompleixin la finalitat per a la que
va ésser cedit el local, i d'acord amb la resta d'obligacions de policia i ordre públic. No obstant l'Ajuntament podrà
revisar i modificar l'ús adequant-lo a les necessitats municipals.
Tercer.- Els precaristes deuran de vetllar per la conservació, manteniment i neteja del local i instal.lacions annexes.
Els precaristes que precisin serveis de subministraments per als locals deuran formalitzar els contractes de
subministrament al seu risc i compte. Els precaristes que per raons excepcionals no puguin realitzar les gestions
esmentades anteriorment i que sol.licitin llur execució per l'Ajuntament cedent deuràn de satisfer una quota de
conservació o prestació de serveis, que no tè la qualitat de preu de cessió d'ús que és gratuït, sinó de naturalesa de
quota de conservació.
Quart.- El precari s'extingueix per la reclamació del bé feta per l'Ajuntament, amb el requeriment previ d'un mes
d'antelació, i també per la devulució d'aquest pel precarista. També s'extingueix automàticament en el cas que el bé
es destini a un altra finalitat, o s'incompleixen les obligacions del precarista i ornat públic, com també l'impagament
de les quotes que, si s'escau, s'imposin. Significant que la rescissió de la llicència no suposarà cap mena de dret
d’indemnització de resarciment de danys i perjudicis, restant totes les obres i millores que s’efectuïn en el local com
a de propietat municipal.
Cinquè.- Es prohibeix l’utilització del local a partir de les 24 h. de la nit.
Sisè.- En el cas de queixes pels sorolls que puguin efectuar els veïns, l’Ajuntament imposarà l’establiment de
mesures correctores, les quals aniran a càrrec i cost dels precaristes.
Setè.- L'Ajuntament es reserva la prerrogativa de l'interpretació de les presents condicions.”
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.
10.- ESCRITS OFICIALS I INSTÀNCIES.
1.- La Sra. Isabel Codina Fargues, manifesta estar interessada en que se l’autoritza l’ús a precari d’una porció de
finca rústica municipal d’uns 2.000 m2, parcel.la 30 del polígon 14, confrontant amb la seva propietat situada a la
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parcel.la 32 del mateix polígon, que utilitza des de temps immemorial, així com la seva compra dins de les
actuacions de venda de finques rústiques que realitza l’Ajuntament.
Com és costums, als efectes de preservar les propietats municipals amb el reconeixement de la titularitat municipals
dels béns rústics, vist l’informe favorable del guarda rural i del regidor delegat, s’acorda per unanimitat autoritzar la
cessió a precari per a usos agricols i altres admesos en sòl no urbanitzable, amb les condicions generals d’aquest
tipus de cessió, significant que totes les obres i millores que es realitzin a la finca restaran de propietat municipal en
el moment de la reversió del bé a l’Ajuntament, sense que el precarista tingui cap dret d’indemnització per danys i
perjudicis ni per les millores realitzades. Significant que la cessió és gratuïta i a precari, podent l’Ajuntament en
qualsevol moment revertir el seu bé al patrimoni municipal amb l’únic pre-avís per escrit efectuat amb un mes
d’antelació. Igualment es fa saber que requerirà la prèvia autorització o llicència municipal tot moviment de terres,
edificacions o i instal·lacions de tota mena. Igualment es fa saber que la cessió causarà efectes en el moment en el
que es formalitzi la cessió en el corresponent document administratiu amb l’acceptació de les condicions anteriors.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència d’11 dels 13 regidors que integren el Ple, resta aprovada per
unanimitat.
11.- MOCIÓ EN DEFENSA DEL CATALÀ I EL MODEL D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A L’ESCOLA
El mes de maig de 1981, pocs mesos després que s’iniciés l’assumpció de competències educatives per part de la
Generalitat de Catalunya, la gran pedagoga catalana Marta Mata, llavors Diputada al Parlament de Catalunya,
defensà a la Comissió de política cultural del Parlament una proposició no de llei sobre “El tractament de la Llengua
en l’ensenyament no universitari”. La proposta contenia les bases del que després ha estat el nostre model
d’immersió lingüística. En aquesta proposició es deia textualment “No se separaran els nens en aules diferents per
raons lingüístiques”. Marta Mata, en la seva defensa, afirmava que aquest model recull la tradició del treball
pedagògic a Catalunya dels anys vint i trenta, “guanyada a pols i en circumstàncies contràries”, i evocava el
mestratge i l’herència de grans figures de la renovació pedagògica catalana com Alexandre Galí.
Han passat 20 anys i avui podem dir que l’escola catalana té un model educatiu consolidat, basat en la no separació
dels infants i joves per raó de llengua, que fa possible el coneixement de les dues llengües oficials per part de
l’alumnat en acabar l’ensenyament obligatori, tot afavorint la cohesió social i la igualtat d’oportunitats. Cap nen o
nena a Catalunya acaba la seva escolarització obligatòria sense dominar les dues llengües oficials del país i per tant
amb capacitats suficients per expressar-se correctament en qualsevol d’elles. L’actual model d’escola és el resultat
dels esforços de tota la societat, especialment de la comunitat educativa, que amb un consens absolut entorn del
model lingüístic, i amb la implicació de pares, mares i del professorat, ha treballat diàriament per tenir una escola
catalana, democràtica i de qualitat. La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular han
donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de reconeixement per part de diverses institucions
internacionals, i és un referent com a model pedagògic eficient en el Marc Europeu de les Llengües.
Aquesta setmana el ministre d’Educació, José Ignacio Wert, anunciava l’esborrany de Llei Orgànica de millora de la
qualitat educativa (LOCME). Aquest amenaça amb convertir la llengua catalana en una assignatura optativa i
residual i per això creiem necessari i reclamem des del nostre ajuntament un gran acord a Catalunya amb tots els
representants d’entitats, agents educatius i partits polítics contra aquesta reforma. Tanmateix manifestem el nostre
suport a la cimera educativa anunciada pel president de la Generalitat, Artur Mas.
Considerem que en aquesta cimera cal defensar fins el límit l’educació catalana sense descartar la impugnació de la
Llei davant el Tribunal Constitucional com una de les vies per combatre-la.
Es tracta d’un nou exemple de la voluntat recentralitzadora, retrògrada, anacrònica i segregadora del Ministre Wert i
la LOMCE, i la instrumentalització de l’educació amb finalitats ideològiques i polítiques del govern del PP. Amb la
LOMCE i les seves darreres versions incendiàries, el ministre ens torna als anys 70. La LOMCE que en els seus
primers esborranys ja era agressiva envers Catalunya i envers un sistema educatiu basat en l’equitat, ara just
després de les eleccions autonòmiques catalanes s’endureix encara més.
El nou esborrany de reforma educativa relega al català com a assignatura residual, per darrere de la llengua
castellana o l’aprenentatge d’una primera llengua estrangera.
Segons el nou text, les assignatures es classifiquen en troncals, específiques i d’especialitat, sent aquesta última
categoria on quedaria inclosa la llengua catalana. Això és un atac frontal contra el model d’immersió lingüística, que
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s’ha contrastat com a un model d’èxit, un menyspreu a les competències del govern de la Generalitat en matèria
educativa i un menysteniment al conjunt de la comunitat educativa i a la societat catalana.
Un projecte de llei que també segrega socialment a l’alumnat responent a una voluntat exclusivament ideològica, de
paràmetres elitistes i unificadors, menystenint la diversitat i la riquesa personal i cultural de les comunitats
autònomes.
El disseny de l’entramat normatiu permet segregar a l’alumnat pel que fa a l’accés a l’escola -obviant el principi de
l’equitat-, accepta la segregació en relació a la tipologia de l’alumnat al possibilitar el sosteniment amb fons públics
d’escoles diferenciades per raó de sexe i segrega lingüísticament pel que fa al tracte despreciatiu de la llengua
catalana i la possibilitat de crear centres en base a models lingüístics diferenciadors en un mateix context social. I a
més a més segrega l’itinerari formatiu bàsic de l’alumne al diferenciar al darrer any de la secundària obligatòria entre
uns continguts adreçats al batxillerat o uns aprenentatges de formació professional.
Des del nostre ajuntament treballarem perquè el front contra aquesta llei s’estengui a tot l’Estat espanyol.
Per tot plegat proposem que el Ple de l’Ajuntament d’Alcarràs acordi:

1.

Manifestar el desacord amb la voluntat recentralitzadora, retrògrada i segregadora socialment del Ministre
Wert.

2.

Defensar la necessitat d’impulsar un gran acord a Catalunya amb tots els representants d’entitats, agents
educatius i partits polítics contra aquesta reforma.

3.

Seguir impulsant el model d’immersió lingüística a Catalunya: Pedagògicament sostenible, jurídicament
viable i socialment acceptat.

4.

Declarar que l’actual model d’immersió lingüística ha portat resultats netament positius per l’educació del
nostre país, donant lloc a un sistema educatiu que en cap cas ignora el coneixement del castellà i, per tant,
reafirmar el nostre convenciment que la llengua catalana és i ha de continuar sent la llengua vehicular del
sistema educatiu català així com l’eina indispensable que possibiliti la cohesió social del nostre país.

5.

Manifestar el suport a la comunitat educativa que s’ha mostrat contrària a les ingerències del govern de
l’estat vers el model d’escola catalana i d’immersió lingüística i fer una crida a sumar-se a les mobilitzacions
promogudes per “somescola.cat” i pel conjunt del teixit educatiu, social, polític i cultural d’arreu del país.

6.

Comunicar aquest acord al President del Govern d’Espanya, al President de la Generalitat de Catalunya, a
la presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; a la
Conselleria d’Ensenyament; als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat; i als presidents
de l’Associació Catalana de Municipis, i de la Federació de Municipis de Catalunya.

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.
12.- PRECS I PREGUNTES.
1.- La regidora delegada de serveis personals Sra. Maite Codina, explica que per raons d’urgència s’ha aprovat la
sol.licitud de subvenció de plans d’ocupació, similars als de la temporada de l’allotjament, per tal que el Servei Català
d’Ocupació aporti durant sis mesos els serveis d’una treballadora familiar, un educador de carrer, un ajudant per repartir
la borsa d’aliments i una persona per ajudar al pla iglú que es desenvolupa durant l’hivern a persones sense sostre.
El Ple es dóna per comunicat i conforme.
2.- El Sr. Gerard Serra, portaveu del grup de CiU, pregunta:
a) Que es doni més informació sobre la subvenció atorgada per fer un recorregut de caça que consta a les actes de la
junta de govern.
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L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que es una nova associació que vol realitzar un recorregut de caça havent
demanant la col.laboració de l’Ajuntament per iniciar les activitats, amb el conveni de retornar en un parell d’anys
l’aportació, que es finançarà de les aportacions que realitzin els nous usuaris, es tracta d’ajudar a engegar l’actuació.
b) Ha vist que s’ha fet un nou local per la policia local, manifesta estar d’acord perquè així treballaran en millors
condicions, i demana que si s’ha d’inaugurar que se’ls inviti. Igualment vol fer una crida per que hagi un apropament als
somatens del poble, per tal que no es deixin manipular pels oferiments de la Subdelegació del Govern, que van sortir a la
premsa, oferint l’ajut de la Guàrdia civil i la Policia nacional; creu que van estar guiats de bona fe, però que solament
faltaria que en els temps que estem s’ignori a la policia autonòmica i entrem amb actuacions d’aquests cossos estatals,
amb tot el respecte que li mereixen, però que en definitiva tots volen ser manipulats políticament.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra respon a la primera part que no s’ha fet cap inauguració , ressalta que s’han posat al mateix
lloc els serveis socials i la policia local, per tal de recolzar la seguretat, que eren uns serveis, també el policial, que
precisava de certa reserva, per les persones que acudien i per poder actuar amb major rigor, fora de l’oficina d’atenció al
ciutadà de l’Ajuntament.
Respecte a l’actuació de la Subdelegada del Govern recorda la crítica que ha fet i que ha estat publicada als diaris, creu
que ha estat una actuació sensacionalista feta als mitjans de comunicació. Recorda les importants inversions en
equipaments i personal de seguretat realitzat per l’Ajuntament, fets que es poden veure i ha estat reconegut per tots, no
solament per l’equip de govern. Creu que resulta evident que mai es puguin arribar a zero delictes, és impossible més en
una societat en crisi com l’actual. Però les dades són que s’han reduït en més d’un 18% els delictes contra el patrimoni i
en un més del 12% els delictes en general al nostre poble, amb una resolució dels casos superior al 20%. Creu que tots
tenen drets a dir i a fer el que creguin convenient, però no es pot admetre que es generi por en la població, no n’hi ha dret
a fer anar la por per un tema i profit polític. Es més si la subdelegada hagués volgut parlar amb la Guàrdia civil l’haurien
dit l’excel.lent sintonia i la màxima col.laboració que em tingut també amb aquest cos, especialment quan se’ls van
demanar l’ajut pel control dels robatoris de gas-oil d’ús agrícola i la seva participació en la Junta Local de Seguretat, tot
ha estat de plena col.laboració. Manifesta la seva disconformitat amb que sempre es vulgui representar al nostre poble
dins del conflicte, el nostre poble es mereix molt més bon tractament, i les dades són totalment constatables, el cap de la
policia local ens informa periòdicament que la situació està molt controlada, que sóm un poble amb unes relacions socials
molt normal i això sempre es podrà argumentar. Afegeix que em de fer respectar les lleis si volem mantenir l’autoritat,
s’han fet moltes actuacions per millorar la seguretat, ara tindrem un sergent i un agent de la policia local més,
properament es continuaran organitzant jornades pedagògiques de convivència i civismes, tant a comerciants, com a
sectors amb recursos socials i econòmics més desfavorits. En definitiva conclou que tot i creure en la llibertat de crítica,
considera que el límit és la legalitat, i que la culpa de la situació actual d’inseguretat general no la tenen ni els policies ni
els jutges, sinó els polítics que són els que prenen les decisions. En aquests Ajuntament ja es van aprovar mocions per
exigir més contundència penal contra la delinqüència, especialment per robatoris i es va demanar als parlaments i als
responsables polítics que han de prendre les decissions, però no podem fer més que insistir i no acceptar la crítica
gratuïta.
El portaveu del grup de CiU Sr. Gerard Serra, demana continuar per aquesta línia, dona el seu recolzament total a
l’Alcaldia i presta la seva col.laboració per arribar a aproximar a l’Ajuntament i els somatens, finalment reitera la seva
indignació com a representant del poble per l’actuació de la Subdelegada del govern.
La Sra. Marina Forcada, portaveu del grup del PSC manifesta que al Consell Comarcal del Segrià s’han fet una jornada
de municipis amb somatens, tots manifestaven la comunió que hi havia entre els somatens i la política municipal.
Respecte a les manifestacions de la Subdelegada no sap si és solament protagonisme, si té intencionalitat política o què,
però no considera admissible que es vulgui treure un profit interessat de la situació concreta del nostre poble, donant una
impressió equivocada de la seva seguretat, li sap mot greu per que està vist també el que ha passat en d’altres pobles i
les actuacions que s’han fet en el nostre per millorar la seguretat ciutadana.
Finalment el Ple dóna unànime recolzament a les actuacions efectuades per l’Alcaldia, que dona per finalitzat aquest
assumpte.
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, 13 de desembre de 2012.
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EL SECRETARI.
Vist i Plau.
L'ALCALDE.

