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ACTA NÚM. 01/2013

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRER
DE 2013.

Data: 28 de febrer de 2013.
Horari: Inici a les 19 h i acabament a les 20,30 h.
Lloc: Sala de sessions.

A les 19 hores del dia vint-i-vuit de febrer dos mil tretze, 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 SecretariInterventor Sr. Pere Biedma Agüera, que certifica.

ASSISTENTS :

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

Regidors:

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

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

Secretari-Interventor:
Sr. Pere Biedma i Agüera.

ABSÈNCIES:
Amb l’absència excusada fins a l’inici del 5 è punt de l’ordre del dia del regidor Sr. Santiago Santamaria i
Mas (CiU).
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Es celebra sessió ordinària, prèvia convocatòria i publicitat efectuada amb l’antelació i forma reglamentària,
amb quòrum d’assistència suficient.
Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, seguidament es procedeix a conèixer els assumptes
inclosos al següent,

ORDRE DEL DIA:
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1.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
Donat per llegit l’esborrany de l’acta corresponent a les sessió ordinària celebrada el dia 13 de desembre 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 12 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 16 de gener de 2013.
1.- Aprovació acta sessió anterior del dia 28 de novembre de 2012.
2.- Comunicació d’acords adoptats per decrets de l’Alcaldia relacionats amb diversos serveis.
3.- Aprovació de sol.licitud de nou conveni de col.laboració amb el Departament de Sanitat i la Diputació
per a l’execució de la segona fase de l’ampliació del C.a.p. d’Alcarràs, anualitats 2013 i 2014.
4.- Ratificació d’aprovació del padró fiscal del servei d’aigua als masos de 2012.
5.- Atorgament de llicències dictaminades en Comissió d’obres del dia 10 de desembre de 2012 i
aprovació de factures en Comissió de compres d’igual data.
6.- Resolució per mutu acord del contracte de concessió d'obra pública relatiu a la redacció d’avantprojecte, projecte, execució i explotació d’un edifici d’equipament socio-laboral i d’esbarjo al Polígon
Galilego.
7.- Conveni amb l’Associació denominada Club Esportiu Recorregut de Caça i Compak Sporting per al
finançament de l’equipament per iniciar l’activitat social.
8.- Informe sobre la convocatòria del Plà únic d’obres i serveis de Catalunya període 2013-2016.
9.- Ratificació de declaració de deutors fallits i actuació contra els substituts del contribuents o d’altres
subjectes passius solidaris, a: Rambla Promocions 2002, sl, Promogestió Aldea, sl, i a Promocions
Montfranc, sl, per procedir contra els responsables subsidiaris.
10.- Acord d’adhesió de l’Ajuntament d’Alcarràs a l’ I.R.T.A.-Estació experimental de Lleida i al seu
reglament
11.- Assumptes diversos serveis:
11.1.- Aprovació de certificació aprovació certificació núm. 3 lot 1 de les obres d’ampliació del C.a.p.
11.2.- Ratificació d’aprovació de liquidació del consum d’aigua facturat per la C.H.E. a Endesa.
11.3.- Aprovació de convenis de col.laboració amb empreses contractistes de l’Ajuntament.
11.4.- Conveni de col.laboració amb Institut Caparrella per pràctiques d’alumnes.
11.5.- Ratificació de conveni de conservació amb la Comunitat de propietaris del Polígon Industrial
Galileo.
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1.6.- Comunicació de sentència del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de recurs formulat pel sr.
Domingo Siscart Navarro contra la sentencia desestimatòria del Jutjat Contenciós Administratiu de
Lleida, anul.lant l’aprovació del projecte de reparcel.lació voluntària promogut per Petizar Atibel, sl.
1.7.- Comunicació de sentència del Jutjat Social núm. 1 de Lleida, declarant l’existència de relació laboral
amb la sra. Antonia Fernández.

Junta de Govern del 30 de gener de 2013.
1.- Aprovació acta sessió anterior del dia 16 de gener de 2013.
2.- Comunicació d’acords adoptats per decrets de l’Alcaldia relacionats amb diversos serveis.
3.- Aprovació padró fiscal taxa ocupació terreny de domini públic amb gual permanent 2013.
4.- Atorgament de llicències dictaminades en comissió d’urbanisme dels dia 22 de gener de 2013.
5.- Declaració de responsabilitat subsidiaria a Catalunya Caixa Immobiliària, sau en relació al deute de la
Stat. Rambla Promocions 2002.
6.- Declaració de responsabilitat subsidiaria a Anida Inmuebles España y Portugal, sl, en relació al deute
de la stat. Promocions Montfranc, sl.
7.- Aprovació de conveni de col·laboració entre l’ajuntament d’Alcarràs i l’Associació Humanitària
Discapacitats de Catalunya.
8.- Sol·licitud ajut per al finançament d’actuacions en els espais naturals protegits de catalunya per a
l’any 2013. per a la realització de “actuacions d’ordenació dels usos públics i de difusió dels valors
ambientals al Pantà d’Arròs”.
9.- Comunicació de la legalització de l’E.D.A.R. de la població efectuada per l’A.C.A. i interposició de
recurs contra resolució de la C.H.E. requerint autorització i imposició de cànon d’abocament.
10.- Decret de compareixença com administració demandada i de remissió de l’expedient administratiu
en recurs contenciós. Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida. recurs ordinari núm. 631/2012. part
actora: Construcciones y Contratas Novex s.l., part demandada: Ajuntament d’Alcarràs, per la
desestimació presumpta de recurs de reposició per la reclamació d’interessos de demora.
Junta de Govern del 6 de febrer de 2013.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al dia 30 de gener de 2013.
2.- Cmunicació d’acords adoptats per decrets de l’Alcaldia de diversos serveis.
3.- Denegació d’actuacions de conservació de la línia d’alta velocitat demanades per Adif.
4.- Resolució amb estimació parcial del recurs de reposició interposat per Construcciones y Contratas
Novex, Sl contra l’acord de la junta de govern local de data 29 de febrer de 2012, de desestimació de la
reclamació d’interessos de demora en relació a l’obra d’arranjament de les restes arqueològiques de
l’antiga església, fase 1a.
5.- Resolució amb estimació parcial del recurs de reposició interposat per Construcciones y Contratas
Novex, Sl contra l’acord de la junta de govern local de data 29 de febrer de 2012, de desestimació de la
reclamació d’interessos de demora en relació a l’obra del cr. Devesa i adjacents. estimació parcial del
recurs.
6.- Sol·licitud de actualització de los valores cadastrals a la Direcció General del Cadastre amb efectes
del 1-1-2014.
Junta de Govern del 13 de febrer de 2013.
1.- Aprovació acta sessió anterior corresponent a la sessió del dia 6 de febrer de 2013.
2.- Comunicació d’acords adoptats per decrets de l’alcaldia relacionats amb diversos serveis.
3.- Aprovació sol.licitud de subvenció al PUOSC quadrienni 2013-2016.
4.- Ratificació de decisió sobre la incoació conjunta de les dues sol·licituds de reclamació d’interessos de
demora formulades per Construcciones y Contratas Novex, Sl, l’acumulació dels dos expedients per a la
seva tramitació conjunta i d’impuls, acordant l’obertura de tràmit de proposició i pràctica de mitjans de
prova.
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5.- Assumptes diversos serveis: 5.1.- Aprovació de conveni per la captura de coloms en llocs públics.
5.2.- Comunicació de l’acumulat de convenis de col.laboració amb empreses contractistes de
l’ajuntament. 5.3 Aprovació d’actualització a l’IPC dels servei de clavegueram de SOREA dels anys 2012
i 2013. 5.4.- Comunicació de la unificació dels serveis socials de repartiment d’aliments “lo Cistell”.
El Ple es dona per comunicat.
4.- PROPOSTA D’AHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA.
El Ple, en sessió del dia 24 de novembre de 2011 va acordar participar d’inici en les actuacions per
constituir una associació d’ens locals amb l’objecte de defensar l’assoliment dels drets nacionals que
corresponen a Catalunya i promoure l’exercici del dret a decidir i expressar la voluntat de l’Ajuntament
d’Alcarràs de concórrer a l’assemblea que elabori els estatuts que han de regir el funcionament de
l’Associació.
Una vegada constituïda l’Associació de Municipis per la Indepedència, procedeix acordar l’adhesió a la
mateixa.
Atès el dictàmen de la Comissió Informativa de Governació del dia 25 de febrer de 2011, es proposa per
l’Alcaldia:
Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a Vic en data 14 de
desembre de 2011.
Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat dels precedents
acords.
Quart.- Delegar en l’Alcalde per representar aquest Ajuntament davant l’Associació amb totes les
facultats previstes en els Estatuts, facultat que podrà delegar en un regidor de forma puntual.
Cinquè.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per la Independència,
domiciliada al carrer Ciutat, 1, 08500 Vic i també a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
Oberta deliberació l’Alcalde incideix en la necessitat de continuar en una associació a la que s’han
adherit 647 ajuntaments que representen a més de les 2/3 parts dels municipis de Catalunya. Tots els
portaveus dels grups municipals es reiteren en les manifestacions realitzades en la sessió del dia 24 de
novembre de 2011 amb ocasió del recolzament a la constitució de l’associació.
Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que integren el Ple,
resta aprovada per majoria qualificada superior a la majoria absoluta., per 11 vots a favor dels regidors
dels grups d’E.R.C., del P.S.C. i de C. i U. i el vot en contra del regidor del grup municipal del P.P.”
5.- MOCIÓ DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA DEL POBLE DE CATALUNYA I EL
PROCÉS DE TRANSICIÓ NACIONAL
Arran de la proposta de Moció de suport a la declaració de sobirania del poble de Catalunya i el procés
de transició nacional presentada per l’Associació de Municipis per la Independència i Assemblea.cat.
Atès el dictamen de la Comissió informativa de governació celebrada el passat dia 25 de febrer de 2013,
es proposa per l’Alcaldia l’aprovació de la Moció del contingut següent:

5

MOCIÓ.
Arran de l’aprovació de la Declaració de Sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya per part del
seu Parlament, el passat dia 23 de gener de 2013, el Ple l’Ajuntament d’Alcarràs
MANIFESTA:
1.- Que Catalunya s’ha format com a nació al llarg de deu segles, amb una llengua i unes formes de vida
pròpies, en l’ordre social i econòmic, en l’ordre intel·lectual i espiritual i en l’ordre jurídic i polític.
2.- Que a conseqüència de la derrota de 1714, les institucions catalanes foren abolides i Catalunya fou
annexada “per dret de conquesta” a Castella com a província seva.
3.- Que Catalunya ha resistit l’agressió permanent de l’Estat espanyol durant aquests tres-cents anys i
que tots els intents d’encabir i trobar un encaix polític entre Catalunya i l’Estat espanyol, inclosos els
trenta anys d’autonomisme, han fracassat.
4.- Que la pertinença a l’estat limita conscientment les potencialitats del nostre desenvolupament
econòmic i cultural, i atempta clarament contra la cohesió de la societat catalana per l’espoli que pateix la
nostra nació i per la limitada capacitat de decisió i d’autogovern que permet l’autonomia.
5.- Que després de la sentència del Tribunal Constitucional espanyol de 28 de juny de 2010, s’ha fet del
tot evident que només tenim dues vies: o bé desaparèixer com a nació o, per contra, iniciar un procés
d’independència que ens porti a la constitució del nostre propi Estat.
6.- Que la manifestació del passat Onze de setembre ha estat el punt culminant d’un procés de presa de
consciència i de mobilització sense precedents, que representa l’inici de l’etapa final del procés de
independència de Catalunya.
7- Els resultats de les eleccions al Parlament del 25N, a més, han posat de manifest que hi ha una
àmplia majoria social disposada a exercir el dret a decidir i a assumir-ne les conseqüències.
8.- Que ha arribat l'hora d'unir esforços per tal que les voluntats actuals a favor de la sobirania s’agrupin i
esdevinguin majoritàries per vies democràtiques, com a condició indispensable per exercir el dret
d’autodeterminació.
Per tots els fets anteriorment exposats es prenen els següents
ACORDS:
1.- Donar el nostre suport a la màxima institució nacional, el Parlament de Catalunya, per l’aprovació de
la Declaració de Sobirania del Poble de Catalunya, que explicita que el poble català és subjecte polític i
jurídic plenament sobirà per a decidir per si mateix el seu futur, sense ingerències externes de cap tipus.
Aprovada per una àmplia majoria parlamentària, la Declaració és transcendental ja que ningú, des de
l’estricta aplicació del dret internacional, ja no podrà negar a Catalunya l’exercici del dret a
l’autodeterminació.
2.- Instar al Parlament de Catalunya a que convoqui, tan aviat com ho consideri convenient i no més
enllà del 2014, el referèndum o consulta perquè el poble català pugui exercir el seu dret de lliure decisió
i, si aquesta és la seva voluntat majoritària, que Catalunya esdevingui un nou estat d’Europa.
3.- Agafar el compromís de treballar per aconseguir el suport majoritari del poble català a la constitució
de l’Estat propi, fent arribar a tots els nostres conciutadans les raons que ho avalen i convidant-los a
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participar en la construcció d’un Estat al servei d’una societat més lliure, justa, pròspera i profundament
democràtica.
4.- Notificar aquests acords al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de
Catalunya, als diversos grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, al president del Govern
Espanyol, al president del Congreso de los Diputados, als diferents grups polítics del Congreso de los
Diputados, al president del Senado, al president del Parlament Europeu i als diferents grups polítics del
Parlament Europeu.
Oberta deliberació el regidor del grup municipal del P.P. manifesta que per coherència es reitera en la
posició contrària sostinguda anteriorment respecte a l’adhesió a l’Associació de municipis per l’
Independència.
La regidora portaveu del grup municipal del P.S.C. Sra. Marina Forcada manifesta que els regidors del
P.S.C. votaran a favor de la proposta ja que consideren que el primer pas ha de ser establir el dret a
decidir i una vegada es determini aquest dret ja es plantejaran les posicions individuals, per això insisteix
que el seu vot favorable és per que la gent pugui decidir lliurement.
El regidor portaveu del grup municipal de C. i U. Sr. Gerard Serra manifesta que vol significar uns
aspectes bàsics, per primera vegada és el Parlament que s’avança als municipis i a les associacions
civils en una proposta d’aquests tipus, sempre havien estat altres estaments els que proposaven al
Parlament propostes que no arribaven a cap lloc, afortunadament com a conseqüència de la
manifestació lliure i pacífica de l’11 de setembre ha estat el Parlament el que ha marcat el camí. En
segon lloc s’alegar que el P.S.C. estigui en la línia de fer valer el dret a decidir, anteriorment sempre
defensaven propostes de federalisme de l’estat, per això celebra que estiguin al costat del que vol el
poble. En tercer lloc significar que ahir al Congres dels Diputats tots els parlamentaris catalans van votar
en el mateix sentit, per aconseguir l’aprovació de la consulta, del dret a decidir.
L’Alcalde manifesta que el vot a favor de la moció és molt important, perquè no es parla d’independència,
sinó de l’exercici del dret a decidir, de que el poble es manifesti lliurement respecte si es vol o no la
independència, creu que totes les opcions són molt respectables i des de fa anys s’ha treballat per a que
la gent tingui el dret democràtic de decidir, per tal que els partits facin el que vol el poble. Per l’
importància que el majoritari recolzament a la moció creu ha d’agrair la posició del grup del P.S.C. de
tenir una deferència per tal que la gent pugui tenir el dret a decidir.
La Regidora Sra. Marina Forcada, del grup del P.S.C., afegeix que pensa que la sobirania és del poble
que és el que té el dret a decidir, no obstant vol manifestar que el seu grup sempre ha defensat un estat
federal i no la proclamació d’un estat propi. Però al final serà el que manifesti el poble al que sempre li
faran costat i si cal un estat propi dins de la unió europea no significarà un problema especial donat el
caràcter internacionalista del partit socialista.
Finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència dels 13 regidors
que integren el Ple, resta aprovada per 12 vots a favor dels regidors dels grups d’E.R.C., del P.S.C. i de
C. i U. i el vot en contra del regidor del grup municipal del P.P.
6.- ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ PER L’ESCOLA BRESSOL.
La Direcció General de Centres Públics en relació amb la subvenció que, per al finançament de la
despesa corrent ocasionada pel funcionament de les Llars d’Infants d’Alcarràs (Centre 25008819), atorga
anualment el Departament d’Educació, proposa l’aprovació de conveni entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament d’Alcarràs per al
sosteniment del funcionament de centres educatius de primer cicle d’educació infantil de titularitat
municipal per al curs 2011-2012, per import de 1.300 €/alumne, que pels 74 alumnes equivalents,
ascendeix a un import de 96.200 €. A abonar abans del proper 30/04/2012.

7

Atès el dictamen favorable de la Comissió d’Hisenda del dia 19/02/2013, es proposa per l’Alcaldia la seva
aprovació i delegació per a la seva formalització.
La regidora delegada d’ensenyament manifesta que es va informar als pares usuaris del servei que durant el
curs escolar 2011/2012 l’Ajuntament assumiria la possible reducció de la subvenció de la Generalitat. I que
per al curs escolar 2012/2013 s’incrementaria la taxa de l’escola bressol perquè les noticies eren que la
Generalitat reduiria la subvenció a menys de 1.000 €. per alumne. Finalment veiem que la Generalitat
mantindrà la subvenció pel curs escolars 2011/2012 amb lo que l’Ajuntament no haurà d’assumir més dèficit
del previst inicialment. No obstant es reitera en el compromís comunicat amb els pares de que si la
subvenció per al curs 2012/2013 supera els 1000 €./alumne es compensaria la diferencia.
Posada a votació la proposta realitzada, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal,
el Ple l’aprova per unanimitat.

7.- CESSIÓ A PRECARI DE LOCAL A ASSOCIACIÓ DE RAMADERS DE BOVÍ DE CARN
D’ALCARRÀS PER A ÚS DE SEU SOCIAL I VENDA DE PRODUCTES VETERINARIS A TOTES LES
ASSOCIACIONS DE RAMADERS D’ALCARRÀS
Atès que l’associació sense afany de lucre denominada Associació de Ramaders de Boví de carn
d’Alcarràs, en data 1 de febrer d’aquest any, va sol.licitar a l’Ajuntament de la Vila d’Alcarràs, la cessió a
precari d’un local de propietat municipal ubicat a l’edifici “Centre Major d’Alcarràs”, per a l’utilització del
mateix com a seu social i lloc de dispensari de medicaments veterinaris i productes comuns a totes les
associacions ramaderes d’Alcarràs, amb ple coneixement del Plec de Condicions Administratives
generals que regulen aquestes cessions, aprovades pel Ple en sessió de data 13-9-91, que accepten
íntegrament com a supletòries d’aquest contracte, i manifesta expressament que sap que la cessió a
precari és gratuïta i merament tolerada, i que la seva entitat no resta en cap mena de relació de
dependència amb l’Ajuntament als efectes establerts al Codi Penal.
Atés el dictàmen favorable de la Comissió d’Hisenda del dia 19/02/2013.
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 “Centre Major
d’Alcarràs” de propietat municipal, Edifici “Centre Major”, local baixos (abans antiga seu de Correus), del
Cr. Major 22-32, per a l’utilització del mateix com a seu social i lloc de dispensari de medicaments
veterinaris i productes comuns a totes les associacions ramaderes d’Alcarràs amb les condicions
següents:
Primera.- Els precaristes no resten en cap mena de relació de dependència respecte de l'Ajuntament
cendent, als efectes establerts al Codi 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 prestació de serveis i subministraments elèctrics, que no tè la qualitat de
preu de cessió d'ús que és gratuït, ni del cànon de conservació establert al punt vuitè següent.
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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 devolució 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 comprometen a obtenir les llicències municipals corresponents a les activitats comercials o
medioambientals que realitzin al local municipal. L’activitat restarà subjecta a les condicions generals
reglamentàriament establertes.
Sisè.- Que deixen lliure i expedita a disposició de l’Ajuntament el local núm. 8, del Cr. Major 22-32, que
anteriorment ocupaven per a la seva cessió a l’Associació de diabètics d’Alcarràs.
Setè.- Que es comprometen a realitzar obres de millora, sempre pactades amb l’Ajuntament, manifestant
que restaran de propietat municipal, sense poder reclamar indemnització per les mateixes, un cop
s’abanadoni la cessió del local. No obstant l’Ajuntament participarà en part de les obres a realitzar amb
una quantia igual a 1.200 €. Equivalent a la quota que correspondria per l’any 2013.
Vuitè.- Amb l’objecte de satisfer les despeses de conservació de les instal.lacions es comprometen a
realitzar una aportació de 1.200 €. anuals (impostos apart), que abonaran de forma ordinària un cop a
l’any. Que s’actualitzarà a l’IPC anual de Catalunya. El preu es començarà a liquidar el mes de gener de
2014. Sense perjudici de l’anterior l’associació cessionària es compromet a assumir els costos de
subministrament de serveis comuns citats a l’antecedent tercer anterior.
Nové.- L'Ajuntament es reserva la prerrogativa de l'interpretació de les presents condicions.
Posada a votació la proposta realitzada, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal,
el Ple l’aprova per unanimitat.
8.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ORDENANÇA FISCAL DE TAXA D’EXPEDICIÓ DE DOCUMENT I
DEL PREU PÚBLIC DE L’ORDENANÇA DE NETEJA DE SOLARS.
Als efectes d’actualitzar l’ordenança reguladora de la taxa d’expedició de documents administratius als
nous fets imposables regularitzats en modificacions legals o major increment d’activitat municipal que
precisa ser finançada, com passa amb els actes de control de les llicències d’activitats ambientals,
inòques, comercials, d’espectacles i d’obres subjectes al règim de comunicació, i per l’increment de
l’activitat relacionada amb els registres i autoritzacions d’animals de companya i de races periolloses.
Als efectes d’actualitzar el preu públic regulat a l’Ordenança general de la neteja de patis, a sol.licitud
dels particulars per tal d’actualitzar els preus al cost del servei i mercat.
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.
Atès el dictamen favorable de la comissió informativa d’hisenda del passat dia 19 de febrer de 2012.
Es proposa per l’Alcaldia:
Primer.- Modificar provisionalment de forma puntual l’article de les ordenança següent:
B) ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4
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TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
“Article 7è. Tarifa
Afegint a les tarifes el cocepte i taxa següent:
TARIFA:CONCEPTES
Llicència tinença gos potencialment perillós. Taxa atorgament de
llicència.
Anotacions als registres d’animals de companyia. Taxa per
anotació.
Actes de celebració de matrimonis civils fora de l’horari oficial
d’atenció al públic.
Expedients règim de comunicació-Control. Taxa per acte de
control.

Quota: Euros
20,00
10,00
85,00
50,00

Segon.- Modificar provisionalment de forma puntual l’article de les ordenança següent:
Es modifica l’article 1-6 de l’ordenança reguladora de neteja de patis privats, es modifica el paràgraf:
On diu “Amb tot l’import es fixa en 0,05 euros per metre quadrat de finca per cada servei.”. Ha de dir: “Es
fixa el preu de cada servei en 0,40 €. per metre quadrat respecte finques menors de 300 m² i de 0,35 €.
per finques majors o iguals de 300 m².”.
Tercer.- La present modificació restarà aprovada definitivament sense més tràmits si durant la seva
exposició no es formulen reclamacions. Fent-se constar que la present modificació entrarà en vigor a
l’endemà de la publicació de la seva aprovació definitiva.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
l’aprova la proposta per unanimitat.
9.- COMUNICACIÓ DE DECRET D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST NÚM. 3.
L’Alcalde-President, dona compte al Ple del Decret de data 31 de desembre de 2012, d’aprovació de la
modificació núm. 3 del Pressupost de 2012, per incorporació majors ingressos vinculats a despeses i
transferències positives i negatives de despeses, del contingut que consta a l’esborrany de l’acta de la sessió
següent:
“En Miquel Serra i Gocia, Alcalde-President de l'Ajuntament de la Vila d'Alcarràs, en virtut de l'establert a l'art.
51 i 52 de la LBRL, arts. 41, 42, 44, 164, 192, 200 i 210 del ROF, i en virtut dels següents:
ANTECEDENTS:
Primer.- Bases d’Execució del pressupost de 2012.
Atès que l’art. 6 de les Bases d’Execució del Pressupost de 2012, determina que les despeses que no
superin el nivell de vinculació jurìdica no precisaran tramitar expedient de modificació de crèdits, que l‘art.
9 estableix que les transferències de crèdit quan afectin als mateixos nivells de vinculació jurìdica sols hi
precisaràn proposta raonada de l'Alcaldia i informe de Secretaria Intervenció, informant-se al Ple a la
propera sessió convocada. Considerant que l’art. 10 estableix que són partides ampliables les que
corresponguin a despeses financiades amb recursos afectats expresament, ampliables sense tramitació
d'expedient, peró nivellant el pressupost, no obstant tambè les ampliacions deuràn d'informar-se al Ple. En
Particular es declaren ampliables les partides següents:
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DESPESES
Cap.VI Inversions reals.

Despeses Patronat Esports

INGRESSOS
Majors ingressos dels Pressupostats de l’art. 36 relatiu a contribucions
especials vinculats a inversions + Quotes d’urbanització. Cap. IX Variació
Passius Financers I Cap. VI Alienació inversions reals. Cap. VII
Transferencies de capital. Segons consta a l’annex d’inversions i el seu
finançament. Cap.VIIII Romanent de tresoreria.
Majors ingressos Cap.III Taxes i altres ingressos.(*) i Cap IV
Transferències Ajuntament i Cap. VIII Romanent de Tresoreria

Aiximateix s’autoritzarà la modificació per suplement de crèdits a partides insuficients per transferències
de la partida del Cap. 9 següent:
91103

45

0110

AMORTITZACIO EXTRAORDINARIA DEUTE

297.300,00

Amb independència del capítol de despesa que es precisi, donat que l’esmentada partida serveix com a
bossa d’estalvi que es podrà destinar al finançament extraordinàri del deute o a cobrir insuficiències de
crèdit en el pressupost inicial.
Segon.- Modificació n. 3 del Pressupost de 2012 de l’Ajuntament.
Atesa la necessitat de reflectir les modificacions per majors ingressos i per transferències de crèdit, del
resum següent:
Pressupost vigent (després modifiació 1+)
Despeses finançades amb majors ingressos
Despeses finançades amb tranferències positives
Despeses finançades amb tranferències negatives
Total resultat de transferències
Pressupost definitiu

8.482.205,86 €.
+27.900,00 €.
+931.600,00 €.
-931.600,00 €.
0,00 €.
9.510.015,86 €.

El Resultat de les transferències per vinculació jurídica a nivells de capítols i d’àrees de despesa resta en la
forma següent:
Econ. Resum per capítols.

1
2
3
4
6
7

8
9

DESPESES DE PERSONAL.
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.
DESPESES FINANCERES.
TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
TOTAL DESPESES CORRENTS
INVERSIONS REALS.
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.
TOTAL DESPESES DE CAPITAL
TOTAL DESPESES NO FINANCERES
ACTIUS FINANCERS.
PASSIUS FINANCERS.
TOTAL PRESSUPOST

Crèdits
Inicials
2.468.300,00
2.297.200,00
234.500,00
173.600,00
5.173.600,00
2.095.500,00
41.100,00
2.136.600,00
7.310.200,00
0,00
1.082.800,00
8.393.000,00

Incorporació Transferencies Crèdits
Romanents I Majors. Ing.
Definitius
n.1 I 2
n. 3
0,00
104.677,00 2.572.977,00
0,00
247.965,00 2.545.165,00
0,00
3.600,00
238.100,00
0,00
2.658,00
176.258,00
0,00
358.900,00 5.532.500,00
1.025.727,45
- 33.403,32 3.087.824,13
0,00
0,00
41.100,00
1.025.727,45
- 33.403,32 3.128.924,13
1.025.727,45
392.303,32 8.661.424,13
0,00
0,00
0,00
63.478,41
-297.600,00
848.678,41
1.089.205,86
27.896,68 9.510.102,54
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Econ.
1
2
3
4
5
6
7

8
9

Resum per capítols.

Pressupost
Inicial

Modificació
1+2

Modificació 3

Previsions
definitives

IMPOSTOS DIRECTES.
IMPOSTOS INDIRECTES.
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES
INGRESSOS.
TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
INGRESSOS PATRIMONIALS.
INGRESSOS CORRENTS
ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS.
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.
INGRESSOS DE CAPITAL
TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS
ACTIUS FINANCERS.
PASSIUS FINANCERS
INGRESSOS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

3.888.000,00
84.900,00
1.531.300,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

3.888.000,00
84.900,00
1.531.300,00

1.608.500,00
22.300,00
7.135.000,00
83.000,00
1.175.000,00
1.258.000,00
8.393.000,00
0,00
0,00
0,00
8.393.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.089.205,86
0,00
1.089.205,86
1.089.205,86

0,00
0,00
0,00
0,00
27.900,00
27.900,00
27.900,00
0,00
0,00
0,00
27.900,00

1.608.500,00
22.300,00
7.135.000,00
83.000,00
1.202.900,00
1.285.900,00
8.420.900,00
1.089.205,86
0,00
1.089.205,86
9.510.105,86

Segon.- Modificació n. 1 del Pressupost de 2012 del Patronat Municipal d’Esports.
Atesa la necessitat de reflectir les modificacions per majors ingressos i per transferències de crèdit, del
resum següent:
Pressupost vigent (després modifiació 1+)
Despeses finançades amb majors ingressos
Despeses finançades amb tranferències positives
Despeses finançades amb tranferències negatives
Total resultat de transferències
Pressupost definitiu

249.000,00
0,00
72.000,00
-72.000,00
0,00
249.000,00

El Resultat de les transferències per vinculació jurídica a nivells de capítols i d’àrees de despesa resta en la
forma següent:
3 er.- Vist l’informe favorable de la Secretaria-Intervenció que posa de manifest que la modificació del
pressupost no suposa no provoca desequilibri pressupostari. Que les desviacions aparegudes a la
modificació núm. 1 es corregeix amb les previsions del projecte de pressupost de 2012 i el Pla econòmic i
financer voluntàriament aplicat per causa de la incorporació de romanents de tresoreria i de crèdit afectat
provinent de la liquidació de 2011. Afegint que que el Decret de Modificació 1 aprovat amb data 30 de maç
de 2012, pel procediment d’aprovació per Decret de l’Alcaldia i comunicació al Ple, en virtut de les bases
d’execució del pressupost que així l’estableixen, es va realitzar amb anterioritat de l’entrada en vigor de la
Llei Orgànica 1/2012, de 3 d’abril, per la qual es reforma la Llei 5/2011, i s’estableixen determinats
mecanismes de finançament, que es va publicar al BOE del 4 d’abril de 2012, data en la que va entrar en
vigor. En definitiva es considera que la modificació conserva l’estabilitat pressupostària i l’equilibri financer i
que no es precisa la realització de cap mena pla econòmic i financer.
DECRETO:
Primer.- Aprovar la modificació del pressupost general n. 3 del Pressupost general de 2012 de l’Ajuntament
per suplements de depesa finançat amb transferències de despeses amb vinculació jurídica per capítols i per
àrees de despesa, i per vinculació de majors ingressos indicada anteriorment.
Segon.- Aprovar la modificació del pressupost general n. 1 del Pressupost general de 2012 del Patronat
Municipal d’Esports per suplements de depesa finançat amb transferències de despeses amb vinculació
jurídica per capítols i per àrees de despesa indicada anteriorment.
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Tercer.- Donar compte al Ple a la propera sessió que es celebri.”
Ates el dictamen favorable de la Comissió d’Hisenda del dia 19/02/2013, el Ple es dona per comunicat.
10.- APROVACIÓ DE REGLAMENT DE RÈGIM D’ÚS I FUNCIONAMENT DELS HORTS FAMILIARS
Amb la finalitat de posar en marxa horts urbans per a persones o famílies empadronades al municipi i,
prioritàriament, amb rendes baixes, per contribuir a ajudar a persones i/o famílies que passen per
situacions difícils a causa, per exemple, de l’atur de llargada durada, o de la crisi, en general. Els horts
urbans estaran situats en uns terrenys municipals de gairebé una hectàrea propers a les actuals
piscines. Un cop feta la preparació adient.
Atès que les corporacions municipals estan obligades a regular l’accés al gaudiment del patrimoni
municipal en condicions d’igualtat, publicitat i lliure concurrència i esta facultat per intervenir en l’activitat
dels ciutadans mitjançant l’aprovació d’ordenances i reglaments, d’acord amb allò 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 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 de les ordenances
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.
Vistos els informes favorables emesos pel Secretari-Interventor i el dictamen adoptat per la Comissió
Informativa de Governació celebrada el passat dia 25/02/2012.
Es proposa al Ple l’adopció del següent,
ACORD:
PRIMER.- Aprovar Reglament de règim d’ús i funcionament dels horts familiars
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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.
L’Alcalde vol significar que els 72 horts familiars que es posaran en marxa, d’uns vuitanta metres
quadrats cadascun, tenen com a finalitat principal l’ajut social a les famílies més desfavorides, essent el
criteri dels serveis municipals el determinant per a adjudicar els horts. Així mateix es reservarà uns horts
per a l’ús pels centres escolars del municipi i una reserva de terreny pel compostatge dels residus per tal
de fomentar els cultius ecològics.
Finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que integren
el Ple, resta aprovada per unanimitat.

11.- RESOLUCIÓ DE SUPRESSIÓ DEL REGISTRE DE PARELLES DE FET MUNICIPAL.
El Ple en sessió ordinària celebrada el dia 17 de setembre de 1998, als efectes establerts a la Llei
10/1998, de 15 de juliol, d’unions estables de parella de la Generalitat de Catalunya, va acordar aprovar
la constitució i les normes reguladores del Registre Municipal d’Unions Estables de Parelles.
Darrerament s’havia observat sol.licituds d’inscripcions que, en alguns casos, es van considerar
fraudulentes, produint-se la denegació d’algunes sol.licituds i l’acord del Ple del dia en sessió ordinaria
celebrada el dia 3 d’abril de 2012 en el que es va acordar la supressió del registre de parelles de fet.
La creació d’aquests registres administratius tenien la finalitat fonamenta de pressionar al poder legislatiu
per tal que regulés normativament les parelles que convivien sense estar unides per cap vincle
matrimonial i eliminés la llacuna legal existent fins aquell moment en aquesta matèria. La inscripció en
aquests registres es regulà per uns criteris no uniformes, discrecionalment decidits en cada moment pels
Ajuntament.
L’entrada en vigor de la Llei 10/1998, de 15 de juliol, d’unions estables de parella de la Generalitat de
Catalunya i la posterior Llei 25/2010, de 29 de juliol, es posa de manifest que els registres administratius
no trobava empar en aquesta norma, que regulava expressament les unions estables de parella i en
determinats casos evidenciava que la inscripció en aquests registres administratiu obeïa a uns criteris
diferents als establerts a la llei, fonamentalment relacionats amb procediments de regulació d’estrangeria
en les darreres èpoques. Fets que determinaven actuacions fraudulentes i produïa el trencament del
principi de seguretat jurídica que això podia superar.
El Ple en sessió del dia 3 d’abril de 2012 en el que es va acordar la supressió del registre de parelles de
fet, va acordar estudiar altres normatives reguladores. En les mateixes s’observa que per tal d’evitar
actuacions fraudulentes es requereix el compliment de la normativa, concretament l’establiment de
parelles amb declaració notarial, o s’exigeix uns períodes mínims de convivència, d’entre un i dos anys,
amb el que pràcticament s’eliminen les possibilitats d’inscripcions, ja que generalment les inscripcions es
realitzaven per atendre necessitats puntuals de les parelles relacionades amb actes de naturalesa
administrativa, fiscal o laboral.
A la vista de la normativa exposada, es recomanà pels diferents autors de doctrina jurídica municipal, la
supressió d’aquests registres municipal i la derogació de la seva normativa de funcionament.
A l’hora, establir un règim transitori respecte a les inscripcions preexistents, fent constar en els certificats
que es lliurin les especials circumstàncies que hi puguin concórrer en la seva emissió.
Atés el dictamen favorable de la Comissió de Governació del dia 25/02/2013.
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Per tot el qual es proposa per l’Alcaldia.
Primer.- Ratificar l’acord del Ple del dia 3 d’abril de 2012, disposant la supressió del registre municipal de
parelles de fet, amb efectes de la data d’aprovació de la present resolució.
Segon.- Aprovar el règim transitori per tal que les parelles prèviament inscrites puguin continuar
acreditant la inscripció així com la baixa del registre, durant un període de 5 anys. Transcorregut
l’esmentat termini no es podran efectuar actuacions de cap tipus ni l’Ajuntament restarà obligat a lliurar
certificats dels estats d’inscripció.
Tercer.- Notificar la present resolució a les persones inscrites.
Finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que integren
el Ple, resta aprovada per unanimitat.

12.- PROPOSTA DE BAIXA DE L’AJUNTAMENT DEL CONSORCI LOCALRET.
El Ple, en sessió ordinaria celebrada el passat dia 30 de setembre de 2004, va acordar adherir l’Ajuntament
d’Alcarràs al conveni establert entre LOCALRET i TELEFÒNICA, delegant en l’Alcaldia la representació
municipal per a formalitzar l’adhesió al consorci LOCALRET.
Considerant que les prestacions dels serveis del consorci no són necessàries per les actuacions municipals,
que es poden gestionar directament i més econòmicament, sense despeses de quotes anuals.
Es proposa per l’Alcaldia la baixa del consorci LORALRET.
El regidor portaveu del grup municipal de CiU Sr. Gerard Serra informa que quan es va donar d’alta
l’Ajuntament a Localret era per la promoció d’internet i la telefonia per cable que es feia a tot el territori i
especialment a Lleida, la darrera actuació que es va fer va ser el projecte de telecomunicacions del pla
parcial de l’Incasol. Però actualment els serveis estan superats per la telefonia mòbil. L’Alcalde contesta
que es va donar audiència als representants de Localret, però els serveis informàtics i tècnics municipals
consideren que és un servei i una despesa que ens la podem estalviar i l’assessorament en aquests
assumptes la podem rebre de les associacions municipalistes de l’ACM o la FMC.
Finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que integren
el Ple, resta aprovada per unanimitat.
13.- PRÓRROGA DEL PLA LOCAL DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT.
Per raons d’urgència, es proposa ratificar l’acord de la Junta de Govern adoptat en sessió del dia
13/02/2013, per tal de demanar la prorroga durant un any mes del Pla Local de Polítiques d’Igualtat aprovat i
presentat davant de l’Institut Català de la Dona per a l’any 2008-2011, als efectes de continuar realitzant els
projectes previstos durant l’any 2013 i sol.licitar les subvencions corresponents a l’Institut Català de la Dona.
Atès el dictamen favorable de la comissió de serveis personals celebrada el dia 25/02/2013.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que integren el Ple, resta aprovada per
unanimitat.
14.- ESCRITS OFICIALS I INSTÀNCIES.
No consta.
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15.- PRECS I PREGUNTES.
1.- Informació d’adhesió i ampliació del conveni amb l’IRTA.
El regidor delegat d’agricultura i ramaderia Sr. Jaume Bernis informa al Ple que, com ja saben perquè
van ser convidats a l’acte de formalització, l’Ajuntament s’ha tornat a adherir a l’IRTA i a ampliat el
conveni inicialment previst per recolzar la fruticultura també a la ramaderia. Informa que ja s’han iniciat
sessions amb les ADS dels sectors del porcí i del boví per visitar els camps i granges experimentals i
treure el màxim profit. Manifesta que Esquerra no entenia el perquè l’Ajuntament sortia de l’IRTA ja que
la investigació en els sectors agrícoles i ramaders del nostre es fonamental en un poble com el nostre.
Ara ja s’ha signat el nou conveni i espera que es comencin a veure els fruits immediatament.
El regidor portaveu del grup de CiU Sr. Gerard Serra manifesta que s’alegren de la nova adhesió a l’IRTA
i que hagin canviat les condicions. Vol explicar que durant el seu mandat es va sortir de la institució
perquè no es justificava l’aportació municipal, ja que darrerament els fruits de les investigacions eren
secrets exclusivament accessibles a les empreses que aportaven més diners, a més es van abandonar
els projectes de caps experimentals que es volien fer al poble, a tal efecte es va deixar de participar i es
va deixar el lloc a la Cooperativa del Camp. Per això s’alegra que els coses hagin canviat i els insta a
que es facin complir els convenis per tal que el profit el tinguin els nostre pagesos i ramaders i no
solament les grans corporacions.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra manifesta que no es cert del tot, ja que al nostre poble sempre havia estat el
CEAP i sempre havien tingut molt bona sintonia amb l’IRTA, per sort la Cooperativa va entrar i es va
poder continuar obtenint informació, no obstant creu que l’Ajuntament que representa a un dels municipis
més importants de tota Catalunya en agricultura i ramaderia ha de ser a l’IRTA i que, tot i sen cert que
s’han recolzat molt en les empreses privades, ara és diferent i per aixó han fet el nou conveni, no
solament respecte al vegetal sinó també respecte a la carn. Per exemple ara han comprat les granges de
la Copaga al nostre terme municipal, i s’està investigant molt en genètica i alimentació.
El regidor de CiU Sr. Gerard Serra afegeix que ara s’ha fet a la UdL un aula biotecnològica del sector del
porcí que està recolzada per la Diputació, per l’Irta i la Universitat de Lleida. El regidor delegat Sr. Jaume
Bernis insisteix en que és una necessitat mútua, la que el municipi més important de Catalunya en
agricultura i ramaderia necessita a l’IRTA i aquests a nosaltres.
El regidor del grup municipal del P.P. Sr. Simeó Abad, com a ramader està conforme amb l’adhesió a
l’IRTA però espera que siguem els primers beneficiaris dels diners que aportem i no solament les
empreses de fora, creu que és una institució molt activa i ens interessa molt poder gaudir de les
investigacions.
Finalment l’Alcalde dona per tancada la qüestió.
2.- Informació sobre renovació de la pòlissa de crèdit.
El regidor delegat d’hisenda Sr. Jaume Bernis informa al Ple que, com es va explicar a la comissió
d’hisenda, s’ha renovat amb el Banc Santander la pòlissa de crèdit per a cobrir els dèficits temporals de
tresoreria per un import de 100.000 €. Rebaixant en 150.000 €. la pòlissa anterior,
3.- Proposta de recolzament a municipis denunciats per la no col.locació de la bandera espanyola
i que han adoptat acords sobre el dret a l’autodeterminació.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra davant que molts ajuntaments estan patint l’assetjament de la Sra. Llanos de
Luna, Delegada del Govern de l’Estat a Catalunya, pels conflictes jurídics que se’ls planteja amb
l’Administració de l’Estat per causa dels acords que han adoptat sobre el dret a l’autodeterminació o pel
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fet de no col·locar la bandera espanyola. Vol que consti en acta una proposta o prec de recolzament a
tots els municipis que l’estan patint, fent-los costat. Considera que el nostre Ajuntament durant tot el
mandat de CiU no va penjar la bandera espanyola i l’actual tampoc perquè tenim un sentiment de no
estar ben tractats, de falta de respecte. Considera que si ens consideressin respectats com a poble
encara es podria considerar, però no en les circumstàncies actuals; per això proposa al Ple que s’adopti
el següent
ACORD:
1.- Recolzar i fer-nos sol.lidaris amb tots els municipis l’assetjament de la Sra. Llanos de Luna, Delegada
del Govern de l’Estat a Catalunya, pels conflictes jurídics que se’ls planteja amb l’Administració de l’Estat
per causa dels acords que han adoptat sobre el dret a l’autodeterminació o pel fet de no col·locar la
bandera espanyola.
2.- Instar a l’Associació de Municipis per la Independència, que representa a 647 ajuntament que
signifiquen les 2/3 parts dels municipis de Catalunya, que facin recolzament, assessorament i pressió per
tal d’aconseguir defensar als ajuntament afectats. Considerant que resultarà més forta una actuació
general i coordinada que una defensa a títol individual.
El regidor del grup municipal del P.P. Sr. Simeó Abad, manfiesta que al final haurà d’intervenir per tal de
fer constar que estem en un país democràtic i que s’han respectar totes les posicions i el que estigui
establert per la llei, acatarà el que decideixi el poble però no creu convenient que si no es posen les
banderes oficials, tampoc s’haurien de ficar senyeres partidistes com l’estelada que tenim al nostre
ajuntament. Creu que l’Ajuntament representa a tot el poble i n’hi ha moltes persones que es pregunten
on és la bandera espanyola?, igualment creu que no es pot incentivar les posicions extremistes.
L’Alcalde considera que n’hi ha coses molt més importants en l’actual situació de crisis que perdre el
temps i els diners en aquestes qüestions.
Finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència dels 13 regidors
que integren el Ple, resta aprovada per 12 vots a favor dels regidors dels grups d’E.R.C., del P.S.C. i de
C. i U. i el vot en contra del regidor del grup municipal del P.P.
I no havent més assumptes que tractar l’Alcalde aixeca la sessió en el lloc, data i hora indicats a
l’encapçalament.
I perquè consti als efectes establerts als arts. 203 al 207 del R.O.F.R.J.C.L. (R.D. 2568/86, de 28 de
novembre), lliuro aquest certificat, amb reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent
i amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde.
Alcarràs, 28 de febrer de 2013.
EL SECRETARI.
Vist i Plau.
L'ALCALDE.

