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ACTA NÚM. 03/2013

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 25 D’ABRIL DE 2013.

Data: 25 d’ABRIL de 2013.
Horari: Inici a les 19 h i acabament a les 19,45 h.
Lloc: Sala de sessions.
A les 19 hores del dia vint-i-cinc d’abril de 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 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. 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).

Secretari-Interventor:
Sr. Pere Biedma i Agüera.
ABSÈNCIES:
Amb l’absència per renúncia del Sr. Agustí Cabases Saz (ERC) durant tota la sessió
A més, s’excusa l’absència durant tota la sessió dels regidors: Sr. Simeó Abad i Moliné (PP) i de la Sra. Montserrat
Clarisó i Vilaseca (ERC).
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Es celebra sessió ordinària, prèvia convocatòria i publicitat efectuada amb l’antelació i forma reglamentària, amb quòrum
d’assistència suficient.
Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, seguidament es procedeix a conèixer els assumptes inclosos al
següent
ORDRE DEL DIA:

1.- COMUNICACIÓ DE RENÚNCIA DE REGIDOR ELECTE.
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L’Alcalde-President Sr. Miquel Serra, per la rellevància de l’assumpte, passa com a primer punt de l’ordre del dia la
comunicació al Ple que el regidor del candidatura Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, el Sr.
Agustí Cabases Saz, per motius estrictament personals i de salut, ha comunicat per escrit davant del Secretari de
l’Ajuntament, formalitzada el dia 22 d’abril de 2013, amb registre d’entrada núm. 1248, la decisió de renunciar al
càrrec de regidor de l’Ajuntament d’Alcarràs; decisió que ha estat pressa lliurement i d’una forma meditada.
Igualment es comunica per l’Alcaldia que als efectes establerts a l’article 182 de la Llei Orgànica 5/85, de 19 de juny,
del Règim Electoral General, el substitut serà el candidat electe següent a la llista d’Esquerra Republicana de
Catalunya-Acord Municipal per a les eleccions locals celebrades al juny de 2011.
Considerant que segons l’establert a l’art. 15 de la dita Llei Orgànica, el mandat de les Juntes Provincials i de Zona
finalitza als cent dies desprès de les eleccions, el que vol dir que l’únic òrgan permanent de l’Administració Electoral
és la Junta Electoral Central.
L’Alcalde vol manifestar al Sr. Agustí Cabases Saz l’agraïment de l’equip de govern i del grup municipal d’ERC per
les iniciatives i propostes aportades per a millorar l’esport, el comerç i els espais públics del municipi, per la tasca
que ha desenvolupat pels interessos generals del poble i manifestant-li els desitjos de continuar amb la seva
col.laboració des de fora de la corporació.
Considerant les situacions anteriors, l’Alcalde-President proposa al Ple, l’adopció del seguent acord:
Primer.- Donar per rebuda i acceptar la renúncia del regidor Sr. Agustí Cabases Saz, regidor del grup municipal del
E.R.C.-A.M.
Segon.- Sol.licitar a la Junta Electoral Central que atribueixi l’escó al candidat següent a la llista electoral de la
candidatura E.R.C.-A.M.
Donada la paraula als portaveus presents, el regidor de CiU Sr. Gerard Serra manifesta que, tot i a les diferències
polítiques, es vol sumar i donar l’agraïment al Sr. Agustí Cabases en nom del grup municipal de CiU, per la dedicació al
servei del poble, que ha estat màxima, respectant la decisió meditada i desitjant-li que es cuidi i es millori dels problemes
de salut que l’han provocat la renuncia.
La Sra. Marina Forcada, regidora del grup municipal del PSC, també manifesta l’agraïment pels serveis prestats pel Sr.
Agustí Cabases, després de dos anys compartint tasques de govern, decidint coses amb molt d’entusiasme i amb ganes
de fer coses. Per això espera continuar amb la seva col.laboració.
I no havent més intervencions, es passa a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de 9 dels 13 regidors
que integren el Ple, i resta aprovada per unanimitat.
2.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
L’Alcalde-President, Sr. Miquel Serra, donant per llegit l’esborrany de l’acta corresponent a les sessió ordinària celebrada
el dia 28 de febrer de 2013 i l’acta de la sessió extraordinària del dia 4 d’abril de 2013, amb la proposta d’esmena
següent:
Acta de la sessió ordinària del dia 28/02/2013.
Al punt 9.- Comunicació de Decret d’aprovació de la Modificació del Pressupost núm. 3 . A la part dispositiva,
ON DIU:
Segon.- Modificació n. 1 del Pressupost de 2012 del Patronat Municipal d’Esports.
/...Pressupost vigent (després modifiació 1+)
249.000,00
Despeses finançades amb majors ingressos
0,00
Despeses finançades amb tranferències positives
72.000,00
Despeses finançades amb tranferències negatives
-72.000,00
Total resultat de transferències
0,00
Pressupost definitiu
249.000,00
HA DE DIR:
Segon.- Modificació n. 1 del Pressupost de 2012 del Patronat Municipal d’Esports.
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/...
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
8.900,00
72.000,00
-72.000,00
0,00
257.000,00

Proposa les seves aprovacions. Preguntant l’Alcalde als membres de la Corporació si tenen alguna observació a
formular.
I no havent més intervencions, es passa a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de 9 dels 13 regidors
que integren el Ple, i resta aprovada per unanimitat.
3.- 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 20 de febrer de 2013.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 13 de febrer de 2013.
2.- Comunicació d’acords adoptats per decrets de l’Alcaldia relacionats amb serveis generals.
3.- Comunicació de l’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. quart
trimestre de 2012.
4.- Aprovació d’operació de tresoreria pel finançament de dèficits transitori de tresoreria previstos pel pressupost de 2013
amb Ban Santander, per 100.000 €. i pel període d’un any.
5.- Proposta d’atorgament de subvencions a entitats educatives 2013. Escola “Comptes de Torregrossa”, Escola “Parc
del Saladar” i I.E.S. d’Alcarràs.
6.- Resolució atorgant la petició relativa a la tala de la plantació de xops o pollancres de la parcel·la 793 del polígon 1,
actualment reparcel·lada en el sector Sud-i-01 “Partida Torrent”. necessarietat de llicència urbanística.
7.- Assumptes de diversos serveis: 7.1.- Pròrroga del Pla Local de Polítiques d’Igualtat. 7.2.- Comunicació de l’acumulat
de convenis de col.laboració amb empreses contractistes de l’ajuntament.
Sessió ordinària del dia 27 de febrer de 2013.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 20 de febrer de 2013.
2.- Comunicació d’acords adoptats per decrets de l’Alcaldia relacionats amb serveis generals.
3.- Resolució que desestimatòria del recurs de reposició interposat Petizar Atibel, sl, per impugnació del decret
d’Alcaldia de data 27 de novembre de 2012, que va desestimar la sol·licitud de devolució de l’Icio.
4.- Sol.licitud de revisió i compensació premi cobrança de la liquidació de 2011 de l’Organisme Autònom de Gestió i
Recaptació de Tributs Locals
5.- Aprovació de liquidació definitiva corresponent a l’any 2012 i estat de comptes de la concessió del servei d’aigua
i clavegueram presentat per Sorea.
6.- Atorgament de llicències dictaminades en comissió informativa del dia 22 de gener de 2013

4

Sessió extraordinària del dia 6 de març de 2013.
únic.- Ratificació de decret d’aprovació del servei social de repartiment d’aliments “Lo Cistell”.
Sessió ordinària del dia 13 de març de 2013.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 27 de febrer de 2013 i la del dia 6 de març de 2013.
2.- Comunicació d’acords adoptats per decrets de l’Alcaldia relacionats amb serveis generals.
3.- Reversió de la finca del cr. la Bassa, 108 i adquisició de la bàscula de l’antic SENPA.
4.- Liquidació de taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de subministraments que afectin
a la generalitat: Grup Endesa.
5.- Assumptes diversos serveis: 5.1.- Convenis de col.laboració de formació pràctica amb l’Institut el Pont de Suert i
l’Institut municipal d’ocupació Salvador Seguí de l’Ajuntament de Lleida. 5.2.- Contracte menor d’arrendament-renting per
la renovació d’equipament ofimàtic de la Secretaria municipal. 5.3.- Contracte menor de contractació d’assegurances
municipals. 5.4.- Foment de la recollida selectiva i utilització de la deixalleria municipal.
6.- Comunicació de la celebració de Comissions informatives de Cultura, Festes i Patrimoni històric.
7.- Escrits oficials i instàncies relacionades amb diversos serveis.
Sessió ordinària del dia 26 de març de 2013.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 13 de març de 2013.
2.- Comunicació d’acords adoptats per decrets de l’Alcaldia relacionats amb serveis generals.
3.- Atorgament de llicències dictaminades en comissió informativa del dia 25 de febrer de 2013.
4.- Assumptes diversos serveis: 4.1.- Resolucions relacionades amb la legalització de l’EDAR d’Alcarràs de no
personació a contenciós administratiu de la C.H.E. a l’A.C.A. 4.2.- Aprovació de protocols d’actuacions en recursos
humans. 4.3,- Indemnització per inundacions al museu del “Fossar”. 4.4.- Liquidació extraordinària a la Tresoreria
General per alta laboral donant compliment a la sentència del Jutjat de lo Social, núm. 2 de data 11/12/2012. 4.5.Informe de l’Autoritat Territorial de Mobilitat de Lleida comunicant que l’aportació municipal al consorci.
5.- escrits oficials i instàncies relacionat amb diversos serveis.
Sessió ordinària del dia 3 d’abril de 2013.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 26 de març de 2013.
2.- Comunicació d’acords adoptats per decrets de l’Alcaldia relacionats amb serveis generals.
3.- Atorgament de llicències dictaminades en comissió informativa del dia 26 de març de 2013 i aprovació de relació
de factures 1/2013.
4.- Assumptes diversos serveis: 4.1.- Comunicació de l’acumulat de convenis de col.laboració amb empreses
contractistes de l’ajuntament. 4.2.- Ratificació cànon aigua de la C.H.E. per l’EDAR d’Alcarràs. 4.3.- Reclamació per
aprofitaments de terres de propietat municipal en les obres d’ampliació de les Escoles del Saladar. 4.4,- Mesures
d’ajut social relacionades amb el preu del menjador de l’Escola Bressol. 4.5.- Aprovació de liquidacions del contracte
de servei de bar de l’Espai Magalàs”. 4.6.- Protecció de dades personals de la publicació d’actes de la Junta de
Govern.
Sessió ordinària del dia 17 d’abril de 2013.
1.- Aprovació acta anterior de la sessió del dia 3 d’abril de 2013.
2.- Comunicació d’acords adoptats per Decrets de l’Alcaldia relacionats amb diversos serveis.
3.- Comunicació de l’informe trimestral d’Intervenció sobre el complimient 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.
Primer trimestre de 2013.
4.- Ratificació de decret de compareixença com administració demandada i de remissió de l’expedient administratiu
en Recurs contenciós. núm. 184/2013, interposat per Correos y Telégrafos s.a
5.- Liquidació de taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de subministraments que afectin
a la generalitat: E-on Energia s.l.
6.- Assumptes diversos serveis: 6.1.- Comunicació de l’acumulat de convenis de col.laboració amb empreses
contractistes de l’Ajuntament. 6.2.- Adquisició de carretó elevador per serveis generals municipals. 6.3.- Adquisició
d’una trituradora Belafer pels servei de camins. 6.4.- Venda de l’esbrossadora a Belafer per adquisició de nova. 6.5.Renovació del dipòsit a termini del fons de la fundació del PMAJA. 6.6.- Comunicació de sentencia del T.S.J.C.
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sobre recurs de súplica contra sentencia del jutjat de lo social de lleida per acomiadament laboral. 6.7- Atorgament
de subvenció a l’associació 50 i més d’alcarràs.
6.8- Convocatoria de la Comissió mixta de cultura, ensenyament, festes, joventut i patrimoni històric artístic.
7.- Ratificació de decret d’Alcaldia d’aprovació d’expedient de contractació pel procediment negociat amb publicitat
del contracte d’obra d’ampliació del Centre d’Assistència Primària, fase 2a.
8.- Escrits oficials i instàncies de diversos serveis.
Seguidament l’Alcalde dona la paraula al regidor-portaveu de CiU Sr. Gerard Serra que manifesta que, en relació a
les sessions del dia 3/4/2013, vol demanar uns aclariments: Respecte al punt 4.3. mencionant el requeriment de
pagament de l’aprofitament d’unes terres a Saladar, pregunta de què reclamació es tracta? I del punt 4.5. respecte a
l’adjudicació del bar de les antigues piscines, pregunta si s’ha fet licitació?.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta a la primera que a l’empresa adjudicatària i la subcontractista de les obres
d’ampliació de les piscines se les va oferir l’aprofitament d’unes terres de propietat municipal de la zona propera del
Saladar, amb el que s’estalviarien costos de transports, les empreses es les van agafar pensant que eren gratuïtes.
L’Ajuntament les ha recordat que el benefici que obtenien era en el transport, però evidentment no en les terres,
havent-se reclamat el pagament de les mateixes.
El Ple es dona per comunicat.
4.- COMUNICACIÓ DE DECRET D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2012.
L’Alcalde-President Sr. Miquel Serra, dona compte al Ple que, per Decret de data 28 de febrer de 2013, informada la
Comissió d’Hisenda municipal del dia 22 d’abril de 2013, s’ha aprovat la liquidació dels comptes generals de 2012, del
contingut que consta a l’esborrany de l’acta de la sesssió del resum següent:
“En Miquel Serra i Godia, Alcalde-President de l’Ajuntament de la Vila d’Alcarràs, d’acord amb l’establert a l’art. 172
de la Llei 39/88 i en virtut de l’art. 51 i 52 de la LBRL, arts. 41, 42, 44, 164, 192, 200 i 210 del ROF, emeto el
següent:
DECRET:
Primer.- Aprovació de liquidació del pressupost general de 2012.
Aprovar les liquidacions del Pressupost General per a 2012, composat pels Ens següents: 1. Ajuntament. 2.Patronat
Municipal d’Esports. Dels resums següents:

Concepte

LIQUIDACIó DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DE 2012
Import

1.- EXERCICIS CORRENTS.

Ajuntament

P.M.Esports

Transferen.
Intern.

Total Consolidat
2012

Suma 2011

PART PRIMERA:
ESTAT DE DESPESES
1er.- Liquidació Estat de Despeses.
a) Previsions inicials

8.393.000,00

249.000,00

138.400,00

8.503.600,00

b) Modificacions

1.117.102,54

8.900,00

-26.838,00

1.152.840,54

674.014,23

c) Previsions pressup. Definitives.

9.510.102,54

257.900,00

111.562,00

9.656.440,54

8.938.114,23

d) Crèdits totals autoritzats

7.845.122,58

253.848,95

111.561,60

7.987.409,93

7.298.743,19

Romanent de crèdit no compromés

1.664.979,96

4.051,05

0,40

1.669.030,61

1.639.371,04

e) Obligacions reconegudes

7.368.565,99

253.848,95

111.561,60

7.510.853,34

6.723.426,99

476.556,59

0,00

0,00

476.556,59

575.316,20

a) Obligacions reconegudes netes

7.368.565,99

253.848,95

111.561,60

7.510.853,34

6.723.426,99

b) Pagaments líquids

7.107.512,89

249.345,86

111.561,60

7.245.297,15

5.791.931,82

261.053,10

4.503,09

0,00

265.556,19

931.495,17

f) Romanents de crèdit compromesos

8.264.100,00

2on.- Desenvolupament dels Pagaments

c) Obligacions reconegudes pend.pagament
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Ajuntament

P.M.Esports

PART SEGONA:

Transferen.
Intern.

Total Consolidat
2012

Suma 2011

ESTAT D'INGRESSOS
1er.- Liquidació Estat d'Ingressos
a) Previsions incials

8.393.000,00

b) Modificacions

1.117.102,54

c) Previsions pressupostàries definitives

9.510.102,54

d) Drets reconeguts nets.

249.000,00

138.400,00

8.503.600,00

8.264.100,00

8.900,00

-26.838,00

1.152.840,54

674.014,23

257.900,00

111.562,00

9.656.440,54

8.938.114,23
7.958.050,60

8.298.414,35

254.912,19

111.561,60

8.441.764,94

-1.211.688,19

-2.987,81

-0,40

-1.214.675,60

-980.063,63

d) Recaptació neta

6.388.432,49

254.912,19

111.561,60

6.754.906,28

5.938.906,91

j) Drets pendents de cobrament.

1.909.981,86

0,00

0,00

1.686.858,66

2.019.143,69

a) Drets reconeguts nets.

8.298.414,35

254.912,19

111.561,60

8.441.764,94

7.958.050,60

b) Obligacions reconegudes netes.

7.368.565,99

253.848,95

111.561,60

7.510.853,34

6.723.426,99

929.848,36

1.063,24

930.911,60

1.234.623,61

-476.556,59

-476.556,59

-575.258,66

9.799,41

9.799,41

20.570,40

e) Comparació-excés previsions.

PART TERCERA:
Resultat Pressupostari

c) Resultat pressupostari.
d) Desviacions positives finançament
e) Desviacions negatives finançament
f) Desp.finançades romananent .liq.tresoreria.

0,00

g) Resultat operacions comercials
h) Resultat pressupostari ajustat.

0,00
463.091,18

1.063,24

0,00

464.154,42

679.935,35

1.010.413,46

1.630.327,10

2.- EXERCICIS TANCATS
DESPESES-CREDITORS
1.- Evolució obligacions reconegudes
a) Obligacions reconegudes
b) Obligacions anul.lades

986.215,80
- 10.023,61

24.197,66
-

745,20

-10.768,81

-20.860,27

c) Obligacions reconegudes netes

976.192,19

23.452,46

999.644,65

1.609.466,83

d) Pagaments ordenats

935.900,18

23.452,46

959.352,64

1.528.481,78

40.292,01

0,00

40.292,01

80.985,05

95,87

100,00

95,97

94,97

a) Saldos contret previ Ingrès directe

2.809.732,35

37.057,52

2.846.789,87

2.031.861,13

b) Saldos contret previ Ingres rebuts

706.793,76

4.840,70

711.634,46

809.442,99

3.516.526,11
44.458,66

41.898,22
0,00

3.558.424,33

2.841.304,12

44.458,66

39,00

323.572,88

0,00

323.572,88

94.102,53

e) Total Saldos pendents de cobro totals

3.237.411,89

41.898,22

3.279.310,11

2.747.240,59

d) Recaptació líquida realitzada.

36.658,52
0,00

1.661.795,67

1.194.549,34

e) Liquidacions cancel.lades

1.625.137,15
11.336,42

11.336,42

13.410,61

f) Drets pendents cobrament finals.

1.600.938,32

5.239,70

1.606.178,02

1.539.280,64

50,20

87,49

50,68

43,48

h) Obligacions pendents pagament finals.
Percentatge d'execució
INGRESSOS-DEUTORS
2.- Evolució drets reconeguts

c) Total Saldos contret previs
d) Rectificacions
e) Anulacions liquidacions

Percentatge d'execució

7

3.- ESTAT COMPROM. DESP. EXERC.
FUTURS

Ajuntament

P.M.Esports

0,00

0,00

Cap.

4.- ESTAT TRESORERIA.

Ajuntament

Transferen.
Intern.

P.M.Esports

Consolidat 2012

Consolidat
2011

0,00

Transferen.
Intern.

Total Consolidat
2012

-

Consolidat
2011

Part Primera.- Resum General Tresoreria.
457.578,58

a) Fons líquids a la tresoreria finals.

33.301,27

490.879,85

482.038,00

0,00

a) Deutors pendents cobrament finals.
a.1) Preptos. ingressos exer. corrents.

1.909.981,86

0,00

1.909.981,86

2.019.143,69

a.2) Preptos. ingressos exer. tancats.

1.600.938,32

5.239,70

1.606.178,02

1.539.280,64

70.710,01

4.600,00

75.310,01

106.433,68

a.3) D'altres operacions no pressuposta.

0,00

0,00

3.581.630,19

9.839,70

b.1) Preptos. despeses exer. corrent.

261.053,10

b.2) Preptos. despeses exer. tancats.

40.292,01
101.811,20

a.4) Menys ingressos pts. aplicació def.
b) Total Deutors.

0,00
0,00

-

3.591.469,89

3.664.858,01

4.503,09

265.556,19

931.495,17

0,00

40.292,01

80.985,05

4.600,00

106.411,20

124.304,56

b) Creditors Pendents pagament finals.

b,3) De d'altres operacions no pressupostar.

0,00

b.4) Pag. Realitzats pendents aplicació defi.

0,00

-

403.156,31

9.103,09

0,00

412.259,40

1.136.784,78

d) Romanent de tresoreria total

3.636.052,46

34.037,88

0,00

3.670.090,34

3.010.111,23

e) Saldos de dubtos cobrament (-)

c)Total Creditors.

1.088.979,00

0,00

1.088.979,00

856.939,53

f) Excès de finançament afectat (-)

476.556,59

0,00

476.556,59

589.205,86

g) Sdo. Oblig./ Ingres. Pt. Aplica. (-)

0,00

0,00

0,00

11.093,23

2.070.516,87

34.037,88

2.104.554,75

1.552.872,61

g) Romanent tresoreria despeses grals.

0,00

Segon.- Ajustos del resultat pressupostari.
Les desviacions positives i negatives en l’execució del pressupost de 2011, que ajusten el resultat pressupostari han
estat les següents:
DESVIACIONS PRESSUPOSTÀRIES- RESUM QUADRE DE FINANÇAMENT-

Any

Codi
Pro.

Partida/Concep.

2011

9

621100-20-3212

Descripció
ADQUISICIÓ DE TERRENYS

2011

10

622000-47-3120

AMPLICACIÓ CAP.

TOTAL

TOTAL FINANÇAMENT INVERSIONS

Desviacions
Desviacions
Positives
Negatives
476.556,59
9.799,41
476.556,59

9.799,41

Tercer.- Ajustos del romanent de tresoreria.
a)

Romanent de tresoreria afectat.

El Romanent de tresoreria afectat, que s’ha d’aplicar al pressupost de 2012 amb la seva incorporació, es deriva de
les autoritzacions de despeses aprovades però no contretes, següents:

8

DESPESES AMB ROMANET DE TRESORIA AFECTAT.

Any

Codi
Pro.

Partida/Concep.

2012

9

621100-20-3212

Descripció
ADQUISICIÓ DE TERRENYS

Autorització

Romanent
Afectat

O.R.N.

476.556,59

TOTAL ROMANENT AFECTAT
INVERSIONS

TOTAL

b)

LIQUIDACIÓ DESPESES

0,00

476.556,59
476.556,59

Saldos de dubtos cobrament.

El Romanent de tresoreria s’ajusta amb els saldos dels ingressos pendents de cobrament que es consideren de
dubtós cobrament, segons els percentatges recomanants per la Sindicatura de Comptes i mantenint el criteri dels
darrers exercicis, següents:
QUADRE PERCENTATGES . DUBTÓS COBRAMENT 2012

Exercici

Pendent Cap 1-3

%

Dotació insolvencia

1988 a 2007

540.656,62

100%

540.656,62

2008

108.633,72

95%

103.202,03

2009

318.428,49

75%

238.821,37

2010

191.976,43

50%

95.988,22

2011

441.243,06

25%

110.310,77

Total Ingressos Pts. Cobram. de Cap. 1 a 3 Ex. Tancats

1.600.938,32

1.088.979,00

Resta de Capítols Pts. Cobrament Ex. Tancats
Total Pts. Cobro Ex. Tancats

1.600.938,32
DOTACIO 2011

-859.939,53

DOTACIÓ 2012

229.039,47

Quart.- Resultat d’estalvi corrent.
Estructuralment el resultat de les operacions corrents també han resultat positius, a saber:
Ratio Estalvi Net
Estalvi Net / D.R.N. *100
Ajuntament
P.M.E.

Estalvi Net

%

Import

1.735.390,73

7.662.748,80

22,65%

2.197,11

254.912,19

0,86%

Transf. Internes
Consolidat

D.R.N.

Import

-111.561,60
1.737.587,84

7.806.099,39

22,26%

Cinquè.- Compliment estabilitat pressupostaria i del Pla econòmic, canvi de finançament de crèdit i
Desviacions del Pressupost.
En compliment de l’establert a la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera el SecretariInterventor informa que:
a) Respecte a la capacitat de finançament.
Eel resultat de la liquidació s’observa compliment d’estabilitat pressupostària, en termes de capacitat de
finançament, d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals. Existeix
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equilibri pressupostari en cadascun dels Ens i en el total Consolidat. Es a dir les quantitats liquidades d’ingressos no
financers (Cap. 1 a 7) són superiors a les despeses no financeres liquidades (Cap. 1 a 7), amb el resum següent:
CAPACITAT DE FINANÇAMENT
F.1.1.B1-Ajustos contemplats a l’Informe de Evaluació per a relacionar el saldo resultant d’Ingresos i Despeses del
Presupost amb la capacitat o necessitat de finançament calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de
Comptes.
Ajusots
Consolidat
Ajuntament
P.M.Esports
Identif. Càlcul de la capacitat de finançament
Import
Import
Import
Liquidació
Liquidació 2012 Liquidació 2012
2012
(+)
Ingresssos Ppt. Corrent (1 a 7)
8.441.764,94
8.298.414,35
254.912,19
(-)
Despeses Ppt. Corrent (1 a 7)
-6.903.559,29
-6.761.271,94
-253.848,95
Total Resultat abans d'ajustos
1.538.205,65
1.537.142,41
1.063,24
Total ajustaments per ingressos
-158.562,39
-158.562,39
0,00
Total Ajustaments per despeses
-127.068,75
-127.068,75
0,00
RESULTAT
Ajusots
Consolidat
Ajuntament
P.M.Esports
Identif. Càlcul de la capacitat de finançament
TOTAL INGRESSOS AJUSTATS
8.139.851,96
254.912,19
8.283.202,55
TOTAL DESPESES AJUSTADES
-7.030.628,04
-6.888.340,69
-253.848,95
TOTAL CAPACITAT DE FINANÇAMENT
1.252.574,51
1.251.511,27
1.063,24
15,12

Percentatge sobre ingressos financers ajustats

b)

15,38

0,42

Respecte al compliment de la regla de despesa:

Es constata que amb el resultat de la liquidació de l’exercici de 2012, la Regla de Despesa establerta per la LEPSF
aplicada al Pressupost de 2013 no es sobrepassa, sinó que existeix els marges d’ampliació, si es cerca el
finançament adient, en la forma següent:

=
(-)
=

CONSOLIDAT
CALCULO DE LA REGLA DE GASTO (art.
12 Ley Orgánica 2/2012)
A) EMPLEOS NO FINANCIEROS (SUMA
DE CAPÍTULOS 1 A 7)
Intereses de la deuda
B) EMPLEOS NO FINANCIEROS (excepto
intereses de la deuda)

(-)
(+/)

Enajenación.

(-)
(-)

Ajustes Consolidación presupuestaria
Gastos financiados con fondos finalistas UE
/ AAPP

=

D) GASTO COMPUTABLE

(-)

Grado de ejecución del Gasto

Consolidat

Liquidació
año 2012

Presupost
2013

7.015.120,89

7.199.600,00

6.761.271,94

6.942.600,00

253.848,95

Presupost
2013
257.000,00

239.067,55

235.900,00

238.024,26

235.000,00

1.043,29

900,00

6.963.700,00

6.523.247,68

6.707.600,00

252.805,66

256.100,00

-95.069,65

-75.400,00

-95.069,65

-75.400,00

0,00

-127.068,13

-126.102,88

-127.068,13

-126.102,88

0,00

-111.561,60

-107.800,00

-111.561,60

-107.800,00

0,00

0,00

-657.400,89

-656.000,00

-653.049,39

-650.000,00

-4.351,50

-6.000,00

5.784.953,07

5.998.397,12

5.536.498,91

5.748.297,12

248.454,16

250.100,00

a

Variación del gasto computable
Tasa de referencia crecimiento PIB m/p
CUMPLE CON LA REGLA DE GASTO b > a

Liquidació
año 2012

6.776.053,34

=

b

P.M. Esports

Presupost
2013

Aumentos permanentes de recaudación (art. 12.4)
Reduccciones permanentes de recaudación
(art. 12.4)
E) GASTO COMPUTABLE AJUSTADO
año n = Gº computable +/Aumento/reducción permanente
recaudación

(+)

Ajuntament

Liquidació
año 2012

298.000,00

242.000,00

56.000,00

5.506.297,12

194.100,00

-1,46%

-0,55%

-21,88%

1,70%

1,70%

1,70%

5.700.397,12

182.900,15

124.322,27

58.577,88
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c)

Respecte al nivell de deute.
IMPORT
NIVELL DEL DEUTEU VIU
1) (+) Ingressos previstos 2012

7.806.079,39

(capítuls 1 a 5 d’ ingressos)
2) (-) Ingressos aprofitaments urbanístics

-16.275,53

3) (-) Ingressos afectats act. urbanístiques
4) (+) Ajust per liquidació PIE 2008

11.250,98

5) (+) Ajust por liquidació PIE 2009

103.656,80

6) TOTAL INGRESSOS AJUSTATS (1-2-3+4+5)

7.904.711,64

7) Deute viu a 31.12.2012

6.028.671,48

(segons anex a informe)
8) Deute formalizat no disposada a 31.12.2013
9) Porcentaje carga viva ( 7+8 / 6)

0,00
76,27%

NIVEL DE DEUDA VIVA INFERIOR AL 110% SUPERIOR AL 75%

d)

Respecte al Pla econòmic.

Constatar que la liquidació de 2011 continua assolint l’objectiu d’equilibri del Pla econòmic aprovat pel Ple en sessió
del 10 de desembre de 2009, pels pressupostos següents i ratificat pel pressupost vigent de 2013, per la qual cosa
d’acord amb l’art. 22.2 del R.D. 1463/2007, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 18/2001, d’Estabilitat
pressupostària estableix que “El Ple de l’Entitat local deixarà sense efecte el pla econòmic-financer que assoleixi
l’equilibri en fase de liquidació tot i que no s’hagi esgotat l’horitzó temporal inicialment previst.”.
No obstant, donat que el Pla econòmic preveu el mateix que el Pla d’escenari plurianual presentat en l’autorització
del crèdit concertat al desembre de 2009 afectat per a l’adquisició de terrenys. Considerant que les despeses a
satisfer queden recollides exercicis següents com a romanents de crèdit afectat, situació que previsiblement podria
perjudicar l’equilibri pressupostari en la liquidació del pressupost de 2013, es considera que, en aplicació del principi
de prudència, s’hauria de mantenir els controls i mesures previstos en el Pla Econòmic vigent, i no deixar-lo sense
efectes fins constatar que la recuperació obeeix a una situació estable i sostenible i no a una cojuntura puntual. Per
la qual cosa es disposa proposar al Ple el manteniment del Pla Econòmic i Financer amb les previsions actualitzades
al Pressupost de 2013 aplicant el Projecte de l’escenari plurianual presentat al Departament d’Economia i Finances
vigent.
Sisè.- Comunicació de la liquidació.
1.- Atès l’informe favorable de Secretaria-Intervenció disposo la comunicació del present decret al Ple de la
Corporació i es traslladi còpia dels expedients a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat i a la Delegació
Provincial d’Hisenda a Lleida.
2.- Per la qual cosa es disposa proposa al Ple el manteniment del Pla Econòmic i Financer amb les previsions
actualitzades al Pressupost de 2012 aplicant el Projecte de l’escenari plurianual presentat al Departament
d’Economia i Finances vigent.”
Seguidament l’Alcalde dóna la paraula al regidor delegat d’Hisenda per a que informi dels resultats econòmics.
El regidor d’Hisenda Sr. Jaume Bernis manifesta que un cop efectuat el tancament de l’exercici, aquest ha acabat
amb un resultat positiu, complint-se amb el pla econòmic previst i amb els criteris d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera establerts per la Llei. Vol ressaltar els aspectes més significatius següents:
a)

El pressupost d’ingressos corrents ha superat les previsions inicials situant-se els drets reconeguts en un
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107,21% respecte a les previsions, un total de 7.806.079,39 €., Igualment el total d’ingressos aprovats ha
estat d’un 87,42 % sobre les previsions inicials. Però es molt important ressaltar que els ingressos
efectivament ingressats tant del pressupost 2012 com els d’exercicis anteriors han estat de 8.239.848 €.
Que significa un ingrés del 97,61% de les previsions anuals.
b)

Les despeses corrents també s’han executat d’una forma molt important, la despesa corrent ha estat de
5.509.535 €, un 97,02% sobre les previsions inicials. És molt important ressaltar que del total de despeses
aprovades, per un total de 7.510.853,34 €., s’ha arribat a pagar el 96,46 %, reduint d’una forma molt
significativa els creditors a curt termini i fent possible que el pagament als proveïdors s’hagi aconseguit fer
dins del termini legal de 40 dies.

c)

Com a conseqüència de l’anterior execució pressupostària d’ingressos i despeses corrents s’ha obtingut un
estalvi corrent de 2.280.268 €. que supera de forma significativa els dels dos darrers exercicis
(2011=1.905.431€. i 210=1.334.553 €.).

d)

De tal forma es constata que s’han aconseguit uns objectius superiors als informats al poble
provisionalment, en la darrera assemblea general. En resum el Sr. Bernis comenta els Resultats següents:
•

El resultat pressupostari ajustat és de superàvit en 464.154,42 €. €., per tant no es precisa aprovar un
pla econòmic i financer de reequilibri pressupostari.

•

El romanent de tresoreria per a despeses afectades es de 476.556,59 €. que s’incorporarà al
pressupost de 2013.

•

El romanent de tresoreria per a despeses generals es de 2.104.554,75 €, que supera amb escreix el
dels exercicis anteriors (2010=1.552.873 i 210=536.939 €.

•

Els creditors a curt termini es situen en 412.259,40 €. Que es una reducció del 60 % respecte al 2011
que eren de 1.136.784,78 €.

•

Els deutors es mantenen dins de les previsions, es situen en 3.591.469,89 €. Redueix de forma no
significativa.

•

La tresoreria és de 490.879,85 €. s’incrementa o manté dins de les situacions de l’any passat, essent
molt important tenir en compte que amb el saldo existent a la tresoreria es pot fer front al pagament de
tots els creditors a curt termini citats anteriorment.

e)

Vistos els resultats pressupostaris anteriors vol ressaltar que l’endeutament financer supera les previsions
donades al mes de gener, amb una reducció de 1.174.821 €., fins a deixar l’endeutament financer de
crèdits per un import de 6.028.673 €. en un 77,39% molt per sota del resultat de l’any passat que era del
95,90%. (Amb les dades de càlcul utilitzades per l’Estat suposa un 76,26% d’endeutament).

f)

En definitiva l’endeutament global, financer i altres obligacions, s’ha reduït de 9.027.255 €. a un total de
8.227.641 €. Tancant l’endeutament molt per sota de les previsions.

g)

Recorda el regidor que únicament caldrà reduir uns 186 mil euros per situar l’endeutament per sota del límit
legal de 75%.

Resumint creu que la gestió econòmica i financera dut a terme per l’equip de govern ha estat molt positiva ja que, tot
i reduint d’una forma molt significativa l’endeutament a curt i a llarg termini, s’ha fet sense reduir serveis als
ciutadans, fent una política de control de la despesa.
Seguidament se l’atorga la paraula al regidor-portaveu de CiU Sr. Gerard Serra que no comparteix la gestió
econòmica de l’equip de govern i ho vol plantejar en tres o quatre preguntes, una primera més tècnica que adreça al
secretari-interventor, preguntant de si el 77,39% d’endeutament és perquè s’ha exclòs del deute l’import a retornar
de la Participació de Tributs de l’Estat tal com estableix la Llei de pressupostos de 2013, import que abans es
sumava, el Secretari-Inteventor contesta que així consta a l’informe de la liquidació. Continua el Sr. Serra preguntant
si s’han amortitzat més crèdits dels que s’havien de pagar per contracte, ho pegunta això perquè creu que no s’ha fet
un esforç complementari per reduir el deute, solament s’ha fet la despesa obligada per reduir l’endeutament. També
es pregunta de si per l’execució del pressupost ha tingut que modificar en més de cent mil euros el capítol de
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personal, en quasi tres-cents mil euros el capítol segon de compra de bens i serveis, pregunta si s’ha tingut que
modificar el pressupost de camins en més de cent mil euros. Afegeix que no entén com es pot incrementar les
despeses de personal si s’incrementa al mateix temps les despeses de serveis, creu que no s’ha fet un esforç per la
reducció de la despesa sinó que s’han incrementat. En definitiva no nega que s’hagi fet un esforç per l’equip de
govern, però creu que ha estat fent el que estava obligat, que s’està fent el que estava previst al pla econòmic i
financer aprovat l’any 2009 pel govern de CiU. Per altra banda recorda que a la liquidació s’han donat de baixa més
de tres-cents mil euros de deutors de pressupostos tancats, aquesta pràctica que és habitual, ja que s’han de donar
de baixa de la comptabilitat deutors que no s’han de cobrar, com llicències d’obres que no s’executen i que no es
podrien cobrar per aquest fet, o perquè l’Organisme autònom de recaptació de la Diputació de Lleida obliga perquè
els rebuts posats al cobrament no es podran fer efectius o subvencions que no es cobraran, recorda que és obligat
per normativa comptable donar-los de baixa, ara i també abans, cosa que quan es feia abans es criticava, però veu
que es continua fent el mateix.
L’Alcalde contesta que el present punt és de comunicació no deliberació, ja es proposarà quan correspongui
l’aprovació del compte general. Però contesta dient que no es va criticar que es donessin de baixa deutors, com ara
s’ha fet per tres-cents mil euros, sinó que no és habitual donar de baixa en un any més de vuit-cents mil, es va dir
que el que s’havia tingut de fer es donar de baixa amb mesura, en fases periòdiques. En quant a no contemplar el
deute de la devolució del PTE pel percentatge d’endeutament contesta que és el que marca la llei, però que no
obstant l’endeutament total s’ha reduït en més d’un milió d’euros. Vol significar que és cert que solament es paguen
els rebuts dels crèdits, però abans el govern de CiU pagava els rebuts i encara incrementava més l’endeutament.
També vol recordar que s’ha baixat l’endeutament a curt termini reduint-lo en més d’un milió i mig d’euros des de
l’any 2010, de tal forma que s’ha reduït la pòlissa de crèdit a cent mil euros i s’ha baixat el servei de confirming pels
proveïdors. Respecte a les modificacions es va modificar la despesa de camins perquè es va incrementar la inversió,
mai s’havien invertit més de tres-cents mil euros en arranjar camins i finalment recorda que si el percentatge del
capítol primer de personal s’ha incrementat és perquè s’ha baixat l’import del pressupost general, com ja es va
comentar a l’hora d’aprovar el pressupost.
El regidor delegat d’hisenda Sr. Jaume Bernis afegeix que si l’any 2009 es va aprovar un pla econòmic financer es
perquè ens van obligar ja que es va tancar l’exercici anterior amb dèficit. Afegeix que amb els resultats actuals es
podria deixar d’aplicar el pla econòmic. Respecte a l’endeutament indica que es pot no coincidir amb les opinions
però el fet es que solament cal mirar els números que no enganyen. El cert és que el deute a curt termini esta
totalment controlat i es podria pagar amb l’existència en caixa, de fet al desembre de 2012 la pòlissa de dos-cents
cinquanta mil estava cancel.lada i solament s’ha renovat amb cent mil euros, quan l’equip de govern de CiU utilitzava
la pòlissa de crèdit a curt termini com si fos un deute a llarg termini, sempre l’havien de renovar perquè no es podia
tancar. En definitiva són formes de gestió diferents dels equips de govern, avui en dia pot dir que a 31 de març de
2013 tenim un pendent de pagament de 114.146 €. en factures i estem pagant amb una mitja de 10,30 dies, i que
l’endeutament global a llarg termini s’ha reduït en dos anys en 1.047.978 €.
L’Alcalde dona per finalitzada la deliberació i el Ple es dóna per comunicat de la liquidació del pressupost de 2012.
5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ NÚM. 3 DEL POUM
D’ALCARRÀS PER CONDICIONS EDIFICACIÓ I ADAPTACIÓ A LA NORMATIVA VIGENT DEL SÒL NO
URBANITZABLE.
L’Alcalde-President, en virtut dels següents,
ANTECEDENTS:
1.- Actes previs i aprovació inicial.
Atès el Projecte de modificació núm. 3 del POUM d’Alcarràs relativa a les condicions edificació i adaptació a la
normativa vigent del sòl no urbanitzable. 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.
Vist vist l’informe favorable dels serveis tècnics i de Secretaria-Intervenció.
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Atès que les propostes de modificació del POUM núm. 3, al ser una modificació puntual i 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) 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.
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.
El Ple en sessió de data 13 de desembre de 2012 va acordar considerar degudament raonada i justificada la
necessitat, oportunitat i conveniència en relació amb els interessos públics i privats concurrents i conseqüentment
aprovar inicialment el Projecte de modificació del POUM núm. 3 relativa a les condicions edificació i adaptació a la
normativa vigent del sòl no urbanitzable. Disposant, respecte a la zona urbana de la modificació núm. 3, 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), no 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.
2.- Resultat de l’exposició i Informació pública.
Que sotmès a exposició i informació pública pel termini d’un mes de l’acord de Modificació núm. 3 del POUM,
mitjançant els anunci inserits als diaris i llocs oficials que s’indiquen i havent-se donat publicitat per mitjans
telemàtics a la Web oficial de l’Ajuntament http;//alcarras.ddl.net, del Resum de l’Abast de les Determinacions i
plànols d’identificació proposada en els que s’altera la vigent i resum d’aquesta alteració, així com dels àmbits
subjectes a suspensió de llicència i tramitacions de procediments, concreció del termini de suspensió i de l’abast de
les llicències i tramitacions que es suspens, mitjançant insercció, 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.
Havent-se inserit en la forma i pels terminis següents:
Lloc
Tauler d’Anuncis Municipal
Seu electrònica municipal.
Diari la Mañana
Diari Segre
D.O.G.C. núm 6283
B.O.P. núm. 179

Data inici
14/12/2012
14/12/2012
21/12/2012
21/12/2012
31/12/2012
25/12/2012

Data final
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013
31/12/2013

Per la Secretaria, en data 1 de febrer de 2013, es fa constar que no s’han formulat les al.legacions.
3.- Resultat del tràmit dels informes als municipis confrontants.
Que sotmès al tràmit d’informació pública, pel termini d’un mes, als Ajuntamemts dels municipis confrontants
següents:
Ajuntament
1.-Ajuntament de Lleida
2.-Ajuntament de Gimenells i del Pla de la Font.
3.-Ajuntament de Soses
4.-Ajuntament de Torres de Segre

Registre sortida
19/02/2013
19/02/2013
19/02/2013
19/02/2013

Rebut certificat
21/02/2013
21/02/2013
21/02/2013
21/02/2013

Termini (un
mes)
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013
21/03/2013

Per la Secretaria, en data 30 de març de 2013, es fa constar que no s’han formulat al.legacions ni observacions de
cap tipus.
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4.- Resultat del tràmit d’informe als organismes competents per raó de les seves competècies.
Que en data 9 de gener de 2013 es va sol.licitar col.laboració a la Sra. Directora dels serveis territorials del
Departament de Territori i Sostenibilitat per tal que determinés i recavés els informes dels organismes competents en
virtut de les seves competències
Certificant-se per la Secretaria en data 26 de març de 2013, s’han rebut els següents:
Data
Registre
Entrada
18/03/2013

Organisme

1.Direcció
Carreteres

Informe.

General

de

18/03/2013

2.Oficina Territorial d’Acció
i Avaluació Ambiental.

18/03/2013

2.Oficina Territorial d’Acció
i Avaluació Ambiental.

22/02/2013

Departament de Territori i
Sostenibilitat. Respecte a
Informes de:
-Subdirecció General de
Ports i Aeroports.
-Departament de Cultura.
Departament de Cultura.
Direcció
general
del
patrimoni
Subdirecció General de
Ports i Aeroports.

22/02/2013

23/02/2013

Informe de compatibilitat amb el compliment de les prescripcions de
l’extracte següent:
1.- Respectar zones protecció Carreteres N-IIa i L-800 D.L. 2/2009
TRLC, línia edificació fixada a 25 m. de l’aresta exterior.
2.- Les tanques en zones de protecció N-IIa) i L-800 s’han d’ajustar a
requeriments del Reglament general carreteres D. 293/2003.
3.- Les actuacions confrontants a xarxa carreteres hauran de complir
amb la L. 16/2002 de protecció contaminació acústica i L. 6/2001
d’ordenació ambiental de l’enllumenat protecció medi nocturn. Els
promotors hauran d’executar al seu càrrec les mesures de protecció
adients.
4.- No es permetran activitats en zones adjacents que generin fums,
pols, vapors o altres residus que afectin a la seguretat viària. Totes
hauran de complir amb la L. 20/2009, de prevenció i control ambiental
de les activitats d’intervenció integral i el seus reglaments.
5.- Les actuacions que afectin a la N-IIa i la L-800 hauran d’obtenir
informe favorable vinculant dels serveis territorials de carreteres a
Lleida.
Informe favorable amb el compliment de les prescripcions de l’extracte
següent:
1.- Vincular els usos artesanals, artístics i de restauració a la
rehabilitació de construccions rurals en desús, corretgint impacte
ambiental o paisatgístic negatiu, segons la llei urbanística vigent.
2.- Cal incorporar en les normes del POUM la necessitat de justificar,
en cada cas concret, la dimensió de les noves edificacions de
magatzems i granges en funció de les característiques productives de
l’explotació en qüestió.
Igualment proposa que la modificació no es sotmeti a tràmit
d’avaluació ambiental de plans i programes.
S’annexa Resolució de la Directora dels SS.TT. TES/2013, de 13 de
febrer de no subjecció a avaluació ambiental de la modificació n. 3 del
POUM en relació amb la regulació en no urbanitzable.
Comunica que sol.licitats informes no es reben, indicant que pot
continuar la tramitació.

Informe favorable.

Informe de compatibilitat de la modificació amb el R.D. 1422/2012 de
servituds aeronàutiques de l’aeroport de Lleida-Alguaire. Afegint que a
la zona de l’altiplà identificada en plànol adjunt podran ser susceptibles
d’altres instal.lacions que resten excloses de les ARM màximes
establertes en el POUM, com antenes, torres elèctriques, xemeneies,
aerogeneradors, etc. Proposant que s’inclouguin en l’articulat del
POUM una referència expressa de l’existència de la servitud
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27/02/2013

Direcció
General
Territori i urbanisme

del

28/02/2013

Ministerio de FomentoUnidad de Carreteres del
Estat a Lleida.

d’operació d’aeronaus en aquesta zona.
Informa favorablement la Modificació punutal dels arts. 293, 294, 295,
298, 299 i 301 del POUM amb les indicacions de l’extracte següent:
-Es considera necessari mantenir alguns paràmetres urbanístics que
evitin una concetració excessiva i una ordenació arbitraria i
desordenada de les edificacions, i assegurin el manteniment del model
d’edificació aïllada propi del sòl no urbanitzable. Aquests paràmetres
poden ser ocupació, finca mínima, sostre màxim, separació a llindars,
etc. En qualsevol cas l’aprofitament edificatori del sòl no urbanitzable
ha de ser inferior al propi del sòl urbà i urbanitzable.
-Es recomana incorporar a la normativa del SNU condicions referides
a la correcta inserció en el paisatge de les edificacions aïllades
contingudes en la D.T. 1ª de les normes del P.T.P.P.
Informe que la única carretera de titularitat estatal que passa pel terme
municipal d’Alcarràs és l’autovia A-2, com a una línia d’edificació
establerta a 100 mts. de la arista exterior de la calçada més próxima.
Demana que es reflecteixi aquesta dada a la esmentada taula.
Significant que s’haurà de procedir a reflectir la distància a la taula de
l’art. 298.7, apartat 7, Condicions de localització. Separacions mínimes
de les construccions en S.N.U.
Requereix que es presenti la documentació corretgida per a nou estudi
i informe. Indicant que l’informe lliurat no és el previst a la legislació
urbanística.

Considerant que els Serveis tècnics han redactat un nou document, Text refòs, per a l’aprovació provisional recollint
tots els requeriments citats anteriorment, fent una proposta d’establit una edificabilitat màxima del 30% de parcel.la
rústica. Significant que no s’ha modificat ni es pretenia modificar la línia d’edificació establerta al POUM establerta a
100 mts. de la arista exterior de la calçada més pròxima, es considera que no es necessari informe del Ministerio de
Fomento-Unidad de Carreteres del Estat a Lleida, no obstant es recull el suggeriment.
En virtut dels anteriors antecedents, d'acord amb el que disposa l'article 78 a) del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de
juliol, Text refós de la Llei d'urbanisme, correspon l'aprovació definitiva de la Modificació del POUM a la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Lleida.
Atès que l'òrgan competent per a l'aprovació inicial de la Modificació del POUM és el Ple municipal, d'acord amb
l'article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases de règim local, modificat per 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.
Atès el dictàmen favorable de la Comissió informativa d’urbanisme del dia 18 d’abril de 2013.
Es proposa al ple de la corporació l'adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar provisionalment el Text refòs de la Modificació núm. 3 del POUM de la Vila d’Alcarràs, incorporant
totes les prescripcions, condicions i suggeriments emesos pels organismes que han informat el procediment, relativa
a les condicions edificació i adaptació a la normativa vigent del sòl no urbanitzable, relativa a les condicions
edificació i adaptació a la normativa vigent del sòl no urbanitzable. Establint un índex d’edificabilitat màxima en sòl
no urbanitzable del 30 % per parcel.la.
SEGON.- Remetre la Modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal a la Comissió territorial d'Urbanisme de
Lleida als efectes de la seva aprovació definitiva.
Posada a votació la proposta amb l’assistència de 9 dels 13 regidors que formen el nombre legal de la Corporació,
resta aprovada per unanimitat.
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6.- RATIFICACIÓ DE SOL LICITUD D’AUTORITZACIÓ D’UNA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA AMB TRES
SEUS I ESTABLIMENT DE CONVENIS ENTRES ELS AJUNTAMENTS D’ALCARRÀS, TORRES DE SEGRE I
D’AITONA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI I LA CREACIÓ D’UNA COMUNITAT DE MUNICIPIS.
L’Alcalde, en virtut dels següents,
ANTECEDENTS:
El Ple en sessió del dia 13 de desembre de 2012 va acordar aprovar el projectes, plans educatius, situacions i la resta de
documentació 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, amb tres Aules municipals de Música vinculades als municipis de Torres de Segre i d’Aitona.
La Direcció General de Centres Docents del Departament d’Ensenyament requereix que l’Escola de Música sigui de
titularitat del municipi d’Alcarràs, però amb tres seus, la pròpia d’Alcarràs i la dels municipis interessats de Torres de
Segre i d’Aitona, substituint els conceptes d’aules associades pels de seus de l’escola. A part de requerir la millora
d’aspectes arquitectònics en alguns dels edificis afectats pel centre.
La voluntat dels ajuntaments interessats es de que es crei l’Escola de música, acceptant que sigui l’Ajuntament d’Alcarràs
el titular, establint tres seus, la titular i les dels Ajuntaments de Torres de Segre i d’Aitona. Voluntat que es vol formalitzar
inicialment amb l’aprovació d’un conveni interadministratiu i posteriorment amb la creació d’una Comunitat de municipis,
Atès que d’acord amb I'art. 88 de la Llei 30/92, de 26 de novembre pel que fa a l’establiment de convenis per a la gestió
dels interessos generals i a l’ampar dels arts. 123 a 132 del D.L. 2/2003, de 28 d’abril respecte a l’establiment de la
Comunitat de municipis.
Atès el dictàmen de la comissió informativa de governació del dia 16 d’abril de 2012.
L’Alcaldia proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Ratificar l’acord del Ple del dia 13 de desembre de 2012, aprovant el projectes, plans educatius, situacions i la
resta de documentació 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, amb tres seus, la del municipi titular d’Alcarràs i la dels municipis de Torres de Segre i
d’Aitona.
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.- Establir que l’Escola de Música amb tres seus estaran vinculades en virtut dels conveni interadministratiu de
col.laboració establert entre els Ajuntaments dels respectius municipis.
Quart.- Aprovar conveni intermunicipal per a la prestació del servei de l’Escola de Música, amb els Ajuntaments de
Torres de Segre i d’Aitona, delegant en l’Alcaldia la representació municipal per a la seva formalització. Fent constar que
el conveni intermunicipal aprovat serà del mateix contingut que l’establert per a la creació de la comunitat de municipis
interessada pels municipis.
Cinquè.- Manifestar la voluntat del municipi d’Alcarràs de constituir una comunitat de municipis amb els de Torres de
Segre i Aitona per a la gestió de l’escola de música amb les tres seus corresponents a l’ampar dels arts. 123 a 132 del
D.L. 2/2003, de 28 d’abril. Aprovant inicialment el projecte de conveni amb el text literal que consta a l’expedient,
disposant la seva exposició pública i delegant en la regidora d’Educació Sra. Marina Forcada Escarp la representació
municipal en l’esmentada comunitat.
Sisè.- Aixecar els acords anteriors a la Direcció General de Centres Docents del Departament d’Ensenyament per a la
continuació del tràmit de legalització iniciat.
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Oberta deliberació el regidor-portaveu del CiU Sr. Gerard Serra manifesta que votaran a favor significant que estan
d’acord amb l’escola de música amb tres seus, aclarint que no estaven d’acord amb el model d’escola que es volia
fer amb conveni amb l’Orfeó.
Posada a votació la proposta amb l’assistència de 9 dels 13 regidors que formen el nombre legal de la Corporació,
resta aprovada per unanimitat.

7.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENTS I ORDENANCES FISCALS.
El Ple en sessió del dia 28/02/2013 va aprovar inicialment el Reglament del règim d’ús i funcionament dels horts familiars.
Disposant la seva exposició pública realitzada en el Tauler d’anuncis municipal i en el B.O.P. núm. De data .
Igualment el Ple en sessió del dia 28/02/2013 va aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 4,
reguladora de la Taxa d’expedició de documents administratius, Disposant la seva exposició pública realitzada en el
Tauler d’anuncis municipal i en el B.O.P. núm. 41 de data 14/03/2013.
Ambdos acords establien que si durant la seva exposició pública no es formulaven al.legacions de cap tipus, els acords
inicials es considerarien aprovats definitivament.
Donat que transcorregut el termini de trenta dies d’exposició, per la Secretaria es certifica en data d’abril de 2013 que no
s’han formulat al.legacions.
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda del dia 22 d’abril de 2013. Es comunica al Ple que els
acords inicials citats anteriorment es consideren aixecats a definitius.
El Ple es dona per comunicat i conforme.
8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA (PLUSVALÚA).

Havent-se modificat les ordenances fiscals dels impostos quina recaptació s’ha delegat en la Diputació de Lleida, per
adaptar el seu contingut general a les ordenances tipus aprovades per la Diputació en adaptació al Text refós de la
Llei d’hisendes locals i a les ordenances tipus aprovades i publicades per la Diputació de Lleida, publicades al B.O.P.
núm. 149, del dia 25/10/2012.
Havent-se deixat pendent d’adaptació l’Ordenança fiscal núm. 24. Reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor
dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvalúa) als efectes de comprovar els efectes de la reducció dels valors
cadastrals sol.licitada, cosa que es preveu realitzar durant el pressupost de 2014 segons les previsions de la
Direcció General del Cadastre.
Es considera adient mantenir la imposició d’aquests tribut de caràcter voluntari, quan es gravin les plusvalues
produïdes per les transmissions de terrenys urbans entre vius, ja que es possibiliten en gran part gràcies a l’actuació
urbanística municipal. Però no es considera adient gravar les transmissions produïdes per causa d’herència, de
qualsevol finca i a qualsevol hereu, ja que no es produeix una voluntat de transmissió amb ànim lucratiu i a una
desgracia familiar se l’acumula un perjudici econòmic que pot ser molt important.
L’Ajuntament podrà acordar l’aplicació de la bonificació establerta en l’article 108.4 del TRLHL. “4. Las ordenances
fiscals podran regular una bonificació de fins al 95 por 100 de la quota íntegra del impost, en les transmissions de
terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudi limitatius del domini, realitzades a títol lucratiu per
causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptats. La regulació dels
restants aspectes substantius i formals de la bonificació a que es refereix el paràgraf anterior s’establirà en
ordenança fiscal.”
El Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març estableix en els seus articles 15 a
19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. Els acords
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de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats. En particular, l’article 16.1 del text refós
de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març estableix que les ordenances fiscals contindran
com a mínim la determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació
i d’inici de la seva aplicació.
Vista la vigent ordenança fiscal i les ordenances tipus aprovades i publicades per la Diputació de Lleida, publicades
al B.O.P. núm. 149, del dia 25/10/2012.
Vist el dictamen de la Comissió informativa d’hisenda del dia 22 d’abril de 2013.
Considerant, no obstant l’anterior, que procedeix
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ ordenança fiscal núm. 24. Reguladora de l’Impost sobre
l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvalúa) per l’adaptació als models tipus aprovats per la
Diputació i establerts d’acord amb el Text refós de la Llei d’hisendes locals i publicades per la Diputació de Lleida, i
pel que fa al contingut essencial de l’ articles següents:
a) Es modifica l’article 4.3 de l’ordenança, amb el següent paràgraf.
3. Es concedirà una bonificació del 95 PER CENT 1 de la quota de l’Impost en les transmissions de terrenys i en la
transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini de TOTS ELS BÉNS IIMOBLES DEL
CAUSANT realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents DE QUALSEVOL GRAU DE
PARENTIU DE L’ADQUIRENT. Els subjectes passius hauran de sol·licitar la bonificació a què es refereix aquest
apartat dins del termini establert per a presentar la declaració a l’article 11 d’aquesta Ordenança i caldrà adjuntar el
document públic d’acceptació d’herència i documentació que ho justifiqui.

b) Es mantenen els articles relatius als tipus de gravamen i quota següents:
Article 7. Tipus de gravamen i quota
1. D'acord al que preveu l'article 107.4 de la Llei reguladora de les hisendes locals de la per determinar l'import de
l'increment real s'aplicarà sobre el valor del terreny en el moment de l'acreditament el percentatge anual que resulti
del quadre següent:
a)
b)
c)
d)

Per als increments de valor generats en un període de temps comprès entre un i cinc anys, el 2,8.
Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a deu anys, el 2,5.
Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a quinze anys, el 2,3.
Per als increments de valor generats en un període de temps de fins a vint anys, el 2,2.

2. La quota serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus del 22 per cent.
Segon.- Els acords definitius en matèria de modificació d’ordenances fiscals per a l’exercici 2013 i següents es
publicaran en el Butlletí Oficial de la Província sota els criteris següents:
1) Es publicaran íntegrament els apartats dels articles que hagin estat objecte de modificació i que facin referència
als elements tributaris de determinació obligatoris per part de l’ajuntament.
2) Pel que fa a l’adaptació de l’ordenança a la nova normativa reguladora de les hisendes locals i general tributaris
es farà remissió expressa al text/model aprovat per la Diputació de Lleida i publicat al Butlletí Oficial de la Província
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núm. 149 de 25/10/2012, es farà públic el text de les ordenances fiscals detallades seguidament: Ordenança fiscal
núm. 24. Reguladora de l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

Tercer.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament els anteriors acords provisionals, durant el termini
de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de
la Província.
L’Alcalde afegeix que es vol evitar que gent afectada per la mort d’un familiar no es trobi encara més afectada i que
el perjudici que pot causar la bonificació a les arques municipals és mínima i la gestió econòmica ho permet.
Posada a votació la proposta amb l’assistència de 9 dels 13 regidors que formen el nombre legal de la Corporació,
resta aprovada per unanimitat.
9.- APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I
L'AJUNTAMENT D’ALCARRÀS PER A LA REDACCIÓ D’UN PLA LOCAL D’ALCARRÀS DE SEGURETAT
VIÀRIA
L’Alcalde-President, informa que als efectes de poder dotar al municipio d’un Pla local de seguretat viària, que millori
la circulació dins del casc Urbà de la localitat, coordinant les actuacions i aprofitant les subvencions que pel foment
de la seguretat oferta el Servei Català de Trànsit. De conformitat amb l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, en relació amb l'article 53.1.a) 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.
Atès el dictàmen de la Comissió Informativa de Governació del dia 16 d’abril de 2013
Es proposa per l’Alcaldia.Únic.- Aprovar conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l'Ajuntament d’Alcarràs per a la redacció
d’un Pla Local d’Alcarràs de seguretat viària, delegant en l’Alcaldia la representación municipal per a la formalització
i execució del mateix.
Text del conveni:
EXPOSEN
Primer.- Que en els darrers anys a Catalunya s’ha produït una evolució positiva de la sinistralitat viària, aconseguint
així, l’objectiu establert pel Llibre Blanc de la Comissió Europea en matèria de transport, de reducció en un 50% del
nombre de víctimes mortals entre el 2000 i el 2010.
Segon.- Que el Servei Català de Trànsit estableix com una de les línies prioritàries d’actuació, la cooperació amb els
ajuntaments i les autoritats locals en matèria de seguretat viària, en concret, l’elaboració de Plans locals de seguretat
viària (d’ara endavant PLSV), amb l’objectiu de contribuir a la creació d’una nova cultura de conducció, circulació i
mobilitat.
Tercer.- Que tant el Servei Català de Trànsit com l'Ajuntament d’Alcarràs, consideren oportú redactar un PLSV que
tingui en compte els trets bàsics i característics d’Alcarràs amb l'objectiu de contribuir a un augment en la seguretat
viària d'aquest.
Quart.- Que, d'acord amb el que disposen la Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, de transferència de
competències executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor a la Comunitat Autònoma de
Catalunya; el Reial decret 391/1998, de 13 de març, sobre traspàs de serveis i funcions de l'Administració de l'Estat
a la Generalitat de Catalunya en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor; el Reial decret 575/1999, de 9
d’abril i el Reial decret 404/2000, de 24 de març, sobre l’ampliació de mitjans personals, materials i pressupostaris
traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 391/1998, de 13 de març; la Llei 14/1997, de 24 de
desembre, de creació del Servei Català de Trànsit; i el Decret 102/1998, de 15 d'abril, de desenvolupament de les
competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, el
Departament d’Interior és el responsable de l'execució de les competències de la Generalitat en matèria de trànsit,
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circulació de vehicles i seguretat viària, que han d'ésser exercides mitjançant el Servei Català de Trànsit i els òrgans
del Departament que es determinin per reglament.
Cinquè.- Que, d'acord amb l'article 7 del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el text
articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, s'atribueix als municipis
competències en matèria d'ordenació i control del trànsit en les vies urbanes de la seva titularitat, així com la seva
vigilància per mitjà d'agents propis, la denúncia de les infraccions que s'hi cometin i la sanció d’aquestes quan no
estigui expressament atribuïda a una altra Administració.
A la vista d'aquests antecedents, ambdues parts acorden subscriure aquest conveni de col·laboració amb la finalitat
de redactar un PLSV al municipi d’Alcarràs. Aquesta col·laboració es subjectarà a les següents
CLÀUSULES
1. Objecte
L'objecte d'aquest conveni de col·laboració és la redacció d’un PLSV per tal de rehuir la sinistralitat a la xarxa viària
urbana d’Alcarràs.
2. Compromisos del Servei Català de Trànsit
Per a l'efectivitat d'aquest conveni el Servei Català de Trànsit es compromet a:
a) Dirigir l’elaboració i redacció del PLSV dotat dels següent apartats:
1. Dades generals i mobilitat
2. L’accidentalitat
3. Detecció dels indrets amb major concentració d’accidents.
4. Objectius i àrees d’actuació
5. Pla d’actuació
6. Seguiment i avaluació
b) Aportar l’assistència tècnica d’una enginyeria especialitzada per fer possible l’elaboració i redacció del PLSV.
c) Establir criteris comuns per a tots els PLSV que facin homogeni el seu contingut per a tots els municipis, tot i
atenent a la diversitat de cadascun d’ells.
3. Compromisos de l'Ajuntament d’Alcarràs.
L'Ajuntament d’Alcarràs es compromet a:
a) Crear un grup de seguiment del desenvolupament del PLSV amb la participació de representants polítics i tècnics,
policia local i altres persones clau en el seu cas.
b) Definir els objectius i les àrees d’actuació del PLSV d’acord amb els criteris propis i en funció dels problemes
detectats en el diagnòstic de l’accidentalitat a l’àrea local.
c) Recollir i lliurar la informació sol·licitada pel Servei Català de Trànsit per a tal finalitat.
d) Aprovar i dur a terme el Pla d’actuació, recollint les actuacions prioritàries i definint un pla temporal per a
l’execució de cadascuna.
e) Dur a terme el seguiment i avaluació del PLSV.
f) Lliurar al Servei Català de Trànsit biennalment les dades de seguiment.
4. Termini de vigència
Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i es prorrogarà automàticament anualment, llevat que es
resolgui per alguna de les causes següents:
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a) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) Denúncia d'una de les parts, feta amb dos mesos d'antelació.
c) Incompliment, per qualsevol de les parts, d'alguna de les clàusules del conveni.
5. Interpretació i jurisdicció
Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d’aquest conveni, les parts se sotmeten a la
jurisdicció contenciosa administrativa.”

L’Alcalde afegeix que es vol solucionar els punts negres de la ciruculació, que els treballs seran gratuïts i es farà
seguint el criteri de la seguretat de les persones, aprofitant els consells i experiència de la policia local, el projecte
no serà obligatori però servirà de base per les decisions a prendre.
Posada a votació la proposta amb l’assistència de 9 dels 13 regidors que formen el nombre legal de la Corporació,
resta aprovada per unanimitat.

10.- MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT GENERAL DE SUBVENCIONS DE L’AJUNTAMENT
D’ALCARRÀS PEL FOMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS I LA UTILITZACIÓ DE LA
DEIXALLERIA MUNICIPAL.
Amb l’objecte de fomentar la utilització dels serveis de la deixalleria municipal i la recollida dels residus
voluminosos de caràcter domèstics, amb recollida selectiva i especial, vetllant pel bon estat dels carrers
comptant amb la col.laboració dels veïns. Amb la finalitat d’estalviar recursos econòmics i de gestió del
personal que ha de passar a recollir pels domicilis de les persones que requereixen d’aquests servei.
Es proposa modificar el Reglament General de Subvencions de l’Ajuntament d’Alcarràs, aprovat
definitivament pel Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 23 de maig de 2002, establint el següent article:
Art. 8.- Foment de la recollida selectiva de residus i de la utilització de la deixalleria municipal.
Els subjectes passius que justifiquin documentalment, amb el comprovant que es lliuri per l’encarregat del
servei, el dipòsit d’un mínim de 4 entregues anuals de residus voluminosos de caràcter domèstic i entregats
directament a la Deixalleria municipal, durant el període l’exercici pressupostari d’imposició de la taxa. Prèvia
sol.licitud i justificació d’haver abonat la taxa del servei de recollida de residus domiciliaris, podrà sol.licitar
l’atorgament d’una bonificació igual al 10% de la taxa. S’entenen com residus voluminosos domiciliaris
Ferralla o qualsevol material fèrric; fusta (mobles o peces de fusta, aglomerat, fòrmica, palets, serradures,
encenalls: electrodomèstics; petits residus de la construcció, restes derivades d’alguna reforma d’obra menor
de particulars; vidre pla, tot tipus de vides pla, miralls. L’anterior no serà d’aplicació als subjectes passius que
per raó de la seva activitat generin residus que tinguin l’obligació legal gestionar i transportat per agents.
L’Alcalde afegeix que es vol treure profit per millorar la convivència, gratificant a la gent que fa bé les
coses, es una tasca de pedagogia, informació i gestió correcta dels residus.
Posada a votació la proposta amb l’assistència de 9 dels 13 regidors que formen el nombre legal de la
Corporació, resta aprovada per unanimitat.
11.- RESOLUCIÓ DE PETICIÓ D’AUTORITZACIÓ D’AMPLIACIÓ D’HORARI D’ACTIVITAT INDUSTRIAL
L’Alcalde-President, en virtut dels següents,
ANTECEDENTS
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Primer.- Atès que en data de 22 d’agost de l’any passat es va presentar per part de les societats Ursino Lozano, SL;
SAT La Clamor; Transportes Vial, SL i Godia Lozano, SL, una sol·licitud en el sentit de:
-En primer lloc, que l’Ajuntament procedís a modificar el planejament urbanístic de manera que la zona passés a
qualificar-se no únicament residencial.
-En segon lloc, una revisió de l’horari per tal de poder continuar amb l’activitat i horaris propis de magatzem de fruita.
Segon.- En data de 5 de novembre, es va iniciar un procediment amb el fi de donar solució a la petició, alhora que
es va conferir audiència als interessats en l’assumpte, en relació a la revisió de l’horari.
Tercer.- En data dels dies 23, 24 i 27 de desembre de 2012 es va rebre les idèntiques al·legacions sobre l’assumpte
per part de Hector Corral Camarasa de la Partida de Les Sorts, 15; Jesus Rey Gonzalez i Rebeca Bosch Guerrero,
del núm. 21; Josep Jové Castelló i Eva Roca Jové del núm. 23; Elsa Gasol i Miguel Almendros Ponce, núm. 19;
Sergi Pastor Bravo i Montserrat Becerril Herraiz del núm. 17; Magdalena Miras Romacho i Jose Antonio Jimenez
Delago del núm. 9; i finalment, Pablo Diaz Ayala i Cristina Rodellar Prats del núm. 11, tots del mateix carrer.
Quart.- A més de les anteriors comunicacions per escrit, s’han donat també reunions amb els interessats per tal
d’apreciar millor la seva situació.
Cinquè.- Les fonts d’emissió de soroll les constitueixen principalment el funcionament de la maquinària que tracta la
fruita quan es descarrega, coneguda com “banyera” que funciona a l’aire lliure; el funcionament dels carretons
elevadors i l’avís acústic de marxa enrera. Alhora, pot donar-se el cas de jornades de recollida de fruita que per
condicions climatològiques extraordinàries que trenquen el curs normal de recollida, es doni augments puntuals de
fruita portada al magatzem, provocant una allargada necessària de l’activitat. Tot segons han manifestat els
interessats per un cantó i l’altre.
En quan als punts de recepció hi trobem les cases del carrer Partida de les Sorts que confronten amb les
instal·lacions que ens ocupen.
Per un altre cantó, el carrer la Partida de les Sorts està considerat en el mapa de capacitat acústica d’Alcarràs, com
a zona de sensibilitat acústica alta, com la resta de carrers que conformen les zones de predomini residencial.
Sisè.- Vist l’informe jurídic emès en data 21 de març sobre aquest assumpte.
FONAMENTS
En relació a la revisió de la qualificació urbanística de la zona
El planejament urbanístic no defineix les zones en residencials o industrials. En tot cas sí que es diferencia els usos
que poden donar-se a les diferents zones. En aquest cas, la zona que ocupen les instal·lacions que serveixen a
l’activitat de magatzem agrícola, s’integren en el polígon d’actuació urbanística PAU 6, mentre que a l’altra banda de
carrer Partida de les Sorts, es tracta d’una subzona d’eixampla tradicional, clau 1.2. Cada un d’aquests tractament
permet els usos que s’hi estan donant.
En relació a la revisió d’horaris
L’Ajuntament disposa d’una regulació del soroll per via de l’ordenança de regulació de la incidència de les activitats
sobre l’entorn i el medi ambient, però aquesta tracta els valors límits de soroll permès. Així, pel que fa als horaris,
hem d’acudir a l’ordenança de civisme i convivència, quina preveu que en les zones eminentment residencials
l’horari límit de funcionament de les activitats industrials és el de les 23 hores, malgrat que l’Ajuntament pot autoritzar
una excepció donant audiència als afectats, i adoptant les mesures correctores necessàries.
Atès que aquesta decisió afecta una pluralitat de persones i tracta sobre una activitat tradicional del nostre poble.
En base a tot l’anterior, per l’Alcaldia va disposar en data 22 de març de 2013 demanar dictàmen de la comissió
informativa d’urbanisme i delegar en el Ple la resolució d’aquests assumpte
Vist el dictàmen de la comissió informativa del dia 18 d’abril de 2013, es proposa per l’Alcaldia la resolució següent:
ACORD:
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Primer.- Desestimar la sol·licitud presentada per part de les societat que operen en les instal·lacions del magatzem
de fruita conegut com Ursino Lozano, ubicat al camí La Clamor, en el sentit de revisar el planejament urbanístic.
Segon.- No autoritzar l’activitat del magatzem de fruita conegut com Ursino Lozano al carrer La Clamor, s/n, més
enllà de les 23 hores, excepte en el període comprés entre el 15 de juny i el 15 d’octubre, si justifica la impossibilitat
de funcionar en un altre horari, atenent les particularitats de la recollida de fruita, en tal cas se li atorgaria fins a les
24 hores.
Tercer.- Tot l’anterior amb respecte als límits de contaminació acústica establerts legalment.
Posada a votació la proposta amb l’assistència de 9 dels 13 regidors que formen el nombre legal de la Corporació,
resta aprovada per unanimitat.
12.- ESCRITS OFICIALS I INSTÀNCIES.
No consten.
13.- PRECS I PREGUNTES.
No consten.
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, 25 d’abril de 2013.
EL SECRETARI.
Vist i Plau.
L'ALCALDE.

