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ACTA NÚM. 01/2014
ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 4 DE FEBRER DE 2014.

Data: 4 de FEBRER de 2014.
Horari: Inici a les 19:00 h i acabament a les 20:00 h.
Lloc: Sala de sessions.
A les 19:00 hores del dia quatre de febrer de dos mil catorze, 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).
Segona Tt. d’Alcalde:
Sra. Marina Forcada i Escarp (PSC)

Regidors:
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).
Sra. Edurne Laurenz i Bagué (CiU)
Sr. Santiago Santamaria i Mas (CiU).

Secretari-Interventor:
Sr. Pere Biedma i Agüera.
ABSÈNCIES:
Es dona l’absència excusada durant tota la sessió de la Regidora-Tercera Tt. d’Alcalde Sra. Maite Codina i Badia (ERC),
de la regidora Sra. Montserrat Clarisó i Vilaseca (ERC) i del regidor Sr. Simeó Abad i Moliné (PP). Igualment es dóna
absència fins a l’inici del 3 r. punt de l’ordre del dia del Regidor-Primer Tt. d’Alcalde Sr. Jaume Bernis I Castells (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.- 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 28 de novembre de 2013 i la sessió extraordinària del dia 30 de desembre 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 9 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 27 de novembre de 2013:
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 13 de novembre de 2013.
2.- Comunicació de decrets Alcaldia, relacionats amb serveis diversos.
3.- Ratificació d’aprovació padró del preu públic d’aigua als masos, exercici de 2013.
4.- Atorgament de llicències i aprovació de factures. Dictaminades en Comissió Informativa d’urbanisme i de Compres del
dia 21 de novembre de 2013.
5.- Aprovació de liquidació de taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de subministraments
que afectin a la generalitat. grup gas natural. Corresponent al 3 r. trimestre de 2013.
6.- Assumptes diversos serveis: 6.1.- Informe favorable per autoritzar el fraccionament de pagament de deute instat per
l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals. 6.2.- Sol.licitud de subvenció pel projecte de Millora de la
xarxa de distribució de l’aigua potable. 6.3.- Sol.licitud de bestreta de liquidació de l’IBI a l’O.A.R.T.L. de la Diputació. 6.4.Conveni amb el Consell Comarcal del Segrià per la gestió de la Deixalleria. 6.5.- Subvenció per polítiques de la Dona.
5.6.- Conveni de col.laboració amb l’I.M.O. Salvador Seguí per la formació pels aturats interessats del municipi.
7.- Autorització de canvi de titularitat de nínxols i de trasllats de restes inhumades.
Junta de Govern del 8 de gener de 2014:
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior, celebrada el dia 27 de novembre de 2013.
2.- Comunicació de decrets Alcaldia, relacionats amb serveis diversos.
3.- Acord de baixa inventarial i venda de màquina escombradora Marca Dulevo.
5.- Atorgament de llicències i aprovació de factures dictaminades en comissió mixta d’urbanisme i compres del 16 de
desembre de 2013.
6.- Convalidació del decret d’adjudicació del servei de mutua sanitària pel personal municipal a la societat Agrupació
Mútua d’Assegurances i Reassegurances sa.
7.- Assumptes relacionats amb diversos serveis: 7.1.- Informes de la Comissió informativa mixta de cultura,
ensenyament, festes, joventut i Patrimoni Històric. 7.2.- Aprovació de contracte menor de redacció de projectes
d’ampliació de vestuaris i local social del Camp de futbol. 7.3.- Devolució d’ingressos indeguts. 7.4.- Comunicació de
subvencions aprovades per la Diputació. 7.5.- Decret d’embarg de saldo de liquidació de la Junta de Compensació V-12.
8.- Proposta d’aprovació del pla de disposició de fons, pla de tresoreria i planificació de la recaptació de tributs i preus
públics.
9.- Proposta d’atorgament de subvencions a entitats educatives 2013 i socials.
10.- Escrits oficials i instàncies relacionats amb diversos serveis.
Oberta deliberació el regidor portaveu del grup de CiU Sr. Gerard Serra demana ampliar informació sobre el decret
per llogar el local que es destina a la seu de l’associació de l’Alzheimer. L’Alcalde contesta que s’ha fet un lloguer del
local que es finançarà com a subvenció directa a l’associació de malalts d’ alzheimer.
El Ple es dóna per comunicat.
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3.- PROPOSTA DE PERMUTA DE TERRENYS PER AMPLIAR LA ZONA ESPORTIVA I EL PARC DEL
CEMENTIRI.
L’Alcalde proposa l’aprovació de la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de patrimoni
celebrada el dia 28 de gener de 2014, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS:
Primer.- Motivació de les causes d’ interès públic, acreditació de l’oportunitat, conveniència i excepcionalitat
de la permuta.
Atès l’acord del Ple del dia 28/11/2013, en el que s’encomana a l’Alcaldia les gestions amb el Sr. Marcelino Peñas
López i el Sr. Juan Mejías Soria, propietaris de l’única finca privada que existeix en l’illa urbana on s’ubica la zona
d’equipaments públics del cementiri, zona verda, esportiva municipal, per a la seva adquisició. Els propietaris han
manifestat la seva predisposició a la transmissió però per un altra solar urbà de propietat municipal.
Consta la necessitat per a l’ interès públic local 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 situació econòmica general i les necessitats de complir amb les condicions establertes per la Llei
Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, fan impossible a curt i mig termini el seu
desenvolupament per a l’obtenció dels terrenys per compensacions urbanístiques, ocupacions directes o
expropiacions. Ni l’ajuntament pot destinar recursos pressupostaris per al desenvolupament urbanístic (elaboració de
planejaments, instruments de gestió urbanística i projectes d’urbanització), ni tampoc rebrien el recolzament d’un
volum important de propietaris afectats pel sector, donat que l’actual situació del mercat immobiliari faria impossible el
finançament de l’actuació urbanística.
Per la qual cosa l’Ajuntament ha mantingut contacte amb els propietaris dels terrenys afectats per la zona
d’equipament, que han atès les singularitats de l’immoble i les causes excepcionals del mercat immobiliari i la situació
econòmica i pressupostària, manifestant el seu interès en permutar els terrenys per un altre solar de propietat
municipal.
Vist l’oportunitat, conveniència i excepcionalitat de la situació, es considera que la permuta pot atendre l’ interès
general, sense haver de afectar recursos pressupostaris, ni incrementar l’endeutament. Complint els objectius
urbanístics d’obtenció de terrenys afectats per equipaments públics, que quan es desenvolupi el Pla de millora
urbana es podran compensar per la resta de propietaris, respectant els principis d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera exigits actualment.
Es considera que queda justificada la necessitat de portar a terme la permuta per poder obtenir els terrenys
necessaris per a completar la zona d’equipaments i serveis públics de la zona de serveis del poliesportiu i cementiri
municipal.
SEGON.- Descripció de la propietat privada que interessa rebre en permuta.
Atès que el Sr. Marcelino Peñas López i el Sr. Juan Mejías Soria són propietaris en mitad indivisa de la finca
actualment amb la descripció següent :
DESCRIPCIÓ: Finca urbana situada amb al Carrer Josep Pla, 46, que confronta amb façana al carrer de la seva
situació, dreta, esquerra i fons amb propietats de l’Ajuntament d’Alcarràs, amb una superfície registral de set àrees,
noranta-set centiàrees, però cadastralment i segons recent medició consta amb una superfície de 1.304 m2.
INSCRIPCIÓ. Aquesta finca consta inscrita al Registre de la Propietat de Lleida, al tom 1592, llibre 44, foli 124, finca
número 4572..
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REFERÈNCIA CADASTRAL: la finca correspon amb la parcel.la cadastral de referència 3449806BG9034N0001EO.
CÀRREGUES. Segons manifesta la part permutant, la finca descrita està lliure de càrregues i gravàmens i lliure
d’arrendataris i ocupants.
TERCER.- Descripció de la propietat municipal que interessa atorgar en permuta.
Que l’Ajuntament és propietari de la finca urbana inscrita registralment amb la descripció següent:
A) Finca matriu.
DESCRIPCIÓ: Solar apte para edificar situat a Alcarràs, carrer Davant, sense número. Confronta: dreta entrant amb
Eliseo Subirats, Esquerra amb estació transformadora i carrer escoles i fons amb carrer de les escoles. té una
superfície registral de 458,90 m2., però segons recent medició que consta a l’informe tècnic pericial amb una
superfície de 490 m2.
INSCRIPCIÓ. Aquesta finca consta inscrita al Registre de la Propietat de Lleida, al tom 1691, llibre 67, foli 172, finca
número 5706.
REFERÈNCIA CADASTRAL: la finca correspon amb la parcel.la cadastral de referència Referència cadastral
4048005BG9044N0001WD i 4048006BG9044N0001AD.
CÀRREGUES. La finca descrita està lliure de càrregues i gravàmens i lliure d’arrendataris i ocupants.
B)

Parcel.la segregada per permuta.

De l’anterior finca matriu, per Decret de l’Alcaldia de data 30 de gener de 2014, s’atorga llicència de segregació, per
tal de formar una nova finca independent, amb la descripció següent:
DESCRIPCIÓ: Solar apte para edificar situat a Alcarràs, situada al Cr. Davant, 10. Confronta: dreta entrant amb
Eliseo Subirats, Esquerra amb Ajuntament (resto de finca matriu) i fons amb carrer de Era de Dalt. té una superfície,
amb una superfície de 274 m2.
INSCRIPCIÓ. Pendent d’inscripció independent. La finca es segrega de la matriu que consta inscrita al Registre de la
Propietat de Lleida, al tom 1691, llibre 67, foli 172, finca número 5706.
REFERÈNCIA CADASTRAL: la finca correspon amb part de la parcel.la cadastral de referència cadastral
4048005BG9044N0001WD.
CÀRREGUES. La finca descrita està lliure de càrregues i gravàmens i lliure d’arrendataris i ocupants.
C) Resta de finca matriu.
Un cop segregada la porció anterior, la finca matriu restarà amb una superficie registral de 184,90 m2, però amb una
superficie real segons recent medició que consta a l’informe tècnic pericial amb una superficie de 216 m2., mantenint
els confrontants actuals tret per la dreta entrant que constarà la part segregada anteriorment.
QUART.- Classificació patrimonial de la finca municipal i no necessarietat de l’immoble per als serveis
municipals.
La finca descrita a l’apartat expositiu Tercer anterior, es certifica pel Secretari en data 7 de gener de 2014, que II està
classificada a l’inventari de béns municipal a l’epígraf de béns immobles com a bé patrimonial, i que els terrenys
propietat de l’Ajuntament no estan adscrits a cap especial necessitat per a un ús o servei públic determinat, ni és
necessària per atendre els serveis municipals previstos al programa d’inversions triennal aprovat pel pressupost
vigent.
CINQUÈ.- Valoració de les finques a permutar.
Segons consta en els informes tècnics i pericials lliurats per l’Arquitecte municipal i el pacte de les parts, s’atorga el
mateix valor a les finques establert en VINT-I-SET MIL CENT CINQUANTA QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS
(27.154,07 €).
SISÈ.- Innecessaritat d’autorització del Departament de Governació i R.I, ni de realitzar subhasta per
l’alienació.
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El Secretari-Interventor certifica que el Pressupost d’ingressos corrents del Pressupost de l’any 2014, estableix els
ingressos corrents (Cap. 1 a 5), en un total de 7.681.700,00 €., i el valor de la finca municipal a permutar és de
27.154,07 €.
D’acord amb l’establert a l’art. 40 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret
336/1988, de 17 d’octubre, i l’art. 209 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, al no superar el valor dels
béns el 25% dels recursos corrents del pressupost consolidat, no procedeix informe previ del Departament de
Governació, no obstant procedeix donar-hi compte una vegada instruït l’expedient abans de la resolució definitiva.
D’acord amb l’establert a l’art. 47 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, aprovat per Decret
336/1988, de 17 d’octubre, l’alienació per permuta dels béns patrimonials ha d’acreditar la necessitat o la
conveniència d’efectuar-la, exposada al manifest primer anterior, acreditant la excepcionalitat de la peculiaritat dels
béns, les necessitats del servei a satisfer, les limitacions del mercat immobiliari, i les limitacions requerides pel
compliment de l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Així mateix consta equivalència de valors, amb un
saldo a favor de la finca que rep l’ajuntament. Igualment es significa que la diferencia de valors no supera el 100%
dels valors, per la qual cosa no procedeix informe previ del Departament de Governació.
SETÈ.- Acreditació de l’expedient tramitat.
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 comunicació 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.
Consten a l’expedient els documents descriptius de les circumstàncies administratives, registrals, tècniques i pericials
de les finques objecte d’aquesta permuta.
Consta a la comunicació de l’expedient al Departament de Governació i Relacions Institucionals de data 31 de gener
de 2014.
Atès que queda justificada la necessitat de portar a terme la permuta per poder obtenir els terrenys necessaris per a
completar la zona d’equipaments i serveis públics de la zona de serveis del poliesportiu i cementiri municipal, i que
els terrenys propietat de l’Ajuntament no estan adscrits a cap especial necessitat per a un ús o servei públic
determinat,
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 28 de gener de 2014.
Atès l’establert a 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, no es
precisant majoria especial al no superar els béns el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
Vistos els articles 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.
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent,
ACORD:
PRIMER.- Alienar al Sr. Marcelino Peñas López i el Sr. Juan Mejías Soria el bé de l’Ajuntament descrit a l’antecedent
Tercer B) anterior, següent:
DESCRIPCIÓ: Solar apte para edificar situat a Alcarràs, situada al Cr. Davant, 10. Confronta: dreta entrant amb
Eliseo Subirats, Esquerra amb Ajuntament (resto de finca matriu) i fons amb carrer de Era de Dalt. té una superfície,
amb una superfície de 274 m2.
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INSCRIPCIÓ. Pendent d’inscripció independent. La finca es segrega de la matriu que consta inscrita al Registre de la
Propietat de Lleida, al tom 1691, llibre 67, foli 172, finca número 5706..
REFERÈNCIA CADASTRAL: la finca correspon amb part de la parcel.la cadastral de referència cadastral
4048005BG9044N0001WD.
CÀRREGUES. La finca descrita està lliure de càrregues i gravàmens i lliure d’arrendataris i ocupants.
Permutant-l’hi pel següent de la seva propietat:
DESCRIPCIÓ: Finca urbana situada amb al Carrer Josep Pla, 46, que confronta amb façana al carrer de la seva
situació, dreta, esquerra i fons amb propietats de l’Ajuntament d’Alcarràs, amb una superfície registral de set àrees,
noranta-set centiàrees, però cadastralment i segons recent medició consta amb una superfície de 1.304 m2.
INSCRIPCIÓ. Aquesta finca consta inscrita al Registre de la Propietat de Lleida, al tom 1592, llibre 44, foli 124, finca
número 4572..
REFERÈNCIA CADASTRAL: la finca correspon amb la parcel.la cadastral de referència 3449806BG9034N0001EO.
CÀRREGUES. Segons manifesta la part permutant, la finca descrita està lliure de càrregues i gravàmens i lliure
d’arrendataris i ocupants.
S’acorda establir el mateix valor a les finques permutades, establert en VINT-I-SET MIL CENT CINQUANTA
QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS (27.154,07 €).
SEGON.- Atès que el Sr. Marcelino Peñas López i el Sr. Juan Mejías Soria són propietaris en mitad indivisa de la
finca permutada, interessen que la finca rebuda en permuta mantingui aquesta condició, establint un règim de
propietat horitzontal, que es reflectirà sobre dos porcions d’una superfície igual per a cadascú de 137 m2, les dos
porcions amb façana i fons als dos carrers amb els que confronten, qüestió que es solucionarà en la propia escriptura
notarial.
TERCER.- Facultar l’alcalde perquè, en nom i representació de l’Ajuntament, subscrigui la corresponent escriptura
pública d’alienació mitjançant permuta.
QUART: Rectificar l’inventari de béns municipal d’acord amb el que disposa l’article 102 del Decret 336/1988, de 17
d’octubre, reglament de patrimoni dels ens locals.
Oberta deliberació el regidor portaveu del grup de CiU manifesta que estan d’acord amb la permuta, considera que
ha estat una actuació ben feta perquè era un terreny necessari per completar la zona de serveis municipals, gestió
que ha estat intentada des de fa anys sense èxit i per això considera que s’ha de felicitar a l’equip de govern.
L’Alcalde agraeix les paraules del Sr. Gerard Serra, comenta que sap que s’havia intentat des de fa temps i que al
final s’ha aconseguit convenir la permuta amb el que es millorarà ostensiblement l’imatge de la zona d’equipaments
municipals.
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.- INFORME DE SOL.LICITUD D’INCLUSIÓ A L’AGRUPACIÓ DE SECRETARIES DELS JUTJATS DE PAU
ACTUAL DE L’AJUNTAMENT DE PUIGVERT DE LLEIDA.
L’Alcalde proposa l’aprovació de la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de governació
celebrada el dia 28 de gener de 2014, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS:
La Subdirecció General de Suport Judicial i Coordinació Tècnica, comunica que l’Ajuntament de Puigverd de Lleida
ha tramés acord de Ple i memòria justificativa en la que demana l’agregació a l’Agrupació de secretaries de jutjats de
pau núm. 15 amb seu a Alcarràs i que afecta a les de Torres de Segre i de Soses, donant audiència a l’Ajuntament
per lliurar informe.
Es fa constar que la Subdirecció General de Suport Judicial i Coordinació Tècnica ha donat audiència a la titular de la
Secretaria de l’Agrupació per tal que lliuri informe sobre el volum de treball, despeses i distribució de temps per
municipis, que no consta a l’expedient tramés a l’ajuntament.
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Efectuada consulta a la Secretaria de l’Agrupació, així com al Jutge de Pau del municipi, manifesten que la dedicació
al municipi d’Alcarràs lògicament disminuirà, donat que s’agregaran les tasques d’un municipi amb un elevat nombre
d’actuacions, a la que s’afegirà la reducció de temps pel transport, donat que la distància amb el municipi de Puigverd
de Lleida és molt superior a la mitja de distàncies d’entre els municipis de l’actual agrupació, que són confrontants, i
s’incrementaran els costos de l’agrupació tant pel funcionament com per les despeses de transport. Actualment el
municipi d’Alcarràs té dos dies de dedicació i podria disminuir a un sol dia.
Per altra banda recordar que la població de dret a 2013 recentment aprovada, suposa un increment molt important de
quan es va aprovar l’agrupació. Actualment la població de dret dels municipis ascendeix:
-Alcarràs.
-Torres de Segre
-Soses.

9.028
2.246
1.753

-Total

13.027 habitants.

Amb el municipi de Puigverd de Lleida, de 1.440 habitants l’any 2013, s’incrementaria a 14.467 habitants.
Fet que suposaria duplicar la població inicialment prevista quan es va crear l’agrupació, així com les despeses de
gestió i de transports.
Vista la memòria justificativa de la sol.licitud que mostra un increment notable d’actuacions a realitzar.
Vist que no consta l’informe de la secretaria de l’agrupació on s’indicarien la proposta de distribució de temps
dedicats al nostre municipi.
Vista que d’altres sol.licituds d’incorporació de municipis, per les mateixes causes, han estat informades
desfavorablement.
Vist el dictamen de la Comissió informativa de governació del dia 28 de gener de 2014.
Per tot l’esmentat, es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- informar desfavorablement la sol.licitud i el contingut de la memòria justificativa per la incorporació del
municipi de Puigverd de Lleida a l’Agrupació de secretaries de jutjats de pau n. 15 amb seu a Alcarràs.
Segon.- Comunicar l’informe a la Subdirecció General de Suport Judicial i Coordinació Tècnica de la Secretaria de
Relacions amb l’Administració de Justícia.
Oberta deliberació l’Alcalde afegeix que va parlar amb l’Alcalde de Puigvert de Lleidaal que se li va manifestar que no
hi hauria problemes per a incorporar-los a l’Agrupació si el municipi d’Alcarràs no sortia perjudicat, però un cop arribat
l’expedient al Jutjat de Pau es rep informació tant del Jutge de Pau com de la Secretaria de l’Agrupació en el sentit
que el volum de feina al municipi, amb més de 900 habitatges vuits està provocant una activitat molt intensa en
execucions de desnonaments i llançaments judicials, a més de la causada per l’increment de població, actualment
situada en 9.028 habitants, el que provocaria que, si no s’incrementa la plantilla del personal destinat a l’Agrupació,
es causaria un perjudici als interessos municipals ja que es reduiria un dia de dedicació al nostre municipi i, per tant
un perjudici als veïns. Per tot el qual es vol significar que si s’incrementa la plantilla del personal destinat per tal de no
reduir la dedicació al nostre municipi, no n’hi hauria oposició a la proposta; però no amb les actuals circumstàncies.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de10 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova per
unanimitat.
5.- 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).
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L’Alcalde proposa l’aprovació de la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d’hisenda
celebrada el dia 28 de gener de 2014, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS:
Que per acord del Ple amb data 25 d’abril de 2013 va acordar modificar l’ Ordenança fiscal núm. 24 reguladora de l’
Impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana, per tal de bonificar en un 95% 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 immobles del causant realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents
de qualsevol grau de parentiu de l’adquirent.
Atès que s’ha rebut recomanació de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, en el que es te
delegada la cobrança, sobre que els beneficiaris de la bonificació acordada són solament els descendents i no els
ascendents que, també poden ser beneficiaris d’herències.
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
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.
Es proposa per l’Alcaldia, modificar l’ordenança per tal de complir totalment amb l’objectiu de bonificar la quota de
l’impost a tots els hereus possibles, ja siguin descendents com a ascendents del causant.
Vist el dictamen de la Comissió informativa d’hisenda del dia 28 de gener de 2014.
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) pel que fa al contingut essencial de l’ article
següent:
a) Es modifica l’article 4.3 de l’ordenança, amb el següent paràgraf.
3. Es concedirà una bonificació del 95 % 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 immobles del causant realitzades a títol
lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i ascendents 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.
Segon.- 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.
Tercer.- Fer constar que si durant l’exposició pública no es formulen reclamacions, en virtut de l’acord establert a
l’art. 17 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’acord provisional esdevindrà definitiu sense que calgui un nou acord plenari en aquest sentit.
Disposant-se la publicació del text íntegre de les modificacions de l’ordenança en el BOP. Fent constar que la
modificació començarà a regir a l’endemà de la seva publicació definitiva al B.O.P. i continuarà vigent mentre no se
n’acordi la modificació o derogació. En cas de modificació parcials, els articles no modificats restaran vigents.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de10 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova per
unanimitat.
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6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL D’ACTIVITATS INNÒCUES I EN RÈGIM DE
COMUNICACIÓ.
L’Alcalde proposa l’aprovació de la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de governació
celebrada el dia 28 de gener de 2014, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS:
L’Alcalde exposa al ple que l’Ordenança Municipal d’Activitats innòcues i en règim de comunicació pretén establir un
nou marc regulador d’aquests, adaptat al nou marc normatiu que empara les competències municipals, regulant la
intervenció municipal de les activitats enteses com a innòcues ambientalment, en tant que no recollides a l’annex III
de la Llei 20/2009, de 4 de desembre de prevenció i control ambiental de les activitats però amb incidència en àmbits
de transcendència pública, en quins intervé l’Ajuntament per garantir la salut i la seguretat de les persones i els
béns, la tranquil·litat dels veïns i la convivència veïnal, el territori i l’entorn urbà, els béns públics i els béns col·lectius,
i el patrimoni cultural, el creixement econòmic i social equilibrat i sostenible, i els drets dels usuaris i els consumidors.
Regula el sistema municipal d’intervenció administrativa en règim de comunicació i abasta la regulació i control, el
restabliment de la legalitat i dels interessos generals vulnerats per incompliment de les normes d’aplicació, l’adopció
de les mesures cautelars i la sanció de les conductes tipificades com a infracció.
Atès que les corporacions municipals estan facultades per intervenir en l’activitat dels ciutadans mitjançant
l’aprovació d’ordenances i reglaments, d’acord amb allò establert a l’art. 70.2 de la Llei 7/985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la
modernització del govern local, en relació amb els arts. 177 i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i els arts. 60 a 66 del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, relatius al procediment
establert per a l’aprovació de les ordenances
Atès que el procediment legal d’aprovació de les ordenances municipals implica, per imperatiu de l’article 62 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, l’adopció d’una
resolució per la qual s’iniciï l’expedient de formació de l’ordenança corresponent i la designació d’una comissió
d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la norma.
Atès que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter
indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix l’aprovació inicial, la submissió a informació
pública, la concessió d’audiència als interessats i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre.
Atès que, en no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del Reglament orgànic de la corporació, aquesta
Ordenança només requereix l’aprovació per la majoria simple, sense que calguin quòrums qualificats, per aplicació
de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
Atès que les ordenances s’entendran aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap
reclamació ni al·legació durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial.
Vist l’informe favorable de la Secretaria i el dictamen favorable de la Comissió d’Estudi integrada per la comissió
informativa de governació, en sessió celebrada el dia 28 de gener de 2014.
L’alcalde proposa al ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança Municipal L’Alcalde exposa al ple que l’Ordenança Municipal d’Activitats
innòcues i en règim de comunicació, i sotmetre-la a informació pública l’expedient i el text de l’ordenança pel termini
mínim de trenta dies, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al butlletí oficial de la província i al tauler
d’edictes de l’ajuntament, el termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l’anunci
al BOP a fi i efecte que les persones interessades puguin presentar al·legacions i reclamacions que considerin
adients.
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Segon.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació pública i
d’audiència als interessats, l’ordenança que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense
necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació.
Tercer.- Publicar l’ordenança definitivament aprovada al BOP i en seu electrònica municipal.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de10 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova per
unanimitat.
7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DELS
POLÍGONS INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D’ALCARRÀS,

L’Alcalde proposa l’aprovació de la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de governació
celebrada el dia 28 de gener de 2014, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS:
L’Alcalde exposa al ple que l’objectiu del reglament regulador del sistema de sanejament dels polígons industrials al
terme municipal d’alcarràs, es atendre el requeriment realitzat per a l’Agència Catalana de l’Aigua en el tràmit
d’autorització d’abocament de les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals (EDAR) dels sectors desenvolupats
pel planejament o les zones urbanes industrials no connectades a l’EDAR del nucli de població. Als efectes regular
l’ús del sistema de sanejament dels polígon industrials del municipi d’Alcarràs i les autoritzacions d’abocament de les
activitats implantades i fixar els drets i obligacions dels seus usuaris.
El sistema de sanejament està format per les EDAR autoritzades de cada sector, quin sistema es descriu al
Reglament. Així mateix el sistema de sanejament inclou els col·lectors de la xarxa d’aigües residuals des del punt
d’abocament de cada parcel·la fins al punt d’abocament final a la llera pública i els col·lectors de la xarxa d’aigües
pluvials comunes des del llindar de cadascuna de les parcel·les. S’entén per usuari qualsevol persona física o
jurídica que exerciti una activitat dins del polígon industrial. L’Ajuntament actuarà com a ens gestor del sistema de
sanejament amb les funcions que es detallen en aquest Reglament.
De tal forma s’estableix com a un servei bàsic de recepció obligatòria al que els usuaris connectats a la xarxa haurà
d’adherir-se al servei obligatòri, o procedir a sol.licitar directament l’autorització d’abocament a l’A.C.A. justificant el
sistema de depuració pròpia, sense perjudici de les actuacions de revisió de les llicències corresponents.
Atès que les corporacions municipals estan facultades per intervenir en l’activitat dels ciutadans mitjançant
l’aprovació d’ordenances i reglaments, d’acord amb allò establert a l’art. 70.2 de la Llei 7/985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la
modernització del govern local, en relació amb els arts. 177 i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i els arts. 60 a 66 del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, relatius al procediment
establert per a l’aprovació de les ordenances
Atès que el procediment legal d’aprovació de les ordenances municipals implica, per imperatiu de l’article 62 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, l’adopció d’una
resolució per la qual s’iniciï l’expedient de formació de l’ordenança corresponent i la designació d’una comissió
d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la norma.
Atès que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter
indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix l’aprovació inicial, la submissió a informació
pública, la concessió d’audiència als interessats i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre.
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Atès que, en no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del Reglament orgànic de la corporació, aquesta
Ordenança només requereix l’aprovació per la majoria simple, sense que calguin quòrums qualificats, per aplicació
de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
Atès que les ordenances s’entendran aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap
reclamació ni al·legació durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial.
Vist l’informe favorable de la Secretaria i el dictamen favorable de la Comissió d’Estudi integrada per la comissió
informativa de governació, sobre el text i les esmenes acordades en comissió, en sessió celebrada el dia 28 de gener
de 2014.
L’alcalde proposa al ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment reglament regulador del sistema de sanejament dels polígons industrials al terme
municipal d’alcarràs, i sotmetre-la a informació pública l’expedient i el text de l’ordenança pel termini mínim de trenta
dies, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al butlletí oficial de la província i al tauler d’edictes de
l’ajuntament, el termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l’anunci al BOP a fi i
efecte que les persones interessades puguin presentar al·legacions i reclamacions que considerin adients.
Segon.- Donar audiència a les activitats que s’exerceixen als polígons afectats en els procediments de legalització de
les EDAR corresponents. Als efectes de requerir l’adhesió expressa a les condicions d’abocament establertes al
Reglament, amb l’apercebiment que de no realitzar-la, un cop aprovada definitivament l’ordenança, s’iniciaran els
actes de revisió de llicències i autoritzacions de sanejament que en disposin, per a l’adequació de l’activitat a les
noves condicions de sanejament.
Tercer.- Donar audiència als representants de les comunitats de propietaris o de juntes de conservació dels polígons
afectats en els procediments de legalització de les EDAR corresponents
Quart.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació pública i
d’audiència als interessats, l’ordenança que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense
necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació.
Quart.- Publicar l’ordenança definitivament aprovada al BOP i en seu electrònica municipal.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de10 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova per
unanimitat.
8.- PROPOSTA DE MOCIÓ PRESENTADA PER L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS DE SUPORT AL
PROCÉS DE DECISIÓ DEL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA.
L’Alcalde proposa l’aprovació de la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de governació
celebrada el dia 28 de gener de 2014, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
Atès que l’Associació Catalana de Municipis i Comarques de Catalunya, ha formulat la següent
MOCIÓ:
Reunit en sessió ordinària el Comitè Executiu de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques(ACM), en relació al
procés de consulta popular iniciat des del Parlament de Catalunya, com a màxim òrgan de la sobirania popular del
nostre poble, formula les següents
MANIFESTACIONS:
Primer.- El Parlament de Catalunya, en ús de la seva sobirania, vol fer participar al poble de Catalunya en un procés
participatiu en forma de consulta democràtica que li permeti decidir, d’acord amb la legalitat, el seu futur com a poble.
Segon.- El Comitè Executiu de l’ACM dona suport a la data del 9 de novembre de 2014 i a la pregunta amb dos
apartats: “Vol que Catalunya esdevingui un Estat? Sí o no” i, en cas de resposta afirmativa, “Vol que aquest Estat
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sigui independent? Sí o no”, fruit de l’acord del President de la Generalitat amb les forces parlamentaries favorables
al dret a decidir. Igualment, es dona suport a la iniciativa impulsada des del Parlament que insta, d’acord amb la
legalitat vigent, a les Corts Generals a "delegar en la Generalitat la competència per autoritzar, convocar i celebrar un
referèndum consultiu", que es vol convocar i la convocatòria de la qual anirà a càrrec del Govern.
Tercer.- Amb la voluntat de donar veu a la ciutadania de Catalunya, des de l’ACM s’impulsaran accions de
col·laboració amb el Parlament de Catalunya per tal d’impulsar el procés de sobirania mitjançant el treball conjunt en
quantes iniciatives es convoquin i sigui necessari el suport del món local català donant tot el suport a la celebració
d’aquest referèndum.
Quart.- Posarem a disposició del Govern de la Generalitat de Catalunya tots els mitjans requerits perquè el
referèndum esdevingui un èxit i aconsegueixi la màxima participació popular.
Cinquè.- Comunicar els acords presos al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a tots
els grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya, al Govern espanyol, i a tots els grups polítics amb
representació al Congreso de Diputados.
Es proposa per l’Alcaldia la seva aprovació.
Oberta deliberació la Sra. Marina Forcada, portaveu del grup municipal del PSC, manifesta que, malgrat que
majoritàriament al seu partit es te una posició contrària a sol.licitar la competència per autoritzar, convocar i celebrar
un referèndum consultiu, la posició del grup municipal del PSC recolzada per tota l’agrupació local, és de recolzament
als tres diputats que van votar favorablement a sol.licitar la competència per tal de celebrar una consulta dins de la
legalitat. Tots saben que l’actual alcalde de Lleida va presentar la seva dimissió com a parlamentari per tal de no trair
la seva convicció personal i 3 diputats més van fer el vot favorable. Per tot el qual el grup municipal del partit
socialista, vol donar el seu suport a la moció per tal que es pugui realitzar la consulta sol.licitada dins del que
legalment es pugui aprovar.
En Gerard Serra, portaveu del grup municipal de CiU, manifesta que és publica la posició del seu partit per la
celebració de la consulta, però vol significar i agraïr la posició de l’agrupació local del PSC que han demostrat que
saben a quin país representen, al poble de Catalunya i que no volen estar supeditats a un partit estatal, com esta
passant amb el PSOE i el PP, per això volen agraït la posició del grup municipal del PSC.
L’Alcade Sr. Miquel Serra manifesta la seva satisfacció per la unanimitat en el recolzament que ha tingut la moció, de
fet com a passat amb totes aquelles mocions que s’han anat presentant en un sentir de defensar el dret a decidir del
poble de Catalunya, fins i tot en una ocasió amb el recolzament del regidor representants del PP. Vol ressaltar que la
posició i la direcció dels partits de CiU i d’ERC són molt clares, perquè sempre han vingut dient el mateix, però ara vol
felicitar a al grup municipal i a l’agrupació local del PSC per la col.laboració que han manifestat per tirar endavant
totes les mocions presentades i aquesta darrera en especial.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de10 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova per
unanimitat.
9.-- COMUNICACIÓ D’APROVACIONS DEFINITIVES DE DISPOSICIONS GENERALS.
L’Alcalde proposa l’aprovació de la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d’hisenda
celebrada el dia 28 de gener de 2014, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
Vistes les disposicions generals aprovades inicialment pel Ple de la Corporació municipal que han estat exposades al
públic durant els terminis reglamentaris i havent-se certificat per la Secretaria que no s’han rebut al.legacions ni
reclamacions de cap tipus, es fa constar que virtut dels acords inicials les disposicions es consideren aixecades a
definitives, comunicant-se les següents:
Disposició: concepte.

Data aprovació Publicació
inicial
Tauler-B.O.P.
data/núm.

Ordenança Fiscal n. 1. reguladora de l’IBI.
Modificació Tipus IBI Urbana 0,56%

Ple 28/11/2013

18/12/2013.
233

Termini
exposició.
Data Certificat
d’exposició.
nº. 30 dies.
28/01/2014

Data
aprovació
definitiva.
29/01/2014
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Pressupost General de
Plantilla Orgànica i R.T.

2014.

Bases, Ple 30/12/2013

07/01/2014. nº. 3

15 dies.
24/01/2014

24/01/2014

El Ple es dona per comunicat.
10.- MOCIÓ SOBRE LA DISTRIBUCIÓ DEL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA PER L’EXERCICI
DE 2013
L’Alcalde proposa l’aprovació de la Moció presentada pel grup municipal d’ERC dictaminada favorablement a la
comissió informativa d’hisenda del dia 28 de gener de 2014, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
Es proposa al Ple l’aprovació de la següent
MOCIÓ:
El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar, el passat 27 de desembre, la Resolució GRI/2715/2013,
de 19 de desembre, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat
integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2013. Aquesta Resolució desvetlla i concreta la quantitat
de diners que els ajuntaments de Catalunya rebran, per a l’exercici del 2013, en concepte d’un dels instruments més
importants de cooperació econòmica que tenen, que és la seva participació en els ingressos de la Generalitat de
Catalunya.
La principal novetat ha estat que el departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya ha utilitzat un nou criteri per distribuir el Fons entre els municipis, un criteri injustificat, no debatut ni
consensuat amb els ajuntaments. Amb aquest nou criteri, s’ha considerat l’increment que han tingut la majoria
d’ajuntaments de Catalunya en la participació en els ingressos de l’Estat (PIE) l’any 2013, i en relació al 2012. I,
prenent com a indicador l’import que van rebre els ajuntaments en concepte de FCLC al 2012, s’ha establert que el
2013 només rebrien fons de la Generalitat els ajuntaments que hagin tingut un increment en la PIE 2013 inferior a
l’import que se’ls va concedir en la distribució del FCLC al 2012.
Aquest fet ha provocat deixar 107 ajuntaments sense cap percepció en concepte de FLCL 2013. I el més greu és
que aquests ajuntaments, així com els que han vist disminuir de forma substancial l’import concedit, no han pogut
prendre mesures alternatives per contrarestar els efectes negatius de la resolució del FCLC, en coincidir
pràcticament amb la data de finalització del pressupost.
En el seu conjunt, la distribució que s’ha fet provoca que alguns ajuntaments vegin vulnerats el dret segons el qual
les hisendes locals han de disposar dels mitjans suficients per exercir les seves funcions, i s’hauran de nodrir de
tributs propis i de la participació en els de l’Estat i en els de les comunitats autònomes, drets recollits en l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya, el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, el 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, entre altres.
La decisió presa per part del departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya no
respecta els principis de suficiència financera del món local i desgasta la confiança mútua que ha d’existir entre els
ajuntaments i la resta d’institucions supramunicipals.
Per tots aquests motius, es proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Constatar que els ajuntaments s’han vist perjudicats pel fet que la Resolució amb la distribució del Fons de
cooperació local de Catalunya (FCLC) corresponent a l’any 2013 es publiqués oficialment el 27 de desembre de
2013, coincidint pràcticament amb la data de finalització del pressupost municipal de l’any en curs.
SEGON. Manifestar el malestar davant el fet que els ajuntaments no han pogut prendre mesures alternatives per
contrarestar els efectes negatius que ha tingut la resolució del FCLC 2013 en alguns d’ells, atès que al canviar el
criteri de distribució que s’ha utilitzat, les previsions pressupostàries inicials s’han vist disminuïdes o anul·lades en
molts casos, deixant 107 municipis sense cap percepció econòmica.
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TERCER. Constatar que els criteris, la forma i els terminis que s’han utilitzat per resoldre la distribució del FCLC
2013 provoquen un desajust pressupostari en l’exercici del 2013 en molts ajuntaments induït per un fet aliè a la seva
voluntat i no atribuïble a la seva gestió, fet que provoca un desgast del principi de confiança que ha d’existir en les
relacions entre els ajuntaments i la Generalitat de Catalunya.
QUART. Reclamar la necessitat d’interlocució i transparència amb el món local abans que la Generalitat de
Catalunya prengui qualsevol decisió que afecti a instruments importants i bàsics per la gestió i finançament dels
serveis municipals.
CINQUÈ. Instar el departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya a celebrar
una reunió urgent i extraordinària amb la Comissió Permanent del Consell de Governs Locals amb la finalitat de
revisar la Resolució publicada el 27 de desembre al DOGC amb la distribució del Fons de cooperació local de
Catalunya (FCLC) corresponent al 2013, garantint les quantitats adjudicades inicialment als municipis.
SISÈ. Fer arribar aquest acord al departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i a la Federació de Municipis de Catalunya
(FMC) i a la resta de Diputacions provincials de Catalunya..
Oberta deliberació l’Alcalde Sr. Miquel Serra manifesta que Alcarràs està dins d’aquests 107 municipis que no
cobrarem el FCLC de l’any 2013, manifesta que s’ha demanat la revisió i que sembla que finalment es rectificarà i es
compensarà, perquè el que és més greu és que es digui a final d’any quan les previsions inicials era cobrar uns
diners de forma corrent, provocant desequilibri en els comptes.
El regidor Sr. Gerard Serra vol fer lectura de la informació que ha rebut directament del govern de la Generalitat al
respecte, manifestant les causes de l’atribució inicial aprovada i la proposta de recuperació del FCLC al pressupost
2014 en forma de despesa plurianual a pagar en tres anys. Manifesta que està d’acord amb la moció presentada ja
que sempre s’ha de defensar l’ interès del poble, però dona lectura a les informacions rebudes:
“Criteri final acordat per Governació amb les entitats municipalistes
Finalment, el Departament e Governació ha rectificat el criteri adoptat inicialment pel repartiment de del FCLC 2013,
fruit de la preocupació expressada per les entitats municipalistes i pels 107 municipis que inicialment s’havien quedat
sense percebre cap import del FCLC.
S’ha acordat que els ajuntaments percebran del FCLC 2013 i 2014 el mateix o similar que el 2012. Ara bé, el FCLC
2014 es percebrà del pressupost de 2014, mentre que el FCLC 2013 es percebrà en plurianualitats (pressupostos
2014, 2015 i 2016).
En aquest sentit ja es va pronunciar la Vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, en la resposta a una interpel·lació
al Parlament el 23 de gener de 2014: la voluntat del Govern de compensar les quanties econòmiques que alguns
ajuntaments catalans han deixat de percebre per part de la Generalitat del FCLC 2013.
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=243117&idioma=0&departament=25&canal
=26
En els propers 15 dies es publicarà la resolució al DOGC de les adjudicacions corresponents al 2014 i un document
de compromís del Parlament amb les plurianualitats del complement del FCLC 2013.
Antecedents
El passat 27 de desembre de 2013 es va publicar al DOGC la relació de municipis que rebrien ajuts del Fons de
Cooperació Local de la Generalitat de Catalunya (FCLC) per un import de 37.570.998 euros, condicionat a
l’aprovació de la Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2014 i de la Llei de mesures fiscals, administratives i
financeres.
El criteri inicial que es va seguir per a la distribució FCLC 2013, va ser tenir en compte l’increment que ha
representat, per a la majoria d’ajuntaments de Catalunya, la participació en els ingressos de l’Estat (PIE) durant
l’exercici 2013 i en relació amb la PIE del 2012. En aquest sentit, si no hi havia hagut increment, rebien la totalitat del
FCLC atorgat el 2012. Ara bé, en aquells municipis en els quals l’increment en concepte de PIE superava l’import del
FCLC de 2012, no percebien cap import en concepte de FCLC per a l’any 2013 (uns 107 municipis de 947).
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Alguns del motius o arguments que van portar a seguir aquest criteri van ser:
- garantir que els ingressos dels ens locals fossin el més similar als que varen tenir l’any 2012, a efectes de mantenir
i preservar la seva suficiència financera.
- prioritzar i garantir el Fons de cooperació local a les EMD i als Consells Comarcals, perquè aquests no tenen
participació en els impostos de l’Estat. I ho va fer garantint unes xifres molt similars a les que havien rebut l’any
2012.
- garantir que cap municipi de Catalunya acabés rebent menys ingressos incondicionats que els previstos en els
seus pressupostos aprovats inicialment el 2013. Amb aquest mesura es garantia no malmetre les municipis més
petits, que són els més perjudicats per l’Estat i, per tant, els que tenen més dependència del FCLC. I aquests
municipis són la majoria dels municipis de Catalunya.
- el Govern de l’Estat ha continuat disminuint les aportacions a la Generalitat, i així s’ha vist dràsticament reduïda la
seva participació en els ingressos de l’Estat, des de l’any 2009 fins ara, en més de 5.500M€. Havent patit, a més, la
Generalitat una reducció dràstica de més de 1.200M€ el 2013 respecte al 2012. En canvi, la PIE dels ajuntaments
més grans, al contrari –i de les diputacions– ha gaudit d’un important increment el 2012, i ha tornat a gaudir d’un
increment important l’any 2013. Una estratègia que no és gens innocent, i que forma part d’una política global de
reducció de competències de la Generalitat, que comporta un ofec financer, i que és una norma, ja, que es va
desenvolupant en els darrers temps.”
El Sr. Gerard Serra, portaveu del grup de CiU manifesta que el tema està en la reducció de l’aportació de l’Estat a la
Generalitat per ofegar-la financerament, quan es prima les aportacions a les diputacions i als municipis, continuant
amb les intencions ja manifestades a les lleis de reforma dels ens locals, on es vol donar una supremacia a les
diputacions i la eliminació de petits municipis.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra explica que la nova llei de reforma local tornen a donar a les diputacions el poder que
tenien fa 30 anys, de tal forma que pobres dels ajuntaments que no compleixin amb les ratis de costos dels serveis
perquè seran eliminats dels processos de contractació, en favor de grans empreses i en perjudici dels industrials del
poble. Es tracta d’una intervenció estatal pura i dura, una vergonya. Espera que amb la nova llei de règim local
catalana i els recursos d’inconstitucionalitat que es presenten aquestes intervencions es puguin solucionar.
Afegeix l’Alcalde-President que també des de el seu partit ha rebut informació en el sentit que es pagaran en tres
anys, però fins a que no estigui aprovat creu que s’ha d’aprovar la moció de queixa proposada.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de10 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova per
unanimitat.

11.- RATIFICACIÓ DE LA 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 proposa l’aprovació de la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d’urbanisme del
dia 28 de gener de 2014, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS:
Atès que a instància de la Comissió Territorial d’Urbanisme cal esmenar la resolució de l’aprovació provisional de la
modificació núm. 3 del POUM acordada pel Ple en sessió del dia 28/11/2013, per concretar la incorporació dels
informes dels organismes competents, es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent acord:
ÚNIC.- Ratificar l’aprovació provisional de la modificació núm. 3 del POUM, relativa a les condicions edificació i
adaptació a la normativa vigent del sòl no urbanitzable, del contingut següent:
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
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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:
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.

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

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

Termini (un
mes)
21/03/2013
21/03/2013
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3.-Ajuntament de Soses
4.-Ajuntament de Torres de Segre

19/02/2013
19/02/2013

21/02/2013
21/02/2013

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
14/03/2013

Organisme

Informe.

1.Direcció General de
Carreteres

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.

14/03/2013

2.Oficina
Territorial
d’Acció i Avaluació
Ambiental.

18/03/2013

2.Oficina
Territorial
d’Acció i Avaluació
Ambiental.
3. Departament de
Territori
i
Sostenibilitat.
Respecte a Informes
de:
-Subdirecció General
de Ports i Aeroports.
-Departament
de
Cultura.
4. Departament de
Cultura.
Direcció
general del patrimoni

04/03/2013

22/02/2013

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.
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23/02/2013

5.
Subdirecció
General de Ports i
Aeroports.

27/02/2013

6. Direcció General
del
Territori
i
urbanisme

28/02/2013

7.
Ministerio
de
Fomento-Unidad de
Carreteres del Estat a
Lleida.

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.
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.
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Atès el text refós 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 dictamen 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 de10 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova per
unanimitat.
12.- ESCRITS OFICIALS I INSTÀNCIES.

12.1.- Al.legacions a l’aprovació inicial de la planificació del PUOSC de Catalunya 2013-2016.
Es comunica al Ple que el Departament de Governació i R.I. publica al D.O.G.C. n. 6528, del 24 de desembre de
2014, publica l’edicte d’informació pública de l’aprovació inicial de la planificació del PUOSC de Catalunya 20132016, atorgant un termini de fins el 31/12/2014 per a formular al.legacions, aprovant les següents
ACTUACIONS:
RESUM PUOSC 2013/2016
Any Actuacions inversió.
2013 Remodelació Pl. Arrabaleta
Urbanització Parc de Magalàs,
2015
fase II
2016 Nou cementiri d'Alcarràs
Total 2013/2016

Actuacions Arrendaments i
Any subministraments Diputació de
Lleida.

Pressupost
Subv. Gral.
actuació

Subv. D.L.

% Ajunta

Aportació
Municipal

%
Subv.

Subv.
Total

52.934,11

0,00

47.199,81

10,83

5.734,30

89,17

47.199,81

114.950,00

50.000,00

0,00

56,50

64.950,00

43,50

50.000,00

453.895,07 250.000,00

0,00

44,92 203.895,07

55,08 250.000,00

621.779,18 300.000,00

47.199,81

44,16 274.579,37

55,84 347.199,81

Atribució
2013

Atribució
2014

Atribució
2015

Atribució
2016

Total Diputació 2013/2016

7.079,97

11.799,95

14.159,94

14.159,94

Actuacions Mantenimients Pla
General.

Atribució
2013

Atribució
2014

Atribució
2015

Atribució
2016

2016 Total Pla General 2013/2016

49.315,87

49.315,87

49.315,87

49.315,87

Any

TOTAL SUBVENCIONS 2013/2016

Aportació
Municipal

%
Subv.

Subv.
Total

0,00 100,00

47.199,80

Aportació
Municipal

%
Subv.

Subv.
Total

0,00 100,00 197.263,48

591.663,09

Fent-se constar que la Junta de govern en sessió celebrada el dia 8/1/2014, va acordar aprovar les al.legacions
formulades per l’Alcaldia per tal que en els seus mèrits es considerin les raons de necessitat, obligatorietat, urgència
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i sostenibilitat econòmica i financera, per tal de modificar la planificació del PUOSC de Catalunya 2013-2016, i que
l’actuació de l’ampliació del cementiri municipal, sigui atorgada a l’anualitat de 2014.
El Ple es dóna per comunicat.
13.- PROPOSTA D’INCLUSIÓ A L’ORDRE DEL DIA DE MOCIÓ PRESENTADA PER LES ASSOCIACIONS
REPRESENTATITVES DEL SECTOR PORCÍ A LLEIDA.
El regidor d’Agricultura i ramaderia Sr. Jaume Bernis, com a responsable del sector porcó d’una de les associacions
representatives del sector porcí a nivell estatal, considerant que el sector del porcí a la nostra localitat és un dels més
importants de Catalunya, de l’Estat i a nivell europeu, especialment afectats al ser un dels municipis que disposem d’una
planta de cogeneració pel tractament de purins, una de les sis existents a Catalunya, plantes que es veuen en perill de
tancament davant els decrets estatals del Ministeri d’ Industria que regulen el sistema retributiu de la producció d’energia
de fons renovables, cogeneració i residus, reduint el preu de l’energia produïda per les plantes de cogeneració. Vol
presentar a l’Ajuntament el comunicat de premsa que han aprovat les associacions representatives, en forma de moció
per tal que tingui també el recolzament del Ple de l’Ajuntament d’ Alcarràs.
MOCIÓ DE RECOLZAMENT AL SECTOR POCÍ I LES EMPRESES DE TRACTAMENT DE PURINS QUE EXIGEIXEN
SOLUCIONS URGENTS PER EVITAR EL TANCAMENT DE LES PLANTES I ASSEGURAR LA CONTINUÏTAT DE
LES EXPLOTACIONS.
El sector porcí de Catalunya, representat per Unió de Pagesos, JARC, Asaja, Federació de Cooperatives Agràries de
Catalunya, Porcat i Anprogapor, i l'Associació d'Empreses per al Desimpacte Ambiental dels Purins (ADAP), exigeixen al
Govern de l'Estat mesures urgents per evitar el tancament de les plantes de cogeneració de tractament de purins i per
evitar posar en perill les explotacions ramaderes que depenen d'aquestes plantes, arran de la futura modificació del
sistema retributiu de la producció d'energia amb cogeneració i residus. Les organitzacions representades en el sector,
juntament amb ADAP, no descarten convocar possibles accions o mobilitzacions contra l'entrada en vigor d'aquesta
modificació.
El sector porcí de Catalunya i ADAP recorden la importància del sector en l'economia a Catalunya i a tot l'Estat, així com
la de les plantes així com la de les plantes de tractament de purins amb cogeneració que representen un suport essencial
per al manteniment de totes les explotacions a més del fet que actualment no existeixen alternatives per fer front al volum
d’excedents que es gestionen a les plantes, que només a Catalunya (primera productora de porcí i de purins i excedents)
suposen 650.000 m3.
En aquest sentit, la nova reforma del sector elèctric (Llei 24/2013, de 26 de desembre), que ha eliminat la producció
d'energia en règim especial i ha establert un nou 'ègim jurídic i econòmic, farà inviables econòmicament les plantes de
cogeneració de tractament de purins, amb el risc que tanquin, i també afectarà més de 480 explotacions porcines a
Catalunya que gestionen els seus excedents en les sis plantes que hi ha al territori (una planta a Alcarràs, dues a
Juneda, una a Miralcamp, una a l'Esquirol-Santa Maria de Corcó i una a les Masies de Voltregà). A tot l'Estat, la
modificació d'aquest sistema retributiu afectarà més de .2.000 explotacions que gestionen els seus excedents en 29
plantes.
El tancament de les plantes de cogeneració tindria greus conseqüències per al sector, com el tancament o reducció de
producció de les explotacions afectades, ja que l'excedent de producció de purins no es pot gestionar per altres vies; a
més de la tant a les plantes de cogeneració com a les granges, o la pèrdua mediambientals més sostenibles per a la
gestió de purins, ja que s producció de biogàs, amb les conseqüents reduccions d'emissions de C02 i nitrogen.
El sector porcí i ADAP recorden que les plantes de cogeneració han demostrat ser un instrument molt útil per a la gestió
de purins en les zones de més densitat ramadera, eliminant l'aigua i facilitant l'emmagatzematge i la gestió de la part
sòlida a altres zones agrícoles, a més de suposar una important inversió per a l'activitat econòmica de les zones rurals i
ajudar a la competitivitat de la producció porcina.
L'inici de l'activitat de les plantes de cogeneració pel tractament de purins té l'origen en l'aprovació del Reial Decret
261/1966 d'aplicació de la directiva de nitrats i la necessitat de trobar una sortida per al tractament dels excedents de
purins en zones d'alta densitat ramadera. Els ministeris d'Agricultura i d'Indústria van optar pe' vehicular el tractament de
purins a la cogeneració. El 2007 es va modificar el marc normatiu, i un Reial Decret preveia la regulació del sector, amb
un màxim de 29 instal·lacions a tot l'Estat i uns percentatges mínims de tractament de purins a canvi de la viabilitat
d'aquestes plantes durant un període transitori de 15 anys; per tant, es garantia la supervivència de totes les intal.lacions
del sector durant un mínim de 15 anys. Amb la nova reforma del sector elèctric ara es modificarà el sistema retributiu de
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la producció d’energia de fons renovable, cogeneració i residus, el que provocarà el tancament immediat de totes les
plantes, que donen un servei ambiental al sector ramader; ja que s’equiparen erròniament a les de cogeneració
convencional, eliminant la producció d’energia elèctrica especial.
Les organitzacions representants del sector porcí i l'ADAP també demanen a l'administració catalana que intercedeixi per
tal que el Govern de l'Estat busqui i una solució que eviti el tancament de les plantes de cogeneració de tractament de
purins i permeti la continuïtat de les explotacions.”
Oberta deliberació el regidor Sr. Jaume Bernis afegeix que fins el 26 de febrer de 2013 es podran presentar al.legacions
per tal que el Ministeri d’Indústria rectifiqui, tot i que l’assumpte afecta especialment al Ministeri d’Agricultura i Ramaderia,
perjudica a les plantes establertes, especialment al sector porcí i directament al nostre poble.
El regidor portaveu del grup de CiU Sr. Gerard Serra manifesta la seu acord a la proposta, que afectarà moltíssim al
nostre poble, ja que passarà com quan va tancar la planta de Jo&Co, poder afectar tres o quatre vegades a més
persones que a les hores. Creu que l’Ajuntament ha de recolzar el manteniment d’aquestes plantes de cogeneració per
tal de mantenir el sector porcí del nostre poble, un dels més importants d’Espanya i d’Europa.
La regidora portaveu del grup del PSC Sra. Marina Forcada manifesta que tenint en compte la importància del sector al
nostre poble, si es pot ajudar d’alguna manera és correcte que el fem i actuem recolzant la posició de defensa del sector .
L’Alcalde-president Sr. Miquel Serra proposa que es recolzi la proposta en forma de moció, ja que l’Ajuntament d’Alcarràs
ha de defensar al nostre sector, que al nostre municipi té una producció que és la segona de tota Europa, demanant que
no es tanquin les plantes de cogeneració.
Finalment el regidor Sr. Jaume Bernis manifesta que amb aquest actes serem el primer ajuntament que recolzarà la
proposta, fet significatiu per la importància del sector a la nostra Vila.
L’Alcalde proposa finalment l’adopció del següent
ACORD:
Únic.- Incloure a l’ordre del dia de forma extraordinària la proposta en forma de Moció, així com l’aprovació de la MOCIÓ
DE RECOLZAMENT AL SECTOR POCÍ I LES EMPRESES DE TRACTAMENT DE PURINS QUE EXIGEIXEN
SOLUCIONS URGENTS PER EVITAR EL TANCAMENT DE LES PLANTES I ASSEGURAR LA CONTIUÏTAT DE LES
EXPLOTACIONS.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de10 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova per
unanimitat.
14- PRECS I PREGUNTES.
Primera.- La regidora delegada d’educació i patrimoni històric Sra. Marina Forcada vol informar al Ple que degut a les
baixes per malaltia actuals del personal tècnic de cultura i festes, s’incrementarà un altra baixa per les mateixes raons del
personal tècnic d’educació i patrimoni històric, per la qual cosa s’haurà de contractar temporalment durant un període
estimat de dos mesos a un tècnic especialista en aquestes matèries. Inicialment es va contractar temporalment una
auxiliar administrativa, però serà insuficient per cobrir les dos baixes. La previsió era contractar alguna de les persones
que es van presentar a la selecció realitzada per cobrir la tècnica de cultura, però algunes d’aquestes persones estan
estudiant o treballant fora. Donada la necessitat que la persona que ocupi el lloc tingui certa experiència en la matèria
s’ha optat per contactar amb el Consell Comarcal del Segrià als efectes que puguin facilitar algun tècnic en comissió de
serveis.
Igualment informa que, en convenis de col.laboració amb dos universitats, properament s’incorporaran 2 universitaris a
fer pràctiques en les àrees d’educació i serveis socials, que podran recolzar al personal destinat a educació i al Centre
obert.
El ple es dóna per comunicat.
Segona.- El regidor portaveu del grup municipal de CiU Sr. Gerard Serra vol realitzar tres preguntes, a saber:
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1.- Pregunta per quina raó s’han tingut que canviar tants arbres a les piscines de la zona del Saladar, es van plantar
arbres que no eren idonis, estaven malament els arbres, tenim alguna garantia de l’empresa subministradora?.
2.- Pregunta perquè la contractació de l’assegurança mèdica s’ha fet a una empresa diferent a la que va proposar la
mesa de contractació?.
3.- Demana que s’aclarir si està bé o mal fonamentat l’acomiadament realitzat al que va ser gerent del Patronat Municipal
d’Esports, ja que les causes que saben no són compartides pel seu grup municipal. Igualment considera que les
pràctiques que s’han utilitzat per demostrar els fets no són les més adequades, contractar investigadors privats per
comprovar uns fets i fer complir a un treballador amb les seves obligacions sembla una mesura exagerada, es com matar
mosques a canonades.
L’Alcalde contesta en la forma següent:
1.- A la primera, respecte a la substitució dels arbres de les piscines contesta que s’han tingut que substituir un 60% dels
arbres plantats per causa que la zona és un saladar i tots sabem els problemes que tenen aquestes terres per ser
plantades, algun arbre també ha estat fet malbé per rascades provocades, al final s’ha comprovat que els arbres no s’han
adaptat al terrenys, també ha passat amb els arbres que s’han plantat al pati de les escoles del Parc del Saladar, al final
s’ha optat per substituir els plataners per moreres que semblen més propicies per la zona. Igualment informa que s’ha
pogut recuperar amb garantia un 50% del cost dels arbres morts.
2.- A la segona, respecte a l’adjudicació del servei de mútua sanitària del personal contesta que l’Ajuntament tenia una
mútua sanitària que era satisfactòria pels empleats públics i també per l’Ajuntament perquè el seu cost estava
compensat amb el copagament pactat amb els sindicats, que suposava una aportació de uns 3 euros mensuals per
cadascun. Va ser el comitè d’empresa el que va comunicar que hi havia persones que no podien o volien pagar el
sobrecost i això va provocar que s’iniciés un nou procés de contractació d’una nova assegurança mèdica que s’ajustés a
les previsions de despesa de l’aportació municipal. La valoració del concurs tenia en compte tant el preu com la qualitat
de les millores, però els membres de la mesa que representaven als sindicats va valorar especialment les millores de la
mútua que venia prestant els serveis anteriorment, però va valorar amb zero punts les millores donades per l’empresa
que havia fet la millor oferta econòmica, que millorava aproximadament uns 5 €. l’anterior. Per la qual cosa els òrgans de
govern van decidir revisar la proposta de la mesa de contractació, evidentment l’empresa més cara oferia millors serveis,
però l’empresa que va fer l’oferta més econòmica oferia uns serveis que s’havien de valorar amb més puntuació que els
zero punts inicialment atorgats. Aquesta nova valoració canviava el resultat i la relació qualitat/preu resultava a favor de
l’empresa que finalment va ser l’adjudicatària del contracte. A més es va aconseguir que l’empresa inclogués dins de la
seva carta de serveis algunes prestacions que es donen a la localitat i que inicialment no es donaven. Després de tots
aquests procés la representació sindical va tornar a oferir el copagament per mantenir l’anterior empresa, però es
considerà que era poc ètic canviar constantment de criteri i que podia tenir riscos de legalitat respecte als drets de
l’empresa adjudicatària. Afegeix que l’equip de govern ha volgut mantenir els pactes establerts des de fa temps amb els
representants sindicals per tal de donar el servei d’una mútua sanitària, quan no es obligatori, però l’Ajuntament sempre
ha de donar el major servei al menor cost possible per tal de garantir els interessos generals.
El regidor de CiU Sr. Gerard Serra considera que si al plec de condicions tècniques prevalia més el preu que els serveis, i
si al final s’obté un millor preu i es mantenen els serveis al màxim possible, considera que està correcta l’adjudicació.
L’Alcalde contesta que òbviament a més preu més serveis, però no es podia valorar amb zero punts els serveis donats
per la mútua adjudicatària que a més ofereix serveis al poble.
3º.- A la tercera, respecte a l’acomiadament disciplinari de l’anterior gerent del PME contesta que s’han utilitzat
pràctiques que han estat aconsellades pels assessors jurídics contractats que no s’havien utilitzat mai, però que estan
dins de la legalitat. Afegeix al treballador se li va requerir que deixés de fer feines fora de l’ajuntament repetidament, no
obstant havia sospites que estava fent aquestes feines i un mal ús dels recursos municipals. El bufet d’advocats
contractats va proposar una seria d’actuacions, entre les que estaven la contractació d’uns investigadors privats, per
intentar fer curt el procés dins de la legalitat. Evidentment aquests serveis s’han de pagar per l’Ajuntament, però està
justificat perquè tenim l’obligació de defensar els interessos de l’ajuntament i em d’exigir a tots els empleats municipals a
complir amb les seves obligacions, això provocarà o no un estalvi però es la nostra obligació. En definitiva concreta que
els detectius els van contractar els advocats que van fer les seves funcions i tasques per possibilitar constatar uns fets,
sempre actuant dins de la legalitat.
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I no havent més assumptes que tractar l’Alcalde-President aixeca la sessió en el lloc i data 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, 4 de febrer de 2014.
EL SECRETARI.

Vist i Plau.
L'ALCALDE.

