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ACTA NÚM. 09/2013
ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2013.

Data: 28 de novembre de 2013.
Horari: Inici a les 19:00 h i acabament a les 20:30 h.
Lloc: Sala de sessions.
A les 19:00 hores del dia vint-i-vuit de novembre 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).
Regidor-Primer Tt. d’Alcalde:
Sr. Jaume Bernis I Castells (ERC).
Regidora-Tercera Tt. d’Alcalde;
Sra. Maite Codina i Badia (ERC).

Regidors:
Sra. Montserrat Clarisó i Vilaseca (ERC).
Sr. Santi Pelegrí Cortijo (ERC).
Sr. Alex Planes i Molet (PSC).
Sr. Gerard Serra i Martínez (CiU)
Sr. Jordi Casals i Tomàs (CiU).
Sra. M. Antonieta Ribes I Companys (CiU).
Sr. Simeó Abad i Moliné (PP)

Secretari-Interventor:
Sr. Pere Biedma i Agüera.
ABSÈNCIES:
Es dona l’absència excusada durant tota la sessió de la Regidora-Segona Tt. d’Alcalde Sra. Marina Forcada i Escarp
(PSC) i fins a l’onzè punt de l’ordre del dia de la regidora Sra. Edurne Laurenz i Bagué (CiU) i 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:

1.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
L’Alcalde-President Sr. Miquel Serra, donant per llegit els esborranys de les actes corresponent a les sessió ordinària
celebrada el dia 25 de setembre de 2013 i la sessió extraordinària del dia 18 de novembre de 2013, proposa la seva
aprovació. Preguntant als membres de la Corporació si tenen alguna observació a formular, que no es donen.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 10 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova
per unanimitat.
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2.- COMUNICACIO D’ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN I DECRETS ALCALDIA.
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 d’octubre de 2013.
1.- Aprovació acta sessió anterior del dia 18 de setembre de 2013.
2.- Comunicació d’acords adoptats per decrets de l’Alcaldia relacionats amb diversos serveis.
3.- Preavís de finalització de contracte de serveis d’assegurances mèdiques.
4.- Aprovació de projectes d’ autoprotecció de centres municipals en aplicació del decret 82/2010, de 29 de juny.
5.- Assumptes diversos serveis:
5.1.- Denominació escola de música.
5.2.- Compensació de deutes de l’Iibi amb quotes de solars municipals del p.p. de l’Incasol.
5.3.- Aprovació de la compensació per l’ATM àrea de Lleida de 2013.
5.4.- Desestiment de procediment judicial laboral.
5.5.- Aprovació de conveni de col.laboració social amb el Consell Comarcal pel servei de la deixalleria.
5.6.- Aprovació de convenis de col.laboració social amb el Consell Comarcal pels servei de minuts menuts i programa d’
acollida i integració a persones estrangeres immigrades.
5.7.- Convocatòria del Consell Escolar Municipal i de la comissió mixta informativa de cultura, ensenyament, festes,
joventut i patrimoni històric.
6.- Aprovació de conveni de col.laboració amb la Universitat de Lleida per l’elaboració d’informe relatiu a la modificació
del codi penal per endurir penes contra els robatoris.
7.- Ratificació de l’acord de reversió de la finca del cr. la Bassa, 108 i adquisició de la bàscula de l’antic Senpa.
8.- Escrits oficials i instàncies.
Junta de Govern del 23 d’octubre de 2013.
1.- Aprovació acta sessió anterior del dia 18 de setembre de 2013.
2.- Comunicació d’acords adoptats per decrets de l’Alcaldia relacionats amb diversos serveis.
3.- Proposta de conveni de col.laboració amb l’ajuntament de Torres de Segre per la prestació del servei de senyalització
de trànsit horitzontal.
4.- Cessions a precari de local a l’Associació Alcarràs per la Independència.
es condiciona l’acord a la seva ratificació pel Ple de l’ajuntament, que l’acorda.
5.- Atorgament de llicències i aprovació de factures dictaminades en comissió d’urbanisme i de compres del dia
22/10/2013
6.- Acords diversos serveis:
6.1.- Execució d’obres d’escomesa de la xarxa dels polígons industrials de la ptda. Aviganya amb col.lector de Torres de
Segre.
6.2.- Col.laboració per a la celebració de la XV Jornades tècniques del boví de carn.
6.3.- Comunicació del resultat de la 2ª Rira de Comerç i el Rebost.
6.4.- Adhesió al concurs per fomentar idees de negoci amb la Universitat de Lleida i Global-Lleida
6.5.- Proposta pactes annexos als convenis laborals vigents.
6.6.- Aprovació d’execució d’obres subvencionades per la Diputació del servei d’aigua per Sorea.
6.7.- Contractació servei integral de portal horari del personal.
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7.- Escrits oficials i instàncies relacionats amb diversos serveis.
Junta de Govern del 13 de novembre de 2013.
1.- Aprovació acta de la sessió anterior de la sessió del dia 25 d’octubre de 2013.
2.- Comunicació de decrets Alcaldia relacionats amb diversos serveis.
3.- Ratificació d’aprovació padró taxa recollida d’escombraries 2013.
4.- liquidació de taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de subministraments que afectin
a la generalitat. Grup Gas Natural 3 r. Trimestre 2013.
5.- Comunicació Autorització prèvia Escola de Música.
6.- Convalidació de les adjudicacions de contractes menors de direcció tècnica de les obres d’ampliació del CAP,
corresponents a les executades del conveni 2011-primera fase i en execució del conveni 2013-segona fase.
7.- Aprovació de certificació d’obres núm. 1 de les obres de la segona fase del cap.
8.- Comunicació de decrets de declaració de deutor fallit a la Stat. Grup Inver 2050, sl, declarant responsabilitat
subsidiària a l’entitat BBVA empreses 6, FTA.
9.- 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 LCSP tercer
trimestre de 2013.
10.- Assumptes diversos serveis:
10.1.- Sentències absolutòries per reclamacions patrimonials.
10.2.- Contractació menor d’obres nous vestuaris i sanitaris pavelló polivalent.
10.3.- Acords del Consell Escolar Municipal.
10.4.- Convocatòria de comissió informativa mixta de cultura, ensenyament, festes, joventut i patrimoni històric.
10.5.- Acords adoptats en Consell Escolar Municipal.
10.6.- Finançament de despeses de les llars d’infants.
10.7.- Atorgament de subvencions per col.laboracions socials d’allotjament de temporers.
10.8.- Aprovació protocol comarcal en supòsits de llançament judicial d’habitatges.
10.9.- Aprovació de conveni per la reversió de la bàscula de l’antic Senpa.
10.10.- Aprovació de preu públic de l’ATM de transport a Lleida.
10.11.- Aprovació PUOSC programa arrendaments i subministraments Diputació de Lleida.
10.12.- Aprovació PUOSC programa inversions locals Diputació de Lleida.
10.13.- Contractació menor de serveis de prevenció a SP Activa.
El Ple es dóna per comunicat.
3.- PROPOSTA DE PERMUTA DE TERRENYS PER AMPLIAR LA ZONA ESPORTIVA I EL PARC DEL
CEMINTIRI.
L’Alcalde, vista la proposta d’acord dictaminada en comissió de patrimoni del dia 26 de novembre de 2013, següent:
En virtut dels següents,
ANTECEDENTS:
Primer.- Consta la necessitat d’ampliar la zona poliesportiva i del parc del cementiri, adquirint d’uns terrenys edificats
amb unes antigues granges i amb un estat de conservació precaris que perjudiquen la seguretat i salubritat de la
zona d’equipament i dels usuaris dels serveis municipals. El motiu de l’adquisició interessada en aquests expedient
es consolidar aquesta zona amb la complementació d’aquests serveis clarament d’interès general, és necessari
disposar de l’única porció de terreny privat, que encara queda dins d’aquesta illa esmentada.
En aquest sentit es fa constar que existeix tota una basta illa de serveis municipals, entre els quals sobretot de
caràcter lúdic i esportiu (pavelló polivalent, pavelló poliesportiu, pistes de tennis descobertes) i el cementiri municipal
com també les zones de passeig enjardinades.
S’informa que el terreny privat que l’interessa a l’Ajuntament està vinculat pel POUM al Pla de Millora Urbana núm. 2,
però l’actual moment del mercat immobiliari fa impossible desenvolupat els instruments de planejament per obtenir
els terrenys de forma immediata, tal i com requereix l’ interès general, i actuacions d’ocupació directa obligarien a
redactar planejaments i instruments de gestió per compensar uns terrenys, afectant a un volum important de
persones, que no es veu viable amb l’actual situació econòmica.
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Però la oportunitat es presenta quan la propietat està interessada en transmetre la propietat interessant amb una
permuta de terrenys municipals.
SEGON.- Atès que el Sr. Marcelino Peñas López i el Sr. Juan Mejías Soria són copropietaris de la següent finca
urbana següent: Finca de 1.304 m² segons consta al cadastre ubicada al Carrer Josep Pla, 46, a les afores del casc
urbà d’Alcarràs. Referència cadastral 3449806BG9034N0001EO.
TERCER.- Que l’Ajuntament és propietari de la finca urbana següent: finca de 339 m² i 73 m² segons consta al
cadastre diferència en dos parts, ubicada a la zona centrica, al carrer Era de Dalt, núm. 10 d’Alcarràs. Referència
cadastral 4048005BG9044N0001WD i 4048006BG9044N0001AD.
QUART.- La finca descrita a l’apartat expositiu II té caràcter patrimonial, com consta a l’inventari de béns municipal.
CINQUÈ.- L’Ajuntament d’Alcarràs instrueix l’oportú expedient de permuta, en el qual es promouen els tràmits
corresponents derivats de la normativa pròpia del patrimoni dels ens locals. En aquest sentit les permutes no
precisen autorització prèvia, però si comunciació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya
previst a l’article 40.1.c) del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre.
SISÈ.- Consten a l’expedient els documents descriptius de les circumstàncies de les finques objecte d’aquesta
permuta, els següents documents que seran signats en prova de conformitat cada un d’ells.
Vistos els articles 42 i 47 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, Reglament de patrimoni dels ens locals, i l’article 210
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 article 79 i 80 del RDLEG 781/1986, de 18 d’abril, text refós de les disposicions legals vigents en
matèria de règim local.
Vistos els informes favorables units a l’expedient del Secretari, Interventor i Arquitecte municipal.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Patrimoni de data 26 de novembre de 2013.
Atès que l’òrgan competent per a l’aprovació de l’expedient de permuta del bé patrimonial de titularitat municipal, és
el Ple municipal en virtut de l’article 41.2 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, Reglament de patrimoni dels ens
locals i l’article 214.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Proposa al Ple l’adopció del següent,
ACORD
PRIMER.- Acordar DELEGAR en l’Alcaldia la negociació de permuta de la finca de propietat dels Srs. Marcelino
Peñas López i el Sr. Juan Mejías Soria descrita a l’Antecedent Segon anterior, relativa a la finca de 1.304 m² segons
consta al cadastre ubicada al Carrer Josep Pla, 46.
Permutant-la per la finca de propietat municipal, descrita a l’Antecedent Tercer anterior, relativa a la finca de 339 m² i
73 m² segons consta al cadastre diferència en dos parts, ubicada a la zona centrica, al carrer Era de Dalt, núm. 10
d’Alcarràs.
SEGON.- Facultar l’Alcalde perquè, en nom i representació de l’Ajuntament, subscrigui el corresponent contracte
privat de permuta, que s’haurà de ratificar posteriorment pel Ple de l’Ajuntament.
CINQUÈ.- Posteriorment, atès l’establert a l’art. 40.1c) del Decret 336/1988, de 17 d’octubre , reglament de patrimoni
dels ens locals, en relació amb l’art. 79.1 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, text refós de les disposicions legals vigents
en matèria de règim local, no és necessari demanar autorització, però si procedeix la comunicació de l’expedient al
Departament de Governació pel seu coneixement.
Oberta deliberació el regidor portaveu del grup de CiU Sr. Gerard Serra informa que al seu dia van intentar vendre el
solar municipal i que l’anterior propietari les va comentar que, quan van vendre el pati a l’Ajuntament, aquests les va
dir que abans les donarien l’opció de recompra. L’Alcalde contesta que no consta cap mena de càrrega registral i que
a més es tracta d’una permuta per interès general i utilitat pública. No obstant es consultarà.
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Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 10 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova
per unanimitat.
4.- 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, vista la proposta d’acord dictaminada en comissió d’urbanisme del dia 26 de novembre de 2013, següent:
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.
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:
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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

Registre sortida

1.-Ajuntament de Lleida
2.-Ajuntament de Gimenells i del Pla de la Font.
3.-Ajuntament de Soses
4.-Ajuntament de Torres de Segre

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.
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

18/03/2013

Organisme

1.Direcció
Carreteres

Informe.

General

de

2.Oficina Territorial d’Acció
i Avaluació Ambiental.

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.
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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.
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

27/02/2013

Direcció
General
Territori i urbanisme

del

28/02/2013

Ministerio de FomentoUnidad de Carreteres del
Estat a Lleida.

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
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.
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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 dictamen favorable de la Comissió informativa d’urbanisme del dia 18 d’abril de 2013.
Atès que en data 25 d’abril de 2013 el Ple va aprovar provisionalment el Text refós de la Modificació núm. 3 del
POUM de la Vila d’Alcarràs, amb la condició d’incorporar un text refós amb les prescripcions dels informes dels
organismes competents.
Atès que amb posterioritat s’han rebut nous informes de forma extemporània, però que precisen la seva consideració
en el projecte a aprovar provisionalment, els organísmes són els següents:
Data
Entrada
6/5/2013
23/9/2013

Organisme

Informe.

Departament d’Agricultura
M.M.
Agència
Estatal
de
Seguretat Aèrea

Respecte a les casetes de reg i condicions laborals per la construcció
de magatzems agrícoles.
Requereix regular l’afectació de la zona d’afecció de l’aeroport
d’Alguarie.

Atès el text refòs redactat pels serveis tècnics municipals, 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.
Atès el dictàmen favorable de la Comissió informativa d’urbanisme del dia 26 de novembre de 2013.
Es proposa al ple de la corporació l'adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- Convalidar l’aprovació provisional del Text refós 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.
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 10 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova
per unanimitat.
5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 6 DEL POUM
D’ALCARRÀS PER ESTABLIR ELS SISTEMES PUBLICS DE TELECOMUNICACIONS.
L’Alcalde proposa l’aprovació de la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d’urbanisme del
dia 26 de novembre de 2013, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTEDENTS:
A) Actes previs i aprovació inicial.
I.- Atès el Projecte de modificació núm. 6 del del Pla d’ordenació urbanística d’Alcarràs, instat per Decret de l’Alcaldia de
data 03/05/2013, de l’estracte següent:
a) Modificar les ordenandes del POUM afegint un nou apartat a l’art. 162 que regula el sistema d’equipaments, Clau E,
per tal d’establir els usos de sistemes públics de telecomunicacions compatibles amb els sòls qualificats com a
Equipaments públics
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b) D’acord amb l’establert a l’art. 97.1 del Tex refòs de la Llei d’Urbanisme (L. 3/2012, D.L. 1/2010, 7/2011), es raona i
justifica la necessitat de la iniciativa i l’oportunitat i la conveniència amb relació als interessos públics i privats concurrents,
atesa la necessitat de dotar al municipi d’emplaçaments per a millorar el servei de telefonia pública, donant solució a les
preexistents instal.lacions situades en zones de domini públic.
c) La modificació no considera que estigui subjecta a avaluació ambiental de modificació puntual, d’acord amb l’establert
a l’art. 118.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, i l’art. 7 de la Llei 6/2009, d’avaluació ambiental de plans i programes.
d) La modificació no considera que estigui subjecta a estudi d’avaluació de la Mobilitat generada, conforme l’establert a
l’art. 118.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual es regula el Reglament de la Llei.
f) Establir els usos de sistemes públics de telecomunicacions compatibles amb els sòls qualificats com a Equipaments
públics
g) D’acord amb l’establert a l’art. 97.1 del Tex refòs de la Llei d’Urbanisme (L. 3/2012, D.L. 1/2010, 7/2011) I L’ART. 33.3
del seu Reglament, es raona i justifica la necessitat de la iniciativa i l’oportunitat i la conveniència amb relació als
interessos públics i privats concurrents, atesa la necessitat de dotar al municipi d’emplaçaments per a millorar el servei de
telefonia pública, donant solució a les preexistents instal.lacions situades en zones de domini públic.
h) La modificació no considera que estigui subjecta a avaluació ambiental de modificació puntual, d’acord amb l’establert
a l’art. 118.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, i l’art. 7 de la Llei 6/2009, d’avaluació ambiental de plans i programes.
II.- El Secretari i el Tècnic municipal emeten informe favorable en data 21 de juny de 2013, tot i significant que la proposta
de modificació puntual es justificada, convenint i oportuna amb els interessos públics i privats concurrents.
Vist el dictàmen favorable de la Comissió informativa d’urbanisme del dia 25 de juny de 2013, per l’Alcaldia es proposa
l’adopció del següent

III.- El Ple en sessió del dia 27 de juny de 2013, va adoptar l’acord de 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. 6, relativa a la Normativa, afegint un nou apartat a l’art. 162
que regula el sistema d’equipaments, Clau E, per tal de possibilitar els usos de sistemes públics de telecomunicacions
compatibles amb els sòl qualificat com a Equipaments públics
IV.- Disposant, d’acord amb l’establert a l’art. 73.1 del Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei
d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost (modificat per la Llei 3/2012), suspendre la tramitació de
plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també de suspendre
l'atorgament de llicències d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals
connexes establertes per la legislació sectorial relacionades amb la modifiació.
B) 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. 6 del POUM,
mitjançant els anuncis 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

Data inici
27/06/2013

Data final
13/09/2013

Web oficial de l’Ajuntament
Diari la Mañana
Diari Segre

05/07/2013
06/07/2013
09/07/2013

13/09/2013
13/09/2013
13/09/2013

10

D.O.G.C. núm 6283
B.O.P. núm. 179

12/07/2013
09/07/2013

13/09/2013
13/09/2013

Per la Secretaria, en data 13 de setembre de 2013, es fa constar que no s’han formulat les al.legacions.
3.- Resultat del tràmit dels informes als municipis confrontants.
Que la modificació proposada afecta a les zones d’Equipament Clau E, situades en sòl urbà, per la qual cosa no
afecten a municipis limítrofes.
4.- Resultat del tràmit d’informe als organismes competents per raó de les seves competències.
Que en data 4 de setembre de 2013 es va sol.licitar col.laboració a la Direcció 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 4 de novembre de 2013, que no s’han rebut informes de cap tipus.
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 dictamen favorable de la Comissió informativa d’urbanisme del dia 27 de novembre de 2013.
Es proposa al ple de la corporació l'adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar provisionalment el Projecte de modificació del POUM núm. 6, relativa a la Normativa, afegint un
nou apartat a l’art. 162 que regula el sistema d’equipaments, Clau E, per tal de possibilitar els usos de sistemes
públics de telecomunicacions compatibles amb els sòl qualificat com a Equipaments públics
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 10 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova
per unanimitat.
6.- RECTIFICACIONS D’ERRORS MATERIALS EN ELS TITULARS D’ADJUDICACIONS DE FINQUES
MUNICIPALS.
Atès que el Ple de data 27 de juny de 2013 va acordar adjudicar la subhasta als únics licitadors i vendre finques
municipals, prèva publicació del plec de condicions administratives al B.O.P. núm.74, del dia 2 de maig de 2013, en
virtut de l’acord del Ple del 4 d’abril de 2013, comunicada al Departament de Governació amb registre d’entrada
núm. 1428/2013 de 26 de juny de 2013.
Atès que en la resolució expressament anomena un titular, quan hauria d’incloure realment als dos titulars que van
fer l’oferta i que, en alguns casos, a més són copropietaris de les finques confrontants a les que obligatòriament
s’hauran d’agregar les porcions venudes.
Es proposa per l’Alcaldia:
Primer.- Rectificar l’error material, amb efectes de la data d’adjudicació, 27 de juny de 2013, per tal que les finques
dels expedients següents, s’adjudiquen a les persones que s’indiquen:
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Expt.
19

On diu: Adjudicatari:
SR. CARLOS LLUNÉ BALLABRIGA

Ha de dir: Adjudicatari:
SR. CARLOS LLUNÉ BALLABRIGA i RUBEN LLUNÉ
PALLEROLA.

34

RAIMUNDA LLAS GODIA.

RAIMUNDA LLAS GODIA I JOAN RIBES CAMARASA.

Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 10 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova
per unanimitat.
7.- COMUNICACIÓ D’IEXECAMENT A DEFINITIUS
D’ORDENANCES DE CARÈCTER GENERAL.

DELS

ACORDS

D’APROVACIONS

INICIALS

L’Alcalde, vista la proposta d’acord dictaminada en comissió d’hisenda del dia 26 de novembre de 2013, següent:
Es dóna compte al Ple que, els acords d’aprovació inicials o provisionals d’aprovació de les ordenances, o
modificacions puntuals, de caràcter generals o fiscals que seguidament es citaran, havent estat exposats al públic
durant els termini de 30 dies als efectes d’informació pública i audiència als interessats, en el seu cas, mitjançant
edictes inserits al Tauler d’Anuncis municipal i al Butlletí Oficial de la Província de les dates que s’indiquen, es fa
constar per la Secretaria que no s’han formulat al.legacions ni reclamacions de cap tipus.
Per la qual cosa, en virtut de l’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 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.
En virtut del dictamen de la comissió informativa d’hisenda i de governació del dia 2../11/2013, per l’Alcaldia es
comunica al Ple:
Primer.- Que han estat automàticament aixecades a definitives les
Ordenança

Contingut

Reglament de funcionament
i la creació de la comissió
d’avaluació de la seguretat i
civisme

Ordenació complerta

Modificació puntual de la
Plantilla orgànica i la Relació
de llocs de treball per a 2013.
Modificar puntual ordenança
fiscal núm. 10 reguladora de
la taxa per prestacio de
serveis funeraris i cementiri
municipal.

Modificació
puntual 25/09/2013
creació plaça 1 agent.

Núm.
185, 30
dies: Sense
9/10/2013
15/11/2013 reclamacions.

Modificació Art. 6. Preu 25/09/2013
concessió
de
dos
ninxols
compra
conjunta: 1.500 €.

Núm.
185, 30
dies: Sense
9/10/2013
15/11/2013 reclamacions.

Acord inicial Data
Ple.
publicació
Tauler
Anuncis
i
BOP (núm.
Data)
25/09/2013
Núm.
185,
9/10/2013

Termini
exposició
pública

Certificat
resultat
exposició

30
dies: Sense
15/11/2013 reclamacions.

Segon.- Publicar íntegrament l’ordenança o la part de l’ordenança modificada, al BOP i en seu electrònica municipal,
fent constar que entrarà en vigor a partir de l’endemà al dia de la seva publicació. Disposant així mateix disposar la
seva comunicació a l’administració de la Generalitat i de l’Administració de l’Estat competents.
El Ple es dóna per comunicat i conforme.
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8.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE
BENS IMMOBLES RESPECTE ALS TIPUS IMPOSITIU DELS IMMOBLES URBANS PER A 2014.
L’Alcalde, vista la proposta d’acord dictaminada en comissió d’hisenda del dia 26 de novembre de 2013, següent:
Atès l’establert al Títol II del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que regula de forma exhaustiva els recursos dels municipis i, en cada cas,
determina la facultat de les Corporacions Locals pel seu establiment, ordenació, modificació i supressió, per la
determinació de les quotes tributàries així com per l’aprovació i modificació de les corresponents ordenances fiscals.
Considerant que l’Ajuntament va sol.licitar la reducció dels valors cadastrals establerts a la ponència aprovada l’any
2007.
Que arran de les mesures imposades pel R.D.L. 8/2013, de 28 de juny, la Llei 16/2012, de 27 de desembre les
modificacions de la Llei del Cadastre aprovada per R.D.L. 1/2004, així com les propostes del Projecte de Llei de
Pressupostos per a 2014 i normes concordants, diverses modificacions que ha sofert la tributació de l’IBI i les
novetats principals pel període impositiu 2014 pel que fa a la tributació de l’IBI Urbana i que afecten al nostre
municipi, a saber:
1.- Que l’Ajuntament va sol.licitar la reducció dels valors cadastrals aprovats amb la ponència de l’any 2007 per a
l’any 2014.
2.- Cal sol.licitar l’actualització a la baixa dels valors cadastrals fins al 31 de gener pels exercicis 2015 i 2016 davant
la Gerencia del Cadastre.
3.- Que està prevista en el Projecte de llei de pressupostos pel 2014 una reducció dels valors cadastrals per al
nostre municipi, aplicant un coeficient d’actualització del 0,80.
4.- S’informa des de la Gerència cadastral i de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptación de Tributs municipals
que els municipis que decrementin el seu valor cadastral la base liquidable per 2014, en termes generals, es manté
igual a la del 2013. Per tant els padrons, en el seu conjunt, tindran un import global similar al del 2013.
5.- Els municipis que hagin optat per l’actualització dels valors cadastrals (apartat 1) tindran la possibilitat de publicar
el nou tipus d’IBI urbana (sols el tipus d’IBI urbana), fins el dia 1 de març de 2014.
6.- Que les modificacions afecten exclusivament a valors cadastrals d’urbana, no als de rústica.
Cal mantenir la reducció dels tipus impositius per tal de compensar les actualitzacions de valors cadastrals que tot i
havent-se reduït un 20% es continuen actualitzant anualment.
Per tot el qual atès que el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, l’informe favorable de Secretaria-Intervenció.
L’Alcalde-President, en virtut del dictamen adoptat per la Comissió Informativa d’Hisenda celebrada el dia 26 de
novembre de 2013, es proposa al Ple l’adopció del següent,
ACORD:
Primer.- Modificar provisionalment de forma puntual els articles de les ordenances següents:
Article 8. Tipus impositiu i quota.
1. La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus impositius següents:
-Béns immobles de naturalesa urbana: 0,54 %. (abans 0,58%)
-Béns immobles de naturalesa rústica: 0,69 %. (aprovada inicialment en Ple del dia 18/11/2014)
-Béns immobles de característiques especials: 0,82 %
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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, amb efectes del 1 de gener de 2014.
2.- Sol.licitar continuar l’actualització a la baixa dels valors cadastrals abans del 31 de gener pels exercicis 2015 i
2016 davant la Gerencia del Cadastre.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 10 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova
per unanimitat.
9.- APROVACIÓ D’ACORD DE CONDICIONS LABORALS APROVAT AMB ELS REPRESENTANTS SINDICALS
(ASSISTÈNCIA A JUDICIS).
L’Alcalde, vista la proposta d’acord dictaminada en comissió d’hisenda del dia 26 de novembre de 2013, següent:
Atès l’acord establert el passat dia 28 d’octubre de 2013 en la mesa del comitè d’empresa es proposa per l’Alcaldia
aprovar el següent
ACORD:
PRIMER.- Que per tal d’adaptar el vigent Acord de condicions laborals per al personal funcionari i interí de
l’Ajuntament d’Alcarràs a les normatives i reglamentacions vigents a la data i als usos i costums dels darrers anys,
s’acorda modificar el següent article amb el text següent:
Article 52
Assistència a judicis
El personal de la policia local que per la seva funció hagi de comparèixer davant l’autoritat judicial per assumptes
relacionats amb el seu lloc de treball, si no està de servei en aquell moment, es retribuirà de la manera següent:
Per assistència a un judici o citació a Lleida 45 euros ( inclou quilometratge i pàrquing).
L’empleat haurà d’aportar justificant d’assistència expedit per l’oficina judicial.
SEGON.- Que aquest annex a l’Acord de condicions laborals per al personal funcionari i interí de l’Ajuntament
d’Alcarràs és vigent des de la data de la seva signatura i aprovació al Ple i fins que se’n acordi un de nou.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 10 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova
per unanimitat.
10.- ESCRITS OFICIALS I INSTÀNCIES.
1.- Es dona compte de la Resolució de 9 d’octubre de 2013 de la Direcció General de Centres Públics, per la qual
s’aprova el projecte de centre per a la creació de l’Escola de Música d’Alcarràs, amb tres seus: una a Alcarràs, l’altra
a Torres de Segre i la Tercera a Aitona. Indicant que, abans de formalitzar el conveni de creació de l’Escola de
Música, s’ha de gestionar la segona fase de l’autorització de la creació del centre als Serveis Territorials
d’Ensenyament a Lleida, respecte al punt 4 t de la resolució que indica que s’ha d’acreditar la coincidència entre els
espais reals dels edificis i els espais previstos en el projecte que ara s’aprova i s’hagi verificat el compliment dels
requisits exigits per la normativa vigent amb relació a les instal.lacions, la titulació acadèmica del professorat i
l’activitat docent.
El Ple es dóna per comunicat.
11- PRECS I PREGUNTES.
Primera.- El regidor portaveu del grup de CiU Sr. Gerard Serra vol realitzar dues preguntes:
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1ª.- Que han rebut la preocupació dels pagesos de la vila, en relació amb els robatoris en la zona rústica, pel fet d’establir
una normativa per regular la collita de caragols. Pregunta si són sabedors d’aquesta preocupació i si es pensa fer algun
tipus de regulació.
2 º.- Que han rebut el malestar d’alguns veïns perquè el recinte del cementiri es troba sempre obert, especialment davant
d’alguns robatoris haguts duran els dies de celebració de Tots els Sants. Comenta que abans es tancava a les 10 de la
nit i la brigada l’obria de nou a les 6 de la matinada.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra respon a la primera pregunta que ahir van d’entrar unes instàncies demanant a l’Ajuntament
que es preguin mesures relacionades amb la collita de caragols. Informa que el proper dimecres es pensa convocar el
Patronat municipal d’ajut al jove agricultor “Carles Godia i Moliner” (PAMAJA), en el que es parlarà sobre l’assumpte i es
rebrà directament de les comunitats de regants les inquietuds, s’exposarà les capacitats i els límits de l’Ajuntament per
regular els temes, per si és o no espècie cinegètica, protegida o si es pot regular més enllà del domini públic municipal.
Es a dir es plantejarà l’assumpte al PAMAJA.
Respecte a la segona pregunta l’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que el cementiri es tanca i obre com sempre, que són
conscients dels robatoris i danys a les propietats públiques que ocorrien a la zona i que es van instal.lar càmeres de
vigilància de l’exterior, fet que ha evitat les pintades i danys que es feien a l’exterior. Informa que tret d’algun robatori
durant la celebració de Tots els Sants ha determinat que s’hagi estudiat la instal.lació de càmeres a l’interior i que un cop
concretada la mateixa es demanarà autorització per a la seva implementació.
Segona.- El regidor portaveu del grup de CiU Sr. Gerard Serra ha vist a la premsa que s’ha treballat la iniciativa per
procurar el canvi del Codi penal per incrementar les penes pels robatoris en la zona rústica. Però com la proposta va
sortir d’un Ple municipal, demana que sigui en la corporació o mitjançant la comissió de seguretat s’informi dels resultats,
ja que no saben res directament, tret de la informació que ha sortit a la premsa, com per exemple si l’informe que va
costar tres mil euros el pagarà la Diputació.
L’Alcalde informa que es convocarà a la comissió informativa de seguretat per tal d’explicar les actuacions dutes a terme,
però també vol fer un resum de les actuacions al Ple de la Corporació, a tal efecte informa que:
-Que es va aconseguir unir a més de vuitanta municipis a la Diputació i als sindicats agraris per tal de fer un front comú
en la demanda de la modificació del còdi penal.
-Que la Diputació subvencionarà el cost de l’informe realitzat pel catedràtic de dret penal de l’UdL Sr. Tamarit, diner que
segons conveni es va avançar per l’Ajuntament per no tindre que fer un repartiment general entre tots els municipis.
-Que la iniciativa d’uns quaranta ajuntament va possibilitar que es pogués obrir les portes dels jutges i fiscals,
especialment coneixedors dels problemes legals dels robatoris en rústics.
-De la reunió mantinguda amb el President de l’Audiència i del Fiscal en cap, es va considerar necessari fonamentar la
petició fent un informe jurídic.
-D’acord amb l’UdL el Catedràtic Sr. Tamarit va fer un informe jurídic de dret comparat, que va fonamentar les peticions
sorgides del món municipal i que donava fiabilitat a les peticions davant dels polítics competents.
-L’agrupació dels municipis i la fonamentació de l’informe ens va obrir les portes del Parlament de Catalunya i, mitjançant
tots els grups polítics municipals, es va possibilitar arribar al Congrés dels Diputats en el tots els representants van
admetre la proposta a estudi.
-Es conegut que s’està tramitant una modificació del Codi penal al Congrés, això ha ajudat a rebre la proposta i fins i tot a
que sigui considerada tant per la majoria parlamentaria del partit Popular com pels grups de l’oposició que poden oposarse a la proposta general, però fer esmenes particulars defensant la nostra proposta.
-Creu que és molt important que es considerin els robatoris com premeditats si s’utilitzen vehicles perquè el furt es
converteix en robatori, s’incrementen les penes i es poden decomissar els vehicles. També es important que els jutges
puguin valorar els danys a les collites produïts pels robatoris, ja que si el robatori d’instal.lacions provoca danys a la
producció s’està produint un dany de molt més valor comparable al sosten de dos families en un any.
-En definitiva es mostra satisfet del recolzament obtingut per tants municipis.
El regidor de CiU Sr. Gerard Serra vol manifestar que alguna cosa falla en el sistema, ja que els nostres representants
del territori al Congrés no han estat capaços de fer la seva feina i han tingut que ser els alcaldes afectats els que han
parlat amb els jutges i han fet els informes. Es un fet criticable que indica que falla la connexió. Creu adequada l’actuació
municipal, però critica que els diputats de Madrid, de qualsevol partit, no baixin al territori.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra acaba considerant que tot funciona per pressions econòmiques ja que, igual com les grans
superfícies de comerç o les grans cadenes de televisió de pagament, van pressionar als polítics per tal que robar un
pantaló en un supermercat o copiar targetes de connexió fossin considerades com a delicte; el món local representant
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per més de vuitanta ajuntaments, la Diputació i els sindicats agraris en bloc, representants d’un gran poder econòmic al
territori, actuant com a un lobby, ha aconseguit que els polítics ens escoltin, demostrant que els polítics en algunes
esferes es mouen per l’ interès econòmic de la proposta.
El regidor del PP Sr. Simeó Abad es manifesta d’acord amb el manifestat pel Sr. Gerard Serra, els representants polítics
de dalt no es mouen, no fan la seva feina. Creu que l’agricultura i la ramaderia és la empresa més gran de Catalunya i
que davant del perjudici que s’està causant al pagès tots s’haurien fe fincar les piles.
Vol afegir respecte al tema dels buscadors de caragols que les comunitats van rebre les propostes de regular la collita, si
es pot fer, ja que considera que de dia si, però de nit creu que no es busquen caragols, sinó intentar robatoris. Informa
que a la comunitat de l’Aragò s’ha regulat alguna cosa en aquests sentit.
L’Alcalde finalitza dient que es parlarà al PMAJA de totes aquestes qüestions i es decidirà entre tots quina es l’opció
possible que més ens interessi.
Tercera.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra vol fer un prec al Ple, respecte a les informacions que el grup de CiU va publicar en
la publicació informativa del darrer Ple, vol fer els següents aclariments:
1.- El grup de CiU deia que s’havia reduït el cost de personal en menys seixanta mil euros però que s’havia incrementat
el cost dels serveis externs en més de dos-cents cinquanta mil. Vol aclarir al Ple que únicament s’ha incrementat el cost
de la neteja viària per un import de cent seixanta mil euros. La resta de serveis externs, d’una forma o un altra, eren els
mateixos serveis externs que es tenien durant l’anterior mandat.
2.- Respecte a l’increment de la despesa de la publicació d’informació municipal afegeix que es bo deixar clar que també
s’ha incrementat en més de deu vegades la difusió de les publicacions informatives dels acords del Ple, perquè
consideren necessari que tothom, fins i tot la gent gran que no està acostumada a les xarxes socials ni a les webs
informàtiques, puguin tenir accés al que s’acorda a l’Ajuntament. La informació és exclusivament dels acords del Ple i
s’edita en blan i negre per això l’increment ha estat mínim.
3.- En quant a les despeses de correus es cert que s’han incrementat però perquè considera que els agents de la policia
han de fer de policies i no de carters.
4.- En quant als costos de publicitat creu que no es criticable de cap forma perquè sinó s’hauria de parlar dels costos que
es feien pel govern anterior. Manifesta que s’ actualment es fan uns dotzen mil euros en despeses de comunicació,
complementant-se en alguns actes com la fira en uns tres-mil euros més per qüestions de disseny, però es que abans
solament el cost del personal de comunicació de l’ajuntament era de més de quaranta-dos mil euros a l’any, en alguns
anys amb costos de fins a vint-i-nou mil euros en maquetacions, l’any 2008, i de dinou-mil euros l’any 2009. A més de la
resta de publicitat habitual de les actuacions municipals. Per això defensa l’actual política de publicitat, que fa arribar la
informació per la gent del poble, millorant les transmissions per televisió, radio i premsa escrita, amb poc més de cinc-mil
euros. Despesa que creu degudament justificada en actes com la difusió de la Fira del Rebost , donant difusió a una fira
que vol vendre una especialitat de la nostra població com es la fruita i la tradició de la confitera de les nostres families.
Finalment vol manifestar que si tenen més informació, com anunciaven que això era la punta de l’iceberg, que es digui,
però que es diguin dades certes no càlculs aproximats, ja que poden accedir a tota la informació municipal com a
regidors de l’Ajuntament.
Per altra banda vol recordar que el nou equip de govern esta resolent molts problemes deixats per l’anterior ajuntament,
problemes com la depuradora del polígon Revés, el sanejament i l’aigua potable del polígon Polinasa, solucionant
problemes que havia amb els comunals, resolent plans parcials que es deixaven amb deutes de més d’un milió d’euros.
Per tot això reclama dades series i certes a l’oposició.
El regidor del grup de CiU Sr. Gerard Serra respon com alludit, reclamant que es sigui seriòs d’una vegada, que no es
poden donar els números de les maquetacions ni parlar del concepte de fira que es feia abans en unes circumstàncies
diferents. Tampoc considera que es puguin apropiar de la fira del carrer que ja es feia abans. Pregunta que quan ha
costat la maquetació de la revista que es va distribuir durant la fira del Rebost?. Tampoc considera que es puguin
comparar els costos de la empresa de comunicacions actual amb tenir una persona treballant per l’ajuntament que no
solament feia feines de comunicació. Igualment no accepta que es diguin que els problemes dels polígons de Polinasa i
el seu sanejament s’ha solucionat ara ja que els convenis ja estaven establerts amb l’ajuntament de Torres de Segre
anteriorment. Pel que fa a la depuradora del polígon Revés vol recordar que es va llogar per poder mantenir durant
quatre o cinc anys més la fabrica de Jo&co oberta i preservar els llocs de treball, al final no es va poder aclarir la compra
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per com van acabar les coses amb l’empresa. Demana que es sigui honests i que s’expliquin les coses com són, per
exemple els problemes amb els comunals també se’ls van trobar ells de l’anterior ajuntament i pel que fa al deute de més
d’un milió d’euros per les noves escoles recorda que va ser el govern tripartit que manava la Generalitat la que va obligar
a l’ajuntament a comprar més de set mil metres quadrats de terrenys urbans quan tenien en propietat més de trenta
hectàrees de sòl rústic al costat, cosa que no va passar amb la construcció de l’IES, també recorda que de moment no
ha calgut pagar el preu de compra i això cal explicar-ho. Manifesta que el govern de CiU també rebien critiques de
l’oposició en el butlletí municipal i més durant la campanya electoral, així com en la premsa i en publicacions dels partits.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra replica i reitera que els costos són molts menors.
Afegeix el Sr. Gerard Serra que la policia no s’ha d’utilitzar per repartir papers, però com agents de l’autoritat també són
notificadors oficials, però els costos s’han multiplicat.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra recorda que els costos de les fires d’abans arribaven fins a vuitanta-mil euros i que el control
econòmic és molt més auster ara, solament vol significar que s’han trobat moltes coses irregulars amb el tema de
maquetacions, com tres caixes de llibretes amb el nom de Gerard Serra a cada full, o es va averiguar que es van
comprar unes monedes de plata a la Fàbrica de Moneda i Timbre que no apareixen per cap lloc, com moltes altres
coses, i solament diu el que hi ha. En definitiva creu que si es fan critiques aquestes han de ser raonables, no es poden
contestar coses sense tenir dades que siguin certes. I reitera que poden buscar totes les dades a la Secretaria municipal.
El regidor Sr. Gerard Serra contesta que les llibretes són per usar-les, així ho reconeix el Sr. Miquel Serra que manifesta
haver tingut que retallar el nom de l’anterior alcalde; seguidament el Sr. Gerard Serra reconeix que es van comprar les
monedes de plata i que no recorda en quès es van destinar, però considera que quan CiU va entrar al govern mai va
criticar tant al govern anterior, van reconèixer les coses que havien estat ben fetes i van arranjar les que s’havien trobat o
pensaven que estaven malament. Per això manifesta que ningú es creu que tot sigui culta de l’anterior govern de CiU, no
comparteix els números del deute que es deia es tenia abans ni els números donats ara, creu que s’han interpretat els
números interessadament.
El regidor del PP Sr. Simeò Abad creu que les crítiques sempre han de ser constructives, no negatives. Per exemple la
revista que tenien abans la va traure el nou govern per suprimir la despesa però després la torna a treure, en definitiva
creu que quan s’està en el poder les coses canvien. Critica que sempre s’estigui com el gat i el gos, no creu que fent
escrits es millori la situació, però si el fa serà de forma positiva. Per exemple afegeix que està bé estalviar però al temps
ens estem carregant amb despeses de policia per altra banda, em passat de quatre a vuit i ara em tenim més de dotze i
encara tenim més robatoris. En definitiva no es pot fer sempre critica hi ha coses que es poden millorar i en aquests sentit
publicarà les seves informacions.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra finalitza dient que és un dret del poble estar informats del que s’acorda en els plens i per això
defensa el butlletí, significant que abans les publicacions que es feien no eren d’explicació dels plens, a més afegeix que
es fa en blanc i negre perquè l’austeritat es fonamental per aquests equip de govern i que al final els números mai
enganyen solament cal mirar a la caixa cada mes,. Però si cal un policia més perquè ho demana la gent es farà per
millorar la seguretat. Creu que sempre han hagut i hauran robatoris, però ara n’hi ha més associacions, més comissions
informatives i participatives amb la seguretat, ara sóm un poble de més de nou mil habitants i el nombre de policies està
dins de lo raonable.

Quarta.- El regidor del grup de CiU Sr. Santiago Santamaria manifesta està d’acord amb el comentat pel regidor Sr.
Simeó Abad, però afegeix com ha repetit ja varies vegades, que creu que el responsable de protocol de l’Ajuntament està
fallant. Comunica que per la Fira del Rebost no va saber que venia el Conseller, ni on es rebia ni el protocol que hauria.
Voldria que es compares amb la informació del protocol que es va rebre de la Cooperativa quan va rebre al Conseller.
Per això demana que se l’informi dels protocols especialment en les visites oficials, ja que si el sap el govern també el
poden saber tots i en cap moment es va canviar.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que se li va fer arribar a casa i per correu electrònic com a tothom. El regidor Sr.
Santamaria respon que voldria que es mirés el protocol de la cooperativa per saber com es fan les coses i sempre se li
pot trucar per informar dels canvis. L’Alcalde replica que sempre es queixa del mateix, però també és d’educació assistir
o excusar-se dels actes als que se li convoca, manifesta no estar d’acord amb que el protocol estigués mal organitzat. Al
respecte al Sr. Simeò Abad manifesta que si no pot anar als llocs ho diu, però en aquesta ocasió ho va saber tres o
quatre dies abans.
L’Alcalde finalment manifesta que en ocasions no es coneix el protocols del Conseller fins a pocs dies abans i de
vegades canvien, per això no es pot anunciar amb tanta antel.lació, amés informa que el protocol sempre és el mateix,
l’acte inaugural i posteriorment es fa l’habitual que és la visita dels estands, com es correcte.
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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 novembre de 2013.
EL SECRETARI.
Vist i Plau.
L'ALCALDE.

