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ACTA NÚM. 04/2014
ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 10 D’ABRIL DE 2014.

Data: 10 d’abril 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 deu de abril 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).

Regidors:

Sra. Montserrat Clarisó i Vilaseca (ERC).
Sr. Santi Pelegrí Cortijo (ERC).
Regidor-Primer Tt. d’Alcalde:
Sr. Alex Planes i Molet (PSC).
Sr. Jaume Bernis I Castells (ERC).
Sr. Gerard Serra i Martínez (CiU).
Segona Tt. d’Alcalde:
Sra. M. Antonieta Ribes I Companys (CiU).
Sra. Marina Forcada i Escarp (PSC).
Regidora-Tercera Tt. d’Alcalde Sra. Maite Codina i Sra. Edurne Laurenz i Bagué (CiU).
Sr. Santiago Santamaria i Mas (CiU).
Badia (ERC).
Sr. Simeó Abad i Moliné (PP).
Secretari-Interventor:
Sr. Pere Biedma i Agüera.
ABSÈNCIES:
Es dona l’absència excusada durant tota la sessió del regidor Sr. Jordi Casals i Tomàs (CiU), i fins al 4 t. punt del Sr.
Simeó Abad i Moliné (PP).
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 4 de febrer de 2014 i les sessions extraordinàries dels dies 28 de febrer de 2014 i 20 de març de 2014,
es 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 11 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 que seguidament es citen.
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 12 de febrer de 2014.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 8 de gener de 2014.
2.- Comunicació de decrets Alcaldia de diversos serveis.
3.- Aprovació de projecte d’obres ordinàries per a la realització de les obres de construcció local social del camp de
futbol.
4.- Aprovació de projecte d’obres ordinàries per a la realització d’una E.d.a.r. als polígons industrials Galileo i Revés.
5.- 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. quart trimestre de 2014.
6.- Moció en defensa de les escoles municipals de música
7.- Aprovació padró fiscal taxa ocupació terreny de domini públic amb gual permanent 2014.
8.- Aprovació de liquidació definitiva corresponent a l’any 2013 i estat de comptes de la concessió del servei d’aigua i
clavegueram presentat per Sorea.
9.- Atorgament de llicències i aprovació de factures dictaminades en comissió de compres del dia 28 de gener de 2014.
10.- Ratificació de decret de l’alcaldia de canvi d'adscripció de llicència de taxi núm. 1 amb ampliació de places
11.- Ratificació de Decret de l’Alcaldia d’al.legacions complementàries a l’aprovació inicial de la planificació del Puosc de
Catalunya 2013-2016.
12.- Autorització de canvi titularitat nínxol cementiri municipal
13.- Assumptes de diversos serveis: 13.1.- Adjudicació de contracte menor de dinamització juvenil. 13.2.- Reclamació
prèvia a la via jurisdiccional laboral. 13.3.- Comunicació d’actualització de preus de Sorea. 13.4.- Anul.lació de facturació
del servei d’aigua a les piscines municipals. 13.5.- Tancament de l’oficina municipal del DARPAMN
Junta de govern del 19 de febrer de 2014.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia dia 12 de febrer de 2014.
2.- Comunicació de Decrets de l’Alcaldia de diversos serveis.
3.- Aprovació definitiva de liquidació definitiva corresponent a l’any 2013 i estat de comptes de la concessió del servei
d’aigua i clavegueram presentat per SOREA.
4.- Ratificació de decret d’aprovació de la certificació d’obres del cap 2º fase. obres. certificació 2.
5.- Recolzament a les al.legacions contra la propuesta de orden ministerial de desarrollo de la “ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del sector eléctrico (boe 310, de 27/12/2013), y su afectación a las plantas de cogeneración eléctrica
relacionadas con la el tratamiento de residuos ganaderos”.
6.- Assumptes de diversos serveis: 6.1.- comunicació d’entregues a compte dels impostos delegats a la diputació de
Lleida. 6.2.- Autorització de la Demarcació de Carreteres de l’Estat per a l’execució de les obres de portada d’aigües als
sectors industrials de la Ptda. D’Avinganya. 6.3.- Comunicació de rebuts pendents de cobrament del servei d’abastament
d’aigua potable. 6.4.- Atorgament de subvenció de la Junta de Residus per condicionament d’aparcament de les piscines.
6.4.- Prestació de servei nocturn de l’Àrea de Lleida. 6.5.- Comunicació d’informes favorables del Departament de
Governació i R.I. -Per l’expedient de permuta acordat pel Ple de terrenys a la zona poliesportiva. -Per l’aprovació
definitiva de la modificació de l’Ordenança de camins. -Per l’aprovació del Reglament d’Horts familiars. -Per l’aprovació
de la modificació de l’Ordenança general de subvencions relacionada amb la dació en pagament d’hipoteques. -Per
l’aprovació de la modificació de l’Ordenança general de subvencions relacionada amb el foment de la deixalleria. -Per
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l’aprovació de la modificació de l’Ordenança Fiscal n. 4 de la Taxa de documents administratiu i l’ordenança de neteja de
solars.
Junta de govern del 5 de març de 2014.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 19 de febrer de 2014.
2.- Comunicació de decrets Alcaldia de diversos serveis.
3.- Atorgament de llicències i aprovació de factures dictaminades en Comissió d’urbanisme i compres del dia 28 de
gener de 2014
4.- Aprovació del pla d’acció per a l’energia sostenible del municipi d’Alcarràs.
5.- Liquidació de taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de subministraments que afectin a la
generalitat.
6.- Assumptes diversos serveis: 6.1.- Subvenció de 100 €. a l’Ong Microfons de Catalunya. 6.2.- Resolució dels Serveis
de transport a Lleida sobre l’aprovació del preu del transport nocturn a l’àrea de Lleida.
Junta de govern del 19 de març de 2014.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 5 de març de 2014.
2.- Comunicació de decrets Alcaldia relacionats amb diversos serveis.
3.- Adquisició de vehicle per la policia local.
4.- Assumptes de diversos serveis: 4.1.- Pacte amb el comitè d’empresa per a la negociació del calendari laboral de
2014. 4.2.- Conveni de col.laboració amb l’ Institut Castells dels Templers per pràctiques d’alumne. 4.5.- Comunicació de
descoberts del servei d’aigua. 4.6.- Comunicació de dades de col.legi electoral. 4.7.- Aprovació de despesa per l’edició
del llibre il.lustrat de la història d’Alcarràs.
5.- Ratificació de decret d’aprovació de la certificació d’obres del CAP 2º fase. obres. certificació 3.
6.- Escrits oficials i instàncies relacionats amb diversos serveis.
El Ple es dóna per comunicat.
3.- COMUNICACIÓ DE DECRET D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST NÚM. 1 DEL

PRESSUPOST DE 2013.
L’Alcalde proposa la comunicació de la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d’hisenda
celebrada el dia 8 d’abril de 2014, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
En virtut de l’establert a les Bases d’Execució del Pressupost General de 2013, es comunica el Decret de l’Alcaldia de
data 30/12/2013, pel qual s’aproven l’expedient de modificació núm. 1 del pressupost general de 2013, en la forma
següent:
“ANTECEDENTS:
Primer.- Bases d’Execució del pressupost de 2013.
Atès que l’art. 6 de les Bases d’Execució del Pressupost de 2013, determina que les despeses que no superin el nivell de
vinculació jurìdica no precisaran tramitar expedient de modificació de crèdits, que l‘art. 9 estableix que les
transferències de crèdit quan afectin als mateixos nivells de vinculació jurìdica sols hi precisaràn proposta raonada de
l'Alcaldia i informe de Secretaria Intervenció, informant-se al Ple a la propera sessió convocada.
Considerant que l’art. 10 estableix que són partides ampliables les que corresponguin a despeses financiades amb
recursos afectats expresament, ampliables sense tramitació d'expedient, peró nivellant el pressupost, no obstant
tambè les ampliacions deuràn d'informar-se al Ple. En Particular es declaren ampliables les partides següents:
DESPESES
Cap.I de Personal.

INGRESSOS
Transferències de partides amb excès de previó, generació de crèdits per
transferències corrents o pel fons de contingència.
Cap.II Béns corrents i serveis.(*) Transferències de partides amb excès de previó, generació de crèdits per
transferències corrents o pel fons de contingència.
Cap.IV Transferències correns. Transferències de partides amb excès de previó, generació de crèdits per
transferències corrents o pel fons de contingència.
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Cap.VI Inversions reals.

Transferències de partides amb excès de previó, generació de crèdits per
transferències corrents o pel fons de contingència.
Cap. III Despeses financeres i Transferències de partides amb excès de previó, generació de crèdits per
Cap. IX Passius financers.
transferències corrents o pel fons de contingència.
Despeses Patronat Esports
Transferències de partides amb excès de previó, generació de crèdits per
transferències corrents o pel fons de contingència.
Despeses Patronat M.A.J.A.
Transferències de partides amb excès de previó, generació de crèdits per
transferències corrents o pel fons de contingència.
Igualment s’autoritzaran les modificacions del pressupost d’ingressos quan tinguin per finalitat el canvi de finançament
de les despeses d’inversió previstes al Cap. 6 i 9 (Inversions reals i Variació de Passius Financers) previstes
inicialment amb alienació d’inversions reals (Cap. 6) per poder canviar aquest finançament amb la concertació de
crèdits, Variació de Passius Financers (Cap. 9).
No s’autoritzaran increment de despeses que superin el sostre de despesa aprovat.
No es podran modificar amb càrrec el superàvit de l’exercici anterior ni per majors ingressos les despeses del present
pressupost, sense aprovar prèviament un pla econòmic i financer.
El superàvit pressupostari, que supera el límit de despesa, es destinarà a l’amortització de l’endeutament. (art. 12.5 i 32
LOEPSF).
91103
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Amortitzacio extraordinaria deute

235.100,00

Amb independència del capítol de despesa que es precisi, donat que l’ esmentada partida serveix com a bossa
d’estalvi que es podrà destinar al finançament extraordinari del deute o a cobrir insuficiències de crèdit en el
pressupost inicial.
/...
S’estableix un fons de contingència en els pressupostos per atendre despeses imprevistes (art. 31, 111 i 135 del
TRLHL).
S’inclouen, amb la deguda especificació, els crèdits necessaris per atendre el compliment de les obligacions. I respecte
als estats d’ingressos, en què figuren les estimacions dels diferents recursos econòmics per liquidar durant l’exercici.
Igualment l’art. 11 determina la Incorporació de romanents de crèdits. Amb les significacions següents:
1. Els romanents de crèdits estan constituïts pels saldos de crèdits definitius no afectats al compliment d'obligacions
reconegudes. Caldrà constatar l'existència d'ingressos afectats, ja que en qualsevol cas els crèdits corresponents han
d' ésser incorporats. Durant la liquidació de l'exercici anterior l'Interventor informarà dels estats de romanents de
crèdits abans esmentats.
3. Amb caràcter general la liquidació del pressupost anterior procedirà a la incorporació de romanents.
4. L'aprovació de la incorporació de romanents correspon a l'Alcalde-President, comunicant-se al Ple en següent
convocatòria, excepte si procedeix de crèdits disponibles per a operacions de capital, en aquest cas l'aprovació
correspon al Ple.
5. La modificació serà executiva des del moment que s'hagi adoptat l'acord corresponent.
Segon.- La Modificació n. 1 del pressupost de 2013, recull les produïdes per la incorporació de romanents de la liquidació
aprovada de l’exercici de 2012, i els suplements i transferències entre partides vinculades i ampliables, també amb el
fons de contingència previst inicialment.
Atesa la necessitat de reflectir les modificacions per majors ingressos i per transferències de crèdit, del resum següent:
Tercer.- Modificació n. 1 del Pressupost de 2013 de l’Ens Ajuntament.
Del resum següent:
Pressupost inicial
Despeses finançades amb Romanent tresoreria afectat

7.860.700,00
476.556,59
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Despeses finançades amb majors ingressos
Despeses finançades amb tranferències positives
Despeses finançades amb tranferències negatives
Total resultat de transferències
Pressupost definitiu

0,00
1.336.349,31
-1.336.349,31
0,00
8.337.256,59

Quart.- Modificació n. 1 del Pressupost de 2013 de l’Ens: Patronat Municipal d’Esports.
Del resum següent:
Pressupost inicial
Despeses finançades amb Romanent tresoreria afectat
Despeses finançades amb majors ingressos/Afectats
Despeses finançades amb tranferències positives
Despeses finançades amb tranferències negatives
Total resultat de transferències
Pressupost definitiu

257.000,00
0,00
30.626,66
41.193,52
- 41.193,52
0,00
287.626,66

El Resultat de les transferències per vinculació jurídica a nivells de capítols i d’àrees de despesa resta en la forma
següent:
3 er.- Vist l’informe favorable de la Secretaria-Intervenció que posa de manifest que la modificació del pressupost no
provoca desequilibri pressupostari. Que les desviacions aparegudes a la modificació especialment per la incorporació del
romanent de crèdit d’exercicis tancats, ingressos financers, no causa efectes donat que no s’executa la previsió de
despesa, autoritzada però no obligada, traslladant-se la reserva de crèdit per a l’exercici de 2014. En definitiva es
considera que la modificació conserva l’estabilitat pressupostària i l’equilibri financer i que no es precisa la realització de
cap mena pla econòmic i financer.
DECRETO:
Primer.- Aprovar la modificació del pressupost general n. 1 del Pressupost general de 2013 de l’Ajuntament per
suplements de depesa finançat amb transferències de despeses amb vinculació jurídica per capítols i per àrees de
despesa, i per vinculació de majors ingressos indicada anteriorment, restant el resum per capítols en la forma següent:
Resum
Capítols
liquidació 2013

Consolidat

Ens: Ajuntament.
Modificació del pressupost de 2013

RESUM PER CAPITOLS
Inicial

Suplements

DESPESES

Transf.
Crèdit
Positives

Transf. Crèdit
Negatives

Incorporació
Romanents

Crd.
Generats
Majors
Ingressos

Total
Pressupost

OPERACIONS CORRENTS
1 DE PERSONAL

2.482.700,00

303.915,84

-302.315,84

2.484.300,00

2 DE BENS CORRENTS I SERVEIS

2.583.500,00

787.200,77

-421.078,52

2.949.622,25

235.000,00

10.847,37

-10.847,37

235.000,00

3 FINANCERES
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
TOTAL DESPESES CORRENTS

177.900,00
5.479.100,00

0,00

28.245,03

-7.600,00

1.130.209,01

-741.841,73

0,00

198.545,03

206.140,30

-296.790,66

476.556,59

0,00

5.867.467,28

OPERACIONS DE CAPITAL
6 INVERSIONS REALS
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

1.427.800,00

1.813.706,23

35.700,00

35.700,00

TOTAL DESPESES CAPITAL

1.463.500,00

0,00

206.140,30

-296.790,66

476.556,59

0,00

1.849.406,23

TOTAL DESPESES NO FINANCERES

6.942.600,00

0,00

1.336.349,31

-1.038.632,39

476.556,59

0,00

7.716.873,51

OPERACIONS FINANCERES
8 ACTIUS FINANCERS
9 PASSIUS FINANCERS

0,00
918.100,00

0,00
-297.716,92

620.383,08
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TOTAL OPERACIONS FINANCERES
TOTAL PRESSUPOST DESPESES
Resum
Capítols
liquidació 2013

918.100,00

0,00

0,00

-297.716,92

0,00

0,00

620.383,08

7.860.700,00

0,00

1.336.349,31

-1.336.349,31

476.556,59

0,00

8.337.256,59

Consolidat

Ens: Ajuntament
Modificació del pressupost de 2013

RESUM PER CAPITOLS
Inicial

Suplements

INGRESSOS

Transf.
Crèdit
Positives

Transf. Crèdit
Negatives

Incorporació
Romanents

Crd.
Generats
Majors
Ingressos

Total
Pressupost

OPERACIONS CORRENTS
1 IMPOSTOS DIRECTES
2 IMPOSTOS INDIRECTES

3.972.000,00

3.972.000,00

108.000,00

108.000,00

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS

1.455.900,00

1.455.900,00

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

1.679.300,00

1.679.300,00

40.100,00

40.100,00

5 INGRESSOS PATRIMONIALS
TOTAL INGRESSOS CORRENTS
C.E. Q.Ua. Recur. Even urb.(35+39
Urb)
TOTAL INGRESSOS CORRENTS
NETS

7.255.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

260.000,00
6.995.300,00

7.255.300,00
260.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.995.300,00
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Modificació del pressupost de 2013

RESUM PER CAPITOLS
Inicial

Suplements

INGRESSOS

Transf.
Crèdit
Positives

Transf. Crèdit
Negatives

Incorporació
Romanents

Crd.
Generats
Majors
Ingressos

Total
Pressupost

OPERACIONS DE CAPITAL
6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS

75.400,00

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

530.000,00

0,00

75.400,00

TOTAL INGRESSOS CAPITAL
TOTAL OPERACIONS NO
FIANCERES

605.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

605.400,00

7.860.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.860.700,00

530.000,00

OPERACIONS FINANCERES
8 ACTIUS FINANCERS

0,00

9 PASSIUS FINANCERS

0,00

TOTAL OPERACIONS FINANCERES

0,00

0,00

0,00

0,00

476.556,59

0,00

476.556,59

7.860.700,00

0,00

0,00

0,00

476.556,59

0,00

8.337.256,59

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

476.556,59

476.556,59
0,00

Segon.- Aprovar la modificació del pressupost general n. 1 del Pressupost general de 2013 del Patronat Municipal
d’Esports per suplements de depesa finançat amb transferències de despeses amb vinculació jurídica per capítols i per
àrees de despesa inidicada anteriorment.
Resum
Capítols
liquidació 2013

Consolidat

Ens: Patronat Municipal d'Esports
Modificació del pressupost de 2013

RESUM PER CAPITOLS
Inicial
INGRESSOS
OPERACIONS CORRENTS
1 IMPOSTOS DIRECTES
2 IMPOSTOS INDIRECTES
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
TOTAL INGRESSOS CORRENTS
C.Esp. Q.Urba. Recur. Even
urb.(35+39 Urb))
TOTAL INGRESSOS CORRENTS
NETS
OPERACIONS DE CAPITAL
6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
TOTAL INGRESSOS CAPITAL
TOTAL OPERACIONS NO
FIANCERES
OPERACIONS FINANCERES
8 ACTIUS FINANCERS
9 PASSIUS FINANCERS
TOTAL OPERACIONS FINANCERES
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES INTERNES
TOTAL PRESSUPOST CONSOLIDAT

Suplements

Transf.
Crèdit
Positives

Transf.
Crèdit
Negatives

Incorporac
ió
Romanent
s

0,00
0,00
136.200,00
120.800,00
0,00

Crd.
Generats
Majors
Ingressos

44.991,66

Total
Pressupost

0,00
0,00
136.200,00
165.791,66
0,00

257.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44.991,66

301.991,66

257.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44.991,66

301.991,66

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

257.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44.991,66

301.991,66

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

257.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44.991,66

301.991,66
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Resum
Capítols
liquidació 2013

Consolidat

Ens: Patronat Municipal d'Esports
Modificació del pressupost de 2013

RESUM PER CAPITOLS
Inicial

Suplements

DESPESES
OPERACIONS CORRENTS
1 DE PERSONAL
2 DE BENS CORRENTS I SERVEIS
3 FINANCERES
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

0,00
196.300,00
900,00
59.800,00

TOTAL DESPESES CORRENTS

257.000,00

OPERACIONS DE CAPITAL
6 INVERSIONS REALS
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

22.301,94
277,00
10.885,34

-28.544,47

33.464,28

-33.464,28

Incorporació
Romanents

Crd.
Generats
Majors
Ingressos

Total
Pressupost

44.991,66

-4.919,81
0,00

44.991,66

0,00
235.049,13
1.177,00
65.765,53
301.991,66

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

257.000,00

0,00

33.464,28

-33.464,28

0,00

44.991,66

301.991,66

0,00
0,00

TOTAL OPERACIONS FINANCERES
TOTAL PRESSUPOST DESPESES

Transf. Crèdit
Negatives

0,00
0,00

TOTAL DESPESES CAPITAL
TOTAL DESPESES NO FINANCERES
OPERACIONS FINANCERES
8 ACTIUS FINANCERS
9 PASSIUS FINANCERS

0,00

Transf.
Crèdit
Positives

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

257.000,00

0,00

33.464,28

-33.464,28

0,00

44.991,66

301.991,66

Tercer.- Donar compte al Ple a la propera sessió que es celebri.
El Ple es dóna per comunicat.

4.- COMUNICACIÓ DE DECRET D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2013
L’Alcalde proposa la comunicació de la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d’hisenda
celebrada el dia 8 d’abril de 2014, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
L’Alcalde-President Sr. Miquel Serra, dona compte al Ple que, per Decret de data 28 de febrer de 2014, informada la
Comissió d’Hisenda municipal del dia 8 d’abril de 2014, s’ha aprovat la liquidació del Pressupost general de 2013, del
contingut que consta a l’esborrany de l’acta de la sesssió del resum següent:

DECRET:

Primer.- Aprovació de liquidació del pressupost general de 2013.
Aprovar les liquidacions del Pressupost General per a 2013, composat pels Ens següents:
1.
2.

Ajuntament.
Patronat Municipal d’Esports.

Dels resums següents:
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Concepte

LIQUIDACIó DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DE 2013
Import

1.- EXERCICIS CORRENTS.

Ajuntament

P.M.Esports

Transferen.
Intern.

Import
Total
Consolidat
2013

Total Consolidat
2012

PART PRIMERA:
ESTAT DE DESPESES
1er.- Liquidació Estat de Despeses.

7.860.700,00
476.556,59

257.000,00
44.991,66

-113.800,00

8.003.900,00
521.548,25

8.503.600,00

b) Modificacions
c) Previsions pressup. Definitives.

8.337.256,59

301.991,66

-113.800,00

8.525.448,25

9.656.440,54

d) Crèdits totals autoritzats

8.044.526,63

301.181,34

-113.800,00

8.231.907,97

7.987.409,93

292.729,96

810,32

0,00

293.540,28

1.669.030,61

7.567.970,04

301.181,34

-113.800,00

7.755.351,38

7.510.853,34

476.556,59

0,00

0,00

476.556,59

476.556,59

7.567.970,04
6.929.851,94

301.181,34
292.638,22

-113.800,00
-104.000,00

7.755.351,38
7.118.490,16

7.510.853,34

638.118,10

8.543,12

-9.800,00

636.861,22

265.556,19

7.860.700,00

257.000,00

-113.800,00

8.003.900,00

8.503.600,00

476.556,59

44.991,66

0,00

521.548,25

1.152.840,54

c) Previsions pressupostàries definitives

8.337.256,59

301.991,66

-113.800,00

8.525.448,25

9.656.440,54

d) Drets reconeguts nets.

8.158.356,20

313.054,20

-113.800,00

8.357.610,40

8.441.764,94

-178.900,39

11.062,54

0,00

-167.837,85

d) Recaptació neta

6.500.688,84

264.748,46

-104.000,00

6.661.437,30

-1.214.675,60
6.754.906,28

j) Drets pendents de cobrament.

1.657.667,36

48.305,74

-9.800,00

1.696.173,10

8.158.356,20
7.567.970,04
590.386,16

313.054,20
301.181,34
11.872,86

-113.800,00
-113.800,00
0,00

8.357.610,40
7.755.351,38
602.259,02

a) Previsions inicials

Romanent de crèdit no compromés
e) Obligacions reconegudes
f) Romanents de crèdit compromesos

1.152.840,54

2on.- Desenvolupament dels Pagaments
a) Obligacions reconegudes netes
b) Pagaments líquids
c) Obligacions reconegudes pend.pagament

7.245.297,15

PART SEGONA:
ESTAT D'INGRESSOS
1er.- Liquidació Estat d'Ingressos
a) Previsions incials
b) Modificacions

e) Comparació-excés previsions.

1.686.858,66

PART TERCERA:
RESULTAT PRESSUPOSTARI
a) Drets reconeguts nets.
b) Obligacions reconegudes netes.
c) Resultat pressupostari.
d) Desviacions positives finançament

-476.556,59

e) Desviacions negatives finançament
f) Desp.finançades romananent
.liq.tresoreria.

8.441.764,94
7.510.853,34
930.911,60

-476.556,59
0,00

-476.556,59

0,00
0,00

0,00

125.702,43

464.154,42

305.848,20
5.419,66

1.010.413,46

g) Resultat operacions comercials

0,00

113.829,57

11.872,86

301.345,11
5.419,66

4.503,09
0,00

c) Obligacions reconegudes netes

295.925,45

4.503,09

300.428,54

999.644,65

d) Pagaments ordenats

258.805,34

4.503,09

263.308,43

959.352,64

37.120,11

0,00

37.120,11

40.292,01

87,46

100,00

87,64

95,97

h) Resultat pressupostari ajustat.

0,00

9.799,41

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

h) Obligacions pendents pagament finals.
Percentatge d'execució

-

-

-10.768,81
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2.- EXERCICIS TANCATS

Ajuntament

P.M.Esports

Transferen.
Intern.

INGRESSOS-DEUTORS

Total
Consolidat
2013
0,00

Total Consolidat 2012

2.360.028,16
1.150.892,02

399,00
4.840,70

0,00
2.360.427,16
1.155.732,72

3.510.920,18
8.502,75
- 269.042,41

5.239,70
0,00
0,00

3.516.159,88
8.502,75
- 269.042,41

3.558.424,33

5.239,70
0,00
0,00

3.255.620,22
1.095.140,74
169,86

3.279.310,11

e) Liquidacions cancel.lades

3.250.380,52
1.095.140,74
169,86

f) Drets pendents cobrament finals.

2.155.069,92

5.239,70

2.160.309,62

1.606.178,02

33,69

0,00

33,69

50,68

0,00

0,00

0,00

0,00

926.499,37

1.530,28

928.029,65

459.108,86

0,00
1.705.973,10

0,00
1.958.287,60

2.160.309,62
72.610,48
-15.751,75

1.606.178,02

3.923.141,45

3.639.775,63

2.- Evolució drets reconeguts
a) Saldos contret previ Ingrès directe
b) Saldos contret previ Ingres rebuts
c) Total Saldos contret previs
d) Rectificacions
e) Anulacions liquidacions
e) Total Saldos pendents de cobro totals
d) Recaptació líquida realitzada.

Percentatge d'execució

2.846.789,87
711.634,46

44.458,66
323.572,88

1.661.795,67
11.336,42

3.- ESTAT COMPROM. DESP.
EXERC. FUTURS
Cap.

4.- ESTAT TRESORERIA.
Part Primera.- Resum General Tresoreria.
a) Fons líquids a la tresoreria finals.
a) Deutors pendents cobrament finals.
a.1) Preptos. ingressos exer. corrents.
a.2) Preptos. ingressos exer. tancats.
a.3) D'altres operacions no pressuposta.
a.4) Menys ingressos pts. aplicació def.
b) Total Deutors.

1.657.667,36
2.155.069,92
68.010,48

48.305,74
5.239,70

-15.751,75

4.600,00
0,00

3.864.996,01

58.145,44

0,00

0,00
646.661,22
37.120,11
150.008,41
-300,00

b) Creditors Pendents pagament finals.

b.4) Pag. Realitzats pendents aplicació defi.

638.118,10
37.120,11
145.408,41
-300,00

8.543,12
0,00
4.600,00
0,00

c)Total Creditors.

820.346,62

13.143,12

0,00

3.971.148,76
-1.331.950,40
- 476.556,59

46.532,60

0,00

2.162.641,77
- 137.018,51

46.532,60

2.025.623,26

46.532,60

b.1) Preptos. despeses exer. corrent.
b.2) Preptos. despeses exer. tancats.
b,3) De d'altres operacions no pressupostar.

d) Romanent de tresoreria total
e) Saldos de dubtos cobrament (-)
f) Excès de finançament afectat (-)
ROMANENT TRESORERIA DESPESES
GRALS.
g) Sdo. Obligacions Pts. Aplica. Pre. (413)
g) Romanent tresoreria despeses grals.
Net.

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

75.310,01
0,00

269.596,22
40.292,01
106.411,20
0,00

833.489,74

416.299,43

4.017.681,36

3.682.585,06

-1.331.950,40
-476.556,59

1.088.979,00

2.209.174,37

2.117.049,47

-137.018,51

0,00

2.072.155,86

2.117.049,47

476.556,59

Per la qual cosa s’acredita que es compleix amb l’obligació de compliment del Resultat Pressupostari i del Romanent
de tresoreria positiu.
Segon.- Ajustos del resultat pressupostari.
Les desviacions positives i negatives en l’execució del pressupost de 2013, que ajusten el resultat pressupostàri han
estat les següents:

11

DESVIACIONS PRESSUPOSTÀRIES- RESUM QUADRE DE FINANÇAMENTCodi
Any
Pro. Partida/Concep.
Descripció
ADQUISICIÓ DE TERRENYS ESCOLES SALADAR
2013
9
621100-20-3212
TOTAL

Desviacions
Desviacions
Positives
Negatives
476.556,59

TOTAL FINANÇAMENT INVERSIONS

476.556,59

Tercer.- Ajustos del romanent de tresoreria.
a)

Romanent de tresoreria afectat.

El Romanent de tresoreria afectat, que s’ha d’aplicar al pressupost de 2013 amb la seva incorporació, es deriva de
les autoritzacions de despeses aprovades però no contretes, següents:
DESPESES AMB ROMANET DE TRESORIA AFECTAT.

Any

Codi
Pro.

Partida/Concep.

2012

9

621100-20-3212

TOTAL

b)

LIQUIDACIÓ DESPESES

Descripció
ADQUISICIÓ DE TERRENYS

Autorització O.R.N.
476.556,59

TOTAL ROMANENT AFECTAT INVERSIONS

0,00

Romanent
Afectat
476.556,59
476.556,59

Saldos de dubtos cobrament.

El Romanent de tresoreria s’ajusta amb els saldos dels ingressos pendents de cobrament que es consideren de
dubtos cobrament, superiors al mínim determinat per la Llei de Reforma i Sostenibilitat Local (LRSAL), segons els
percentatges recomanants per la Sindicatura de Comptes i mantenint el criteri dels darrers exercicis, següents:
QUADRE PERCENTATGES . DUBTÓS COBRAMENT 2013
Exercici (provisió mínima LRSAL)

Pendent Cap 1-3

%

Dotació insolvencia

1988 a 2008 (100%)

569.874,56

100%

569.874,56

2009 (75%)

290.785,89

95%

276.246,60

2010 (50%)

155.607,83

75%

116.705,87

2011 (25%)

337.691,83

50%

168.845,92

801.109,81

25%

2012 (25%)
Total Ingressos Pts. Cobram. de Cap. 1 a 3 Ex. Tancats

2.155.069,92

200.277,45
1.331.950,40

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

c)

2.155.069,92

Saldos de Saldo d’Obligacions Pendents d’Aplicació Pressupostàries.

Consta una despesa pendent d’aplicació al pressupost, per execució d’obres d’asfaltat de camins i despeses de
serveis externs de notaria, quina aplicació pressupostària no ha estat possible atendre dins de les bosses de
vinculació jurídica a nivell de capítols de despesa ni de polítiques de despesa, per import de 137.018,51 €. I 300 €.
respectivament que ha estat abonada durant el mes de gener amb càrrec a la partida 609-38-4540-01 i la partida
22000-41-9200 respectivament del pressupost de 2014
Quart.- Resultat d’estalvi corrent.
Estructuralment el resultat de les operacions corrents també han resultat positius, a saber:

12

Període

Liquidació exercici 2013
CALCUL ESTALVI CORRENT NET. RESUM

D.R.N. INGRESSOS CORRENTS TOTALS (*)
(-) Art. 35 i 39 Quotes Urba./Quotes Urban/ altres afectats
1. INGRESSOS CORRENTS NETS (+)
CALCUL ESTALVI CORRENT NET. RESUM
O.R.N. DESPESES CORRENTS

Ajuntament
7.676.797,86

Total
Consolidat 2013
313.054,20
7.989.852,06
P.M.E.

22.222,91

0,00

7.654.574,95

313.054,20

Ajuntament
5.774.351,03

22.222,91

7.967.629,15
Total
P.M.E.
Consolidat 2013
301.181,34
6.075.532,37

194.037,06

1.176,81

195.213,87

5.580.313,97

300.004,53

5.880.318,50

3. (1-2) ESTALVI CORRENT BRUT
(-) Anualitats teròriques

2.074.260,98

13.049,67

2.087.310,65

ESTALVI CORRENT NET

1.333.624,17

13.049,67

1.346.673,84

17,37

4,17

16,85

(-) Cap 3 Desp. Financeres
2. DESPESES CORRENTS NETES (-)
CALCUL ESTALVI NET. LLEI HISENDES LOCALS

Ratio Estalvi Net
Període

740.636,81

740.636,81

Liquidació exercici 2013
CALCUL ESTALVI CORRENT NET. RESUM

Ajuntament

P.M.E.

Total
Consolidat 2013

CALCUL ESTALVI NET. LLEI O. ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA
3. (1-2) ESTALVI CORRENT BRUT
(-) Anualitats teròriques
(+) Devolució PTE 2008
(+) Devolució PTE 2009

2.074.260,98
740.636,81
2.720,89
33.826,91

13.049,67
0,00
0,00
0,00

2.087.310,65
740.636,81
2.720,89
33.826,91

ESTALVI CORRENT NET

1.370.171,97

13.049,67

1.383.221,64

17,85

4,17

17,31

Ratio Estalvi Net
Període

Liquidació exercici 2013
CALCUL ESTALVI CORRENT NET. RESUM

Ajuntament

P.M.E.

Total
Consolidat 2013

CALCUL ESTALVI NET. AMB DESP. FINANC.+AMORTIT.
REALITZA.
3. (1-2) ESTALVI CORRENT BRUT
(-) Capítol 3 Despeses financeres
(-) Capitol 9 Despeses passius financers

2.074.260,98
194.037,06
614.521,41

13.049,67
1.176,81
0,00

2.087.310,65
195.213,87
614.521,41

ESTALVI CORRENT NET

1.265.702,51

11.872,86

1.277.575,37

16,49

3,79

15,99

Ratio Estalvi Net

Per la qual cosa s’acredita que es compleix amb l’obligació de compliment d’estalvi corrent positiu.
Cinquè.- Compliment estabilitat pressupostaria i del Pla econòmic, canvi de finançament de crèdit i
Desviacions del Pressupost.
En compliment de l’establert a la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera el SecretariInterventor informa que:
a) Respecte a la capacitat de finançament.
El resultat de la liquidació s’observa compliment d’estabilitat pressupostària, en termes de capacitat de finançament,
d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals. Existeix equilibri
pressupostari en cadascun dels Ens i en el total Consolidat. Es a dir les quantitats liquidades d’ingressos no
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financers (Cap. 1 a 7) són superiors a les despeses no financeres liquidades (Cap. 1 a 7), amb el resum següent:
Període
Ajuntament

CALCUL CAPACITAT DE FINANÇAMENT
Càlcul de la capacitat de finançament
Ingresssos Ppt. Corrent (1 a 7)
Despeses Ppt. Corrent (1 a 7)
TOTAL RESULTAT ABANS D'AJUSTOS
AJUSTOS SEC
Total d'ajustos a Pressupost de l'Entitat
CAPACITAT DE FINANÇAMENT
Ajustos per operacions internes
CAPACITAT (+) / NECESSITAT (-) DE FINANÇAMENT

Liquidació exercici 2013
Total Consolidat
P.M.E.
2013

8.158.356,20
6.953.448,63
1.204.907,57

313.054,20
301.181,34
11.872,86

8.471.410,40
7.254.629,97
1.216.780,43

-497.032,33
707.875,24
-113.800,00
594.075,24

-7.203,00
4.669,86
0,00
4.669,86

-504.235,33
712.545,10
-113.800,00
598.745,10

Per la qual cosa s’acredita que es compleix amb l’obligació de la capacitat de finançament.
b)

Respecte al compliment de la regla de despesa:

Es constata que amb el resultat de la liquidació de l’exercici de 2013, la Regla de Despesa establerta per la LOEPSF
aplicada a La Liquidació del Pressupost de 2012 no es sobrepassa i compleix.
Període

COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA
TOTAL DE DESPESA COMPUTABLE DE L'EXERCICI
INCREMENT TAXA DE REFERÈNCIA (1,7%)-(1,5%)
TOTAL DESPESA COMPUTABLE AMB TAXA
REFERÈNCIA
AUGMENTS / DISMINUCIONS RECAPTACIÓ (art. 12,4)
n+1
4. LÍMIT REGLA DE LA DESPESA
5. DESPESA COMPUTABLE N+1
Diferencia entre el "Límit de la Regla de la Despesa" i
el "Despesa computable Pto. N+1 (4)-(5)
% incremento gasto computable N+1 s/ N ((5)-(1))/(1)

Liquidació exercici 2012
Ajuntament

P.M.E.

Total
Consolidat
2012

5.663.567,04
96.280,64

249.497,45
4.241,46

5.759.847,68
413.467,21
6.173.314,89

Liquidació exercici 2013
Ajuntament

P.M.E.

Total
Consolidat
2013

5.913.064,49
100.522,10

6.041.781,66

257.681,34

6.299.463,00

253.738,91

6.013.586,59

6.041.781,66

257.681,34

6.299.463,00

61.471,85
315.210,76

474.939,06
6.488.525,65

0,00
6.041.781,66
COMPLEIX
131.533,23
-0,02

0,00
0,00
257.681,34 6.299.463,00
COMPLEIX COMPLEIX
57.529,42
-0,18

189.062,65
-0,03

Per la qual cosa s’acredita que es compleix amb el límit de la regla de la despesa respecte Liquidació
2012/Liquidació 2013.
Respecte a la comprovació de la Regla de la Despesa del Pressupost de 2014, en comparació a la Liquidació de
l’exercici de 2013 no es sobrepassa, sinò que existeix els marges d’ampliació si s’aconsegueixen ingressos pel seu
finançament:
Període

COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA
TOTAL DE DESPESA COMPUTABLE DE L'EXERCICI
INCREMENT TAXA DE REFERÈNCIA (1,7%)-(1,5%)
TOTAL DESPESA COMPUTABLE AMB TAXA
REFERÈNCIA
AUGMENTS / DISMINUCIONS RECAPTACIÓ (art. 12,4)
n+1
4. LÍMIT REGLA DE LA DESPESA
5. DESPESA COMPUTABLE N+1
Diferencia entre el "Límit de la Regla de la Despesa" i
el "Despesa computable Pto. N+1 (4)-(5)
% incremento gasto computable N+1 s/ N ((5)-(1))/(1)

Liquidació exercici 2013

Pressupost inicial 2014
Total
Ajuntament
P.M.E.
Consolidat
2014

Execució
s/Pre.Def.

Ajuntament

P.M.E.

6.041.781,66
90.626,72

257.681,34
3.865,22

6.299.463,00
94.491,95

5.785.002,70

244.980,10

6.029.982,80

6.132.408,38

261.546,56

6.393.954,95

5.785.002,70

244.980,10

6.029.982,80

-225.999,00
5.559.003,70

0,00
244.980,10

-225.999,00
5.803.983,80

COMPLEIX

COMPLEIX

COMPLEIX

-573.404,68
-0,09

-16.566,46
-0,06

-589.971,15
-0,09

Per la qual cosa s’acredita que es compleix amb el límit de la regla de la despesa respecte Liquidació
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2013/Pressupost 2014.
c)

Respecte al nivell de deute.

Respecte al compliment del nivell d’endeutament establert per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat del 75%
dels ingressos corrents, i del límit establert pel Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals del 110%, en aplicació dels
criteris determinats pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i els Serveis de Tutela Financera de la
Generalitat, consta el següent resultat.
Període
CALCUL NIVELL D'ENDEUTAMENT

Liquidació exercici 2013
Ajuntament

CALCUL DELS INGRESSOS CORRENTS A CONSIDERAR
1. TOTAL D'INGRESSOS CORRENTS AJUSTATS
2. TOTAL DEUTE VIU COMPUTABLE
PERCENTATGE DE DEUTE VIU

P.M.E.

Total
Consolidat 2013

313.054,20
0,00
0,00

7.691.122,75
5.411.563,52
70,36

8.004.176,95
5.411.563,52
67,61

Per la qual cosa s’acredita que es compleix amb el límit d’endeutament legal d’endeutament.
d)

Compliment dels terminis de pagament a proveïdors.

La llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures
de lluita contra la morositat en les operacions comercials, modificada per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de
desembre, de Control del deute comercial en el sector públic, es fa constar que la informació facilitada al Ministeri
d’Hisenda i a la Tutela Financera de la Generalitat, respecte al pagament de factures a proveïdors durant l’any 2013,
és el següent:
Declaració al Ministeri d'Economia i Hisenda. Cap. 2 i Cap. 6

Trimestre

Pagaments
realitzats
termini legal

en

Període mig
de
pagamentdies

Pagaments
realitzats fora de
termini legal

Període mig
del pendent
de pagament
excedit-dies

Pendents de
Pagament
dins
del
termini legal a
final
del
trimestre

Periode mig
del pendent
de
pagamentdies

Pendents de
Pagament
fora
del
termini legal a
final
del
trimestre

1/2013

361.525,39

10,30

0,00

0,00

114.146,30

0

0,00

0

2/2013

752.166,07

18,72

0,00

0,00

108.191,03

0

0,00

0

3/2013

702.224,59

18,02

0,00

0,00

301.991,20

0

0,00

0

4/2013

972.490,47

16,47

0,00

0,00

552.716,30

8,78

0,00

0

Per la qual cosa s’acredita que es compleix amb les obligacions legals de pagament.
e)

Periode mig
del pendent
de
pagament
excedit-dies

Respecte al compliment i del Pla de reequilibri pressupostari voluntari i el seu manteniment.

Es fa constar el resultat de pressupostari de la liquidació de l’exercici de 2013, següent:
RESULTATS PRESSUPOSTÀRIS, ESTABILITAT
PRESSUPOSTARIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA.
RESULTATS PRESSUPOSTÀRIS
RESULTAT PER OPERACIONS CORRENTS
TOTAL INGRESSOS CORRENTS (1 A 5) (+)
TOTAL DESPESES CORRENTS (1 A 4) (-)
TOTAL TRANSFERÈNCIES INTERNES (-)
ESTALVI BRUT
RESULTAT PER OPERACIONS DE CAPITAL
TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL (6 A 7) (+)
TOTAL DESPESES DE CAPITAL (6 A 7) (-)
RESULTAT OPERACIONS DE CAPITAL

Ajuntament
Import

Total Consolidat
2013

P.M.E.
Import

Import

7.676.797,86
5.774.351,03

313.054,20
301.181,34

1.902.446,83

11.872,86

7.989.852,06
6.075.532,37
113.800,00
1.800.519,69

481.558,34
1.179.097,60

0,00
0,00

481.558,34
1.179.097,60

-697.539,26

0,00

-697.539,26
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RESULTATS PRESSUPOSTÀRIS, ESTABILITAT
PRESSUPOSTARIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA.
RESULTATS PRESSUPOSTÀRIS
RESULTAT PER OPERACIONS NO FINANCERES

Ajuntament
Import

Total Consolidat
2013

P.M.E.
Import

Import

TOTAL INGRESSOS NO FINANCERS (1 a 7)

8.158.356,20

313.054,20

8.471.410,40

TOTAL DESPESES NO FINANCERES (1 a 7)

6.953.448,63

301.181,34

7.254.629,97

CAPACITAT(+)NECESSITAT(-) D FINANÇAMENT (1)

1.204.907,57

11.872,86

1.216.780,43

0,00
614.521,41
-614.521,41

0,00
0,00
0,00

0,00
614.521,41
-614.521,41

590.386,16

11.872,86

602.259,02

8.158.356,20
7.567.970,04
590.386,16

313.054,20
301.181,34
11.872,86

8.471.410,40
7.869.151,38
602.259,02

476.556,59
0,00

0,00

476.556,59

113.829,57
1,50%

11.872,86
3,94%

125.702,43
1,60%

RESULTAT OPERACIONS FINANCERES
TOTAL INGRESSOS REC. FINANCERS (8 A 9) (+)
TOTAL DESPESES OP. FINANCERES (8 A 9) (-)
SALDO OPERACIONS FINANCERES
ESTALVI NET ABANS D'AJUSTOS SEC
RESULTAT PRESSUPOSTÀRI TOTAL
TOTAL INGRESSOS
TOTAL DESPESES
RESULTAT PRESSUPOSTARI BRUT.
AJUSTOS
DESVIACIONS POSITIVES DE FINANÇAMENT (-)
DESVIACIONS NEGATIVES DE FINANÇAMENT (+)
CRÈDITS GASTATS FINANCIATS AMB RTDG (+)
RESULTAT PRESSUPOSTÀRI AJUSTAT
% Resultat (RPA/Total despeses)

Constatar que la liquidació de 2013 continua assolint l’objectiu d’equilibri del Pla econòmic aprovat pel Ple en sessió
del 10 de desembre de 2009, pels pressupostos següents i ratificat pel pressupost vigent de 2014, per la qual cosa
d’acord amb l’art. 22.2 del R.D. 1463/2007, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 18/2001, d’Estabilitat
pressupostària estableix que “El Ple de l’Entitat local deixarà sense efecte el pla econòmic - financer que assoleixi
l’equilibri en fase de liquidació tot i que no s’hagi esgotat l’horitzó temporal inicialment previst.”.
No obstant, donat que el Pla econòmic preveu el mateix que el Pla d’escenari plurianual presentat en l’autorització
del crèdit concertat al desembre de 2009 afectat per a l’adquisició de terrenys del Saladar. Considerant que les
despeses a satisfer queden recollides exercicis següents com a romanents de crèdit afectat, situació que
previsiblement podria perjudicar l’equilibri pressupostari en la liquidació del pressupost de 2013, es considera que,
en aplicació del principi de prudència, s’hauria de mantenir els controls i mesures previstos en el Pla Econòmic
vigent, i no deixar-lo sense efectes fins constatar que la recuperació obeeix a una situació estable i sostenible i no a
una cojuntura puntual. Per la qual cosa es disposa proposar al Ple el manteniment del Pla Econòmic i Financer amb
les previsions actualitzades al Pressupost de 2014 aplicant el Projecte de l’escenari plurianual presentat al
Departament d’Economia i Finances vigent.
Sisè.-- Comunicació de la liquidació.
1.- Atès l’informe favorable de Secretaria-Intervenció disposo la comunicació del present decret al Ple de la
Corporació i es traslladi còpia dels expedients a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat i a la Delegació
Provincial d’Hisenda a Lleida.
2.- Per la qual cosa es disposa proposar al Ple el manteniment del Pla plurianual de reequilibri pressupostari amb les
previsions actualitzades al Pressupost de 2014 aplicant el Projecte de l’escenari plurianual presentat al Departament
d’Economia i Finances vigent i al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

Després de concretades pel regidor delegat d’hisenda Sr. Jaume Bernis i per l’Alcalde els ratis fonamentals
relatius al compliment amb les determinacions de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostaria i Estabilitat
Financera i el Text refós de la Llei d’Hisendes Locals. El Ple es dóna per comunicat de la liquidació del pressupost
de 2013.
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5.- COMUNICACIÓ DE DECRET DE L’ALCALDIA DE COMUNICACIÓ AL MINISTERI D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DEL MARC PRESSUPOSTÀRI 2014-2017.
L’Alcalde proposa la comunicació de la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d’hisenda
celebrada el dia 8 d’abril de 2014, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
Es comunica al Ple que per Decret de l’Alcaldia de data 25 de març de 2014, en virtut dels següents,
ANTECEDENTS:
1. El Ple de l’Ajuntament en sessió de data de 30/12/2014 va aprovar el pressupost general de 2014, i el marc
pressupostari 2014/2017 de conformitat amb Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera (LOEPSF), amb un horitzó temporal de tres anys que permet fer compatible l’execució dels
pressupostos del període, amb el principi d’anualitat pel qual es regeix la seva aprovació i execució anual; garantint
alhora una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat, la regla de la despesa i l’objectiu del
deute.
2. Entitats que componen el pressupost general i delimitació sectorial d'acord amb el sistema europeu de comptes
nacionals i regionals són l’Ajuntament i el Patronat Municipal d’Esports.
3. Les projeccions de les principals partides d'ingressos i despeses de tenir en compte tant la seva evolució
tendencial, és a dir basada en polítiques no subjectes a modificacions, com l'impacte de les mesures previstes per al
període considerat on es tipifiquen una sèrie de mesures sobre les que s'hauran de quantificar el seu impacte i el
seu criteri d'adopció.
4. Es preveu que durant l’any 2015 es convocaran eleccions municipals, per la qual cosa les previsions es mantenen
ajustades a l’evolució tendencial.
5. La situació de l'economia actual, afecta de manera directa i indirecta al finançament d'aquest Ajuntament, i com a
conseqüència a la seva capacitat d'actuació en els propers anys. Per això les projeccions d'ingressos i despeses,
quant a la seva evolució tendencial, s'han de plantejar des de l'austeritat i control de la despesa que ens permetin
ser més eficients d'acord amb les polítiques econòmiques actuals.
6. En les projeccions de despeses les mesures que deriven de modificacions de polítiques, cal tenir en compte
l'aplicació de la regla de despesa.
7. D'acord amb l'article 15.5 de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària, li correspon al Ministeri d'Economia i
Competitivitat elaborar periòdicament un informe de situació de l'economia espanyola.
8. Aquest informe contindrà, entre altres informacions, la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut
de mig termini de l'economia espanyola, que limitarà la variació de la despesa de les administracions públiques.
9. Segons l'últim informe de situació de l'economia espanyola, de 25 de juny de 2013, s'estima per al període 20142017 com a límit el 1,5; 1,7 i 1,9 respectivament.
10. Aquestes projeccions han d'anar acompanyades de l'efecte que sobre aquestes tindran les mesures
pressupostàries previstes per al període 2014-2017, i que poden classificar-se en mesures de l'Estat de Despeses, i
mesures de l'Estat d'Ingressos.
11. Els marc pressupostaris a mig termini hauran de ser aprovats pel Ple, i s'ha de remetre per l'entitat local al
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, per via telemàtica i amb signatura electrònica.
12. A continuació es relacionen, els ingressos i despeses del període 2014-2017, partint de l'any 2014 i tenint en
compte l’últim exercici pressupostari liquidat.
13. Amb alguns ajustos derivats de la liquidació del pressupost de 2013 i les dades comunicades del pressupost de
2014, relatius a l’endeutament previst.
FONAMENTS DE DRET:
L’article 29 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF),
estableix que les Administracions Públiques elaboraran un marc pressupostari a mig termini en el que s’emmarcarà
l’elaboració dels seus Pressupostos anuals i a través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent
amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic. Els marcs pressupostaris a mig termini tindran un
període mínim de 3 anys i contindran, entre altres paràmetres:
-Els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic de les respectives administracions públiques.
-Les projeccions de les principals partides d’ingressos i despeses tenint en compte la seva evolució tendencial.
-Els principals supòsits en els quals es basen les esmentades projeccions d’ingressos i despeses.
L’article 6 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les obligacions de subministrament
d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, determina l’obligació de remetre anualment abans del 15 de març
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els marcs pressupostaris a mig termini en els que s’enquadrarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals.1
Per l’Alcalde s’aprovà el següent
DECRET/.
Vist l’informe d’Intervenció anterior en relació amb el Marc Pressupostari 2014/2017 aprovat juntament amb el
pressupost de 2014, que s’ha de trametre al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques abans del dia
31/03/2014,
DISPOSO:
Primer.- Aprovar les dades bàsiques del Marc Pressupostari amb les dades següents:
A) Resum de Despeses i Capítols.

Econ.
1
2
3
4
6
7

8
9

Econ.
1
2
3
4
5
6
7

8
9

CONCEPTES.
RESUM PER CAPÍTOLS-DESPESES
DESPESES DE PERSONAL.
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.
DESPESES FINANCERES.
TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
DESPESES CORRENTS
INVERSIONS REALS.
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.
DESPESES CAPITAL
DESPESES NO FINANCERS
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS.
COMPROVACIÓ
DESPESES FINANCERES.
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

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

B) Càlcul de la capacitat de finançament.

Total
Consolidat
2014
0,00
2.552.260,00
2.939.250,00
203.400,00
259.130,00
5.954.040,00
2.014.760,00
33.400,00
2.048.160,00
8.002.200,00
0,00
684.000,00
684.000,00
684.000,00
8.686.200,00

Total
Total
Total
Consolidat
Consolidat
Consolidat
2015
2016
2017
0,00
0,00
0,00
2.546.999,33 2.546.760,00
2.546.760,00
3.287.160,67 3.473.800,00
3.530.600,00
168.900,00
150.900,00
133.900,00
259.130,00
259.130,00
259.130,00
6.262.190,00 6.430.590,00
6.470.390,00
1.007.760,00
683.760,00
683.760,00
33.400,00
26.700,00
26.700,00
1.041.160,00
710.460,00
710.460,00
7.303.350,00 7.141.050,00
7.180.850,00
0,00
0,00
0,00
592.000,00
579.000,00
539.000,00
592.000,00
579.000,00
539.000,00
592.000,00
579.000,00
539.000,00
7.895.350,00 7.720.050,00
7.719.850,00

Total
Total
Total
Total
Consolidat
Consolidat
Consolidat
Consolidat
2014
2015
2016
2017
3.942.000,00 3.937.000,00
3.937.000,00
3.937.000,00
88.000,00
108.000,00
108.000,00
108.000,00
1.581.000,00 1.539.350,00
1.534.050,00
1.533.850,00
2.143.500,00 2.090.900,00
2.090.900,00
2.090.900,00
41.000,00
40.100,00
40.100,00
40.100,00
7.795.500,00 7.715.350,00
7.710.050,00
7.709.850,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
870.700,00
180.000,00
10.000,00
10.000,00
890.700,00
180.000,00
10.000,00
10.000,00
8.686.200,00 7.895.350,00
7.720.050,00
7.719.850,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.686.200,00 7.895.350,00
7.720.050,00
7.719.850,00
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Identif.

(+)

Càlcul de la capacitat de finançament
Ingresssos Ppt. Corrent (1 a 7)

(-)

Despeses Ppt. Corrent (1 a 7)
Total Resultat abans d'ajustos

Identif.

Total
Total
Total
Total
Consolidat
Consolidat
Consolidat
Consolidat
2014
2015
2016
2017
8.686.200,00 7.895.350,00 7.720.050,00 7.719.850,00
8.002.200,00

7.303.350,00

7.141.050,00

7.180.850,00

684.000,00

592.000,00

579.000,00

539.000,00

Total
Consolidat
2014

Total
Consolidat
2015

Total
Consolidat
2016

Total
Consolidat
2017

(-)/(+)

Càlcul de la capacitat de finançament
AJUST PER INGRESSOS
Ajustos per recaptació Cap. 1

-342.566,12

-342.566,12

-342.566,12

-342.566,12

(-)/(+)

Ajustos per recaptació Cap. 2

30.162,82

30.162,82

30.162,82

30.162,82

(-)/(+)

Ajustos per recaptació Cap. 3

73.093,69

73.093,69

73.093,69

73.093,69

(+)

Ingressos PIE sobre els previstos

0,00

0,00

0,00

0,00

(+)

Ajustos devolució PTE 2008

4.209,18

4.209,18

4.209,18

4.209,18

(+)

Ajustos devolució PTE 2009

46.128,51

46.128,51

46.128,51

46.128,51

-188.971,92

-188.971,92

-188.971,92

-188.971,92

Total ajustaments per ingressos
AJUSTOS PER DESPESES
GR015

Inexecució

538.117,20

503.931,15

492.732,45

495.478,65

-538.117,20

-503.931,15

-492.732,45

-495.478,65

8.497.228,08

7.706.378,08

7.531.078,08

7.530.878,08

TOTAL DESPESES AJUSTADES

7.464.082,80

6.799.418,85

6.648.317,55

6.685.371,35

TOTAL CAPACITAT DE FINANÇAMENT

1.033.145,28

906.959,23

882.760,53

845.506,73

0,12

11,49%

11,43%

10,95%

4.778.119,00

4.094.119,00

3.543.119,00

3.003.119,00

0,61

0,53

0,46

0,39

Total Ajustaments per despeses

TOTAL INGRESSOS AJUSTATS

Percentatge sobre ingressos financers
ajustats
Previsió de deute viu
Ratio de Deuda Viva.

Segon.- Comunicar les dades al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
El Ple es dóna per comunicat.
6.- PROPOSTA D’ACORD TRANSACCIONAL ENTRE L’AJUNTAMENT D’ALCARRÀS I CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS NOVEX, SL EN RELACIÓN AL RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU ABREUJAT NÚM. 631/2012
L’Alcalde proposa la comunicació de la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d’hisenda
celebrada el dia 8 d’abril de 2014, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS:
1.- Mitjançant escrits de reclamacions prèvies a la via judicial, la societat CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS NOVEX,
SL, va reclamar a l’Ajuntament d’Alcarràs els imports de 10.674,80 € i 3.907,28 € en conceptes dels interessos de
demora generats en el retard del pagament de determinades factures relacionades amb les certificacions dels següents
contractes d’obra: “Arranjament de les restes arqueològiques de l’antiga església i adequació per a un espai expositiu:
1a fase: execució d’estructura arquitectònica” (factures núm. 030/2009, 050/2009, 073/2009, 158/2009, 228/2009 i
49/2010) i “Urbanització del carrer Devesa entre el carrer Montserrat Roig i el carrer Farinera d’Alcarràs” (factures núm.
064/2008, 091/2008, 104/2008, 133/2008, 144/2008 i 175/2008).
2.- Les citades reclamacions van ser desestimades per sengles acords de la Junta de Govern Local de data 29.02.2012.
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3.- Contra els esmentats acords, CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS NOVEX, SL va interposar els respectius recursos
de reposició. Al transcurs del termini d’un mes des de la seva interposició, la societat reclamant va entendre desestimats
els dos recursos per silenci administratiu negatiu, motiu pel qual va interposar recurs contenciós-administratiu davant del
Jutjat Contenciós-Administratiu de Lleida a través de demandada, admesa a tràmit com a procediment abreujat Núm.
631/2012.
4.- Paral·lelament, la Junta de Govern Local per acords de data 29.02.2012 va estimar parcialment els recursos de
reposició interposats per CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS NOVEX, SL, acordant la retroacció del procediment i
l’impuls corresponent. Al seu torn, la societat reclamant va ampliar l’objecte del recurs contenciós-administratiu tot
impugnant també aquests últims acords de la Junta de Govern Local.
5.- A data d’avui, el procediment de recurs contenciós-administratiu es troba pendent de celebrar-se la corresponent
vista; mentre que el procediment administratiu reiniciat com a conseqüència de l’estimació parcials dels recursos de
reposició es troba pendent de resolució.
6.- L’import total de la reclamació d’interessos ascendeix a 14.582,08 €.
7.- Amb voluntat de proposar una solució pactada a la reclamació judicial plantejada la societat reclamant ha proposat als
serveis jurídics de l’Ajuntament una transacció consistent en admetre per la seva part una quitança del 40% dels
interessos reclamats si l’Ajuntament s’avé a estimar la pertinença del seu meritament i a efectuar el seu pagament amb
caràcter immediat.
8.- L’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim jurídic de les Administracions públiques i del
procediment administratiu comú determina que les Administracions podran arribar a pactes i acords amb els interessats
que podran tenir la consideració de finalitzadors dels procediments administratius. En termes similars, l’article 78.3 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós-administrativa determina que si les parts arriben a un
acord que impliqui la desaparició de la controvèrsia el Jutge o Tribunal posarà fi al procediment judicial.
9.- Atès el dictamen favorable de la comissió informativa d’hisenda del dia 8 d’abril de 2014.
Per tot l’exposat, es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent acord:
ACORD:
Primer.- Acceptar la proposta d’acord transaccional traslladat per la societat , CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS
NOVEX, SL en relació a la reclamació de quantitat de 14.582,08 € relatius als interessos de demora generats en el
retard del pagament de determinades factures relacionades amb les certificacions dels contractes d’obra de “Arranjament
de les restes arqueològiques de l’antiga església i adequació per a un espai expositiu: 1a fase: execució d’estructura
arquitectònica” i “Urbanització del carrer Devesa entre el carrer Montserrat Roig i el carrer Farinera d’Alcarràs”.
Segon.- L’acord transaccional que s’accepta consisteix en admetre per la seva part una quitança del 40% dels interessos
reclamats si l’Ajuntament s’avé a estimar la pertinença del seu meritament i a efectuar el seu pagament amb caràcter
immediat.
Tercer.- Ordenar als serveis jurídics i a la representació processal de l’Ajuntament la formalització del corresponent acord
amb la societat CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS NOVEX, SL i la seva posada en coneixement del Jutjat
Contenciós-Administratiu de Lleida als efectes de finalitzar el recurs abreujat núm. 631/2012.
Quart.- Ordenar al Tresorer de la Corporació que un cop es tingui constància de la resolució corresponent del Jutjat
Contenciós-Administratiu de Lleida donant conformitat a l’acord adoptat es duguin a terme els tràmits corresponents per
efectuar el pagament de la quantitat de 8.749,25 € a la societat CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS NOVEX, SL.
Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que integren el ple, resta
aprovada per unanimitat.
7.- COMUNICACIÓ DE SOL.LICITUD DE REVISIÓ DE PONÈNCIA DE VALORS CADASTRALS DE CARÁCTER
GENERAL PER L’ANY 2015, D’URBANA I D’EDIFICACIONS EN RÚSTIC.
L’Alcalde proposa la comunicació de la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d’hisenda
celebrada el dia 8 d’abril de 2014, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
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ANTECEDENTS:
Rebuda comunicació de la Gerència del Cadastre de Lleida del dia 20/3/2014, conforme el disposat a l’art. 32.2 del text
refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat per Real Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, atenent que l’any 2007
es va aprovar la Ponència de Valors Cadastrals de municipi d’Alcarràs i que han transcorregut 5 anys des de la seva
aprovació, considerant que els valors cadastrals es troben, de promig, per sobre del 50% del valor de mercat.
Es comunica per l’Alcaldia que en data 28 de març de 2014, es va trametre sol.licitud d’aplicació de coeficients a la baixa
dels valors cadastrals dels béns immobles urbans del nostre terme municipal que es pugui establir a la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat per a 2015, prevista en un coeficient del 0,78.
Considerant que les edificacions en rústic no es troben afectades per la reducció de valors cadastral, quan se’ls aplica la
mateixa valoració i es troba amb les mateixes circumstàncies de data de revisió i d’actualització de preus.
Es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Ratificar la comunicació de l’Alcaldia que en data 28 de març de 2014, en la que es va trametre sol.licitud
d’aplicació de coeficients a la baixa dels valors cadastrals dels béns immobles urbans del nostre terme municipal que es
pugui establir a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2015, prevista en un coeficient del 0,78, relativa als
béns de naturalesa urbana.
Segon.- Efectuar sol.licitud per tal que la reducció dels valors cadastrals d’urbana sigui aplicable a les edificacions
existents en sòl rústic.
Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que integren el ple, resta
aprovada per unanimitat.
8.- MOCIÓ EN DEFENSA DE LES ESCOLES MUNICIPALS DE MÚSICA.
L’Alcalde proposa l’aprovació de la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de governació
celebrada el dia 8 d’abril de 2014, que consta a l’esborrany de l’acta.
Es dona la paraula a la regidora d’Ensenyament Sra. Marina Forcada, del grup municipal del PSC que fou el partit que va
presentar la moció a la Diputació, que procedeix a donar lectura a la mateixa:
El Ple de la Diputació de Lleida, en sessió de 30 de gener de 2014, en votació ordinària i per unanimitat, va acordar
aprovar la moció presentada pel grup polític del PSC, en defensa de les escoles municipals de música, que es transcriu
en els termes següents:
“MOCIÓ EN DEFENSA DE LES ESCOLES MUNICIPALS DE MÚSICA
En els darrers anys, ha estat possible consolidar a Catalunya els ensenyaments musicals públics, gràcies a una aliança
entre l’administració local i la Generalitat de Catalunya. L’any 1993 la Generalitat va signar un conveni de finançament
amb els municipis com a reconeixement de l’esforç de l’administració local per establir l’oferta pública d’aquests
ensenyaments. Paulatinament, es va anar creant una xarxa d’escoles de música a diferents indrets del territori amb
l’objectiu de socialitzar l’accés a la cultura.
Al 2008 es va dissenyar un nou model de finançament amb el mateix objectiu: facilitar l’accés de la població a la música
per contribuir així a l’educació integral de les persones, a la formació artística al llarg de la vida i a la cohesió social en el
territori.
Tanmateix, el sosteniment d’aquests centres educatius s’està veient greument afectat des del curs 2010-2011 a causa
d’un descens molt considerable en l’aportació del Departament d’Ensenyament, que ha passat dels 600 als 230 €/alumne
en edat d’escolarització, i de l’impagament dels recursos compromesos, encara que ostensiblement disminuïts. Aquest
fet ha provocat el tancament o la privatització d’escoles municipals de música, o bé l’augment del dèficit en l’administració
local i el increment de quotes a l’alumnat en aquells casos en què continuen en funcionament.
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La demarcació de Lleida compta amb una trentena d’escoles o aules municipals de música, gairebé 500 professors i més
de 5.600 alumnes.
La Generalitat de Catalunya no preveu cap ajut per a les escoles municipals de música per a l’any 2014. Davant d’aquest
fet, volem manifestar la utilitat pública d’aquest servei i reclamar el manteniment del compromís de la Generalitat de
Catalunya per fer-ne possible la viabilitat.
Qualsevol retallada social, i més especialment aquelles que s’estan aplicant en el món de l’educació, és negativa perquè
fomenta l’exclusió i la desigualtat socials. L’educació musical és un component bàsic en l’educació de l’individu, perquè
conté valors educatius com les activitats en grup, el foment del sentit de col·laboració, el respecte per les capacitats dels
altres i la responsabilitat de fer el paper assignat, així com la satisfacció de compartir emocions amb els companys.
Atès l’acord favorable de la Junta de Govern del dia 12/02/2014.
Pels motius anteriorment exposats, es proposa al Ple l’adopció dels següents :
ACORDS
Primer.- Demanar al Departament d’Ensenyament que continuï mantenint el suport econòmic a les escoles municipals de
música, almenys en els nivells mantinguts fins ara.
Segon.- Instar al Departament d’Ensenyament a fer una planificació de futur per al finançament en els propers anys, que
garanteixi la continuïtat i qualitat de les escoles municipals de música.
Tercer.- Comunicar l’acord als ajuntaments i a les escoles de Música de la demarcació de Lleida, a l’Associació d’Escoles
de Música de Catalunya (ACEM), al Departament d’Ensenyament i als grups parlamentaris representats al Parlament de
Catalunya.”
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova
per unanimitat.
9.- FINALITZACIÓ DEL CONVENI ESTABLERT AMB L’ENTITAT ORFEÓ LLEIDATÀ PER LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI DE MÚSICA I APROVACIÓ DE L’INICI D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL
SERVEI D’ESCOLA DE MÚSICA DE LA COMUNITAT DE MUNICIPIS D’ALCARRÀS, TORRES DE SEGRE I
D’AITONA.
L’Alcalde proposa l’aprovació de la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de governació
celebrada el dia 8 d’abril de 2014, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS:
El virtut de l’acord de la Junta de Govern del dia 16/05/2012, ratificat pel Ple en sessió del dia 9 d’agost de 2012, es va
acordar la creació del servei d’Escola de Música Municipal i la gestió indirecta del mateix mitjançant concert amb
l’Entitat Orfeó Lleidatà, en virtut de conveni administratiu. Igualment s’acordà ratificar i aprovar definitivament el
conveni administratiu amb l’Entitat Orfeó Lleidatà per a la prestació del servei. El conveni es va formalitzar en data
31 d’agost de 2012. Establint-se a la clàusula 2ª del conveni una durada de dos cursos acadèmics, 2012/2013 i
2013/2014, establint-se la prorrogarà anualment de forma automàtica si cap de les parts en comunica el contrari a l’altra
part en un termini mínim de tres mesos abans de la finalització del respectiu curs acadèmic.
Posteriorment per acord del Ple de l’Ajuntament del dia 27/06/2013 es va aprovar la constitució de la Comunitat de
Municipis per la gestió de l’Escola de Música amb els ajuntaments de Torres de Segre i d’Aitona. Igualment per
Resolució de 9/10/2013 la Direcció General de Centres Públics 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. Establint els estatuts
que la gestió del servei es realitzarà de forma indirecta amb la contractació administrativa de la concessió del servei.
Per la qual es fa saber al Ple que per Decret de l’Alcaldia i ofici del dia 2/4/2014 s’ha realitzat la comunicació de la
finalització del conveni a l’Orfeó Lleidatà per no prorrogar el conveni formalitzat en data 31/08/2012, donant-lo per
caducat al final del curs 2013/2004.
Igualment s’informa al Ple que per Decret del dia 1/4/2014 es disposa iniciar l’expedient de contractació del servei
d’escola de música.
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Considerant que la creació del servei i la gestió indirecta es va aprovar definitivament pel Ple el dia 27/06/2013,
pretenent una nova licitació de la concessió, d’acord amb l’establert a l’art. 22. 4 i 25 de la Llei de Bases de Règim
Local, l’art. 153, 158 a 162, 228 i 270 del ROAS aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny).
Per tot el qual es proposa al Ple l’adopció dels següents,
ACORDS:
PRIMER.- Ratificar el Decret de l’Alcaldia del dia 2/4/2014 de comunicació de la finalització del conveni a l’Orfeó Lleidatà
per no prorrogar el conveni formalitzat en data 31/08/2012, donant-lo per caducat al final del curs 2013/2004.
SEGON.- Ratificar el Decret d’aprovació de l’expedient d’inici de la contractació en forma de gestió concertada del servei,
del contingut següent:
“Atesa la necessitat de contractar la gestió del servei d’escola de música.
Atesa la constitució de la Comunitat de Municipis d’Alcarràs, Torres de Segre i Aitona, amb denominació oficial
d’ESCOLA DE MÚSICA DE LA COMUNITAT DE MUNICIPIS D’ALCARRÀS, TORRES DE SEGRE I D’AITONA (en
endavant EMCM), autoritzada per Resolució del 9 d’octubre de 2013 de la Direcció General de Centres Públics del
Departament d’Ensenyament, amb el Codi 25010191; interessada en aquesta contractació, quin servei es prestarà a la
seu de cada un d’aquets municipis. L’Ajuntament d’Alcarràs actua com a contractista en representació de la
COMUNITAT DE MUNICIPIS D’ALCARRÀS, TORRES DE SEGRE I AITONA, en els termes dels estatuts publicats al
BOP de Lleida número 121, de data 9 de juliol de 2013.
El Servei de l’Escola de Música es prestarà amb les capacitats i els centres següents, o aquells que determini cada
ajuntament:
Escola de Música d’Alcarràs.
Avinguda Devesa, 50 (dintre de l’Escola Parc del Saladar, fins a que estigui habilitada el Centre situat al Cr. Major, 133, Edifici Lo Casino).
25180 Alcarràs.
Capacitat màxima simultània: 75 llocs escolars.
Seu del municipi de Torres de Segre.
Carrer Canal, núm. 20. (dintre del CEIP Carrassumada).
25170 Torres de Segre.
Capacitat màxima simultània: 26 llocs escolars.
Seu del municipi d’Aitona.
Avinguda 27 de Gener, 67.
25182 Aitona.
Capacitat màxima simultània: 20 llocs escolars.
La forma de gestió del servei és la de gestió indirecta en la modalitat de concessió, de conformitat amb allò establert a
l’article 277 a) del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011 –en
endavant, TRLCSP– i 243 a 265, ambdós inclosos, del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals –en
endavant, ROAS–, aprovat mitjançant Decret 179/1995, de 13 de juny.
1.3.- La concessió comprèn l’explotació del servei de l’ ESCOLA DE MÚSICA.
1.4.- El servei mantindrà el seu caràcter de servei públic municipal i la seva gestió per part del concessionari s’ajustarà en
tot moment al reglament municipal del servei. Si el concessionari estimés que cal fer-hi cap modificació o millora, ho
sotmetrà a la consideració de la Comissió de Seguiment.
1.5.- De conformitat amb allò que determina l’article 67.2 a) del Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Públiques –d’ara en endavant, RGLCAP–, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, es fa
constar que l’activitat de servei públic que és objecte de concessió es correspon amb la numerada com a 85.52
(Educació cultural) de la CNAE-09, segons determina el Reial Decret 475/2007, de 13 d’abril, de classificació nacional
d’activitats econòmiques.
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Atès que de conformitat amb l’article 109 del Real - decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic (en endavant TRLCSP), la celebració de contractes per part de les
Administracions públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent expedient, que s’iniciarà per l’òrgan de
contractació motivant la necessitat del contracte en els termes previstos a l’article 22 del citat text refós. L’expedient
s’haurà de referir a la totalitat de l’objecte del contracte, la qual s’incorporaran el plec de clàusules administratives
particulars i el de prescripcions tècniques que hagin de regir el contracte. A l’expedient es justificarà adequadament
l’elecció del procediment i la dels criteris que es tindran en consideració per adjudicar el contracte.
Vist que l’òrgan competent per la contractació és l’Alcalde en virtut d’allò disposat als apartats 1 i 2 de la Disposició
Addicional Segona del TRLCSP i l’article 274.1 a) i b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, els quals disposen, respectivament:
“1. Corresponen als alcaldes i als presidents de les entitats locals les competències com a òrgan de contractació respecte
als contractes d’obres, de subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, els contractes administratius
especials, i els contractes privats quan el seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en
qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual quan la seva durada no sigui superior
a quatre anys, sempre que l’import acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als
recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada. També correspon als alcaldes i als
presidents de les entitats locals l’adjudicació de concessions sobre els béns d’aquestes i l’adquisició de béns immobles i
drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost
ni l’import de tres milions d’euros, com també l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la
quantia indicats.
2. Corresponen al Ple les competències com a òrgan de contractació respecte als contractes no esmentats a l’apartat
anterior que subscrigui l’entitat local. També correspon al Ple l’adjudicació de concessions sobre els béns de la
corporació i l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial, com també l’alienació del patrimoni
quan no estiguin atribuïdes a l’alcalde o al president, i dels béns declarats de valor històric o artístic sigui quin sigui el seu
valor”.
“1. Les competències dels òrgans de les corporacions locals en matèria de contractació es regeixen per les normes
següents:
a) Són competència de l'alcalde o president les contractacions de tota classe quan llur import no excedeixi el 10% dels
recursos ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, incloses les de caràcter plurianual segons
el que preveu l'article 53.1.o).
b) Són competència del ple les contractacions de tota classe quan llur import superi el 10% dels recursos ordinaris del
pressupost i, en qualsevol cas, els 6.010.121,04 euros, així com els contractes plurianuals quan llur durada sigui superior
a quatre anys i els plurianuals de menor durada segons el que preveu l'article 52.2.n).”
DISPOSO
Primer.- Iniciar l’expedient de contractació del servei de escola de música municipal de residus municipals pel
procediment obert.
Segon.- Que informin l’expedient el Secretari i Interventor municipal, en virtut d’allò disposat a la Disposició Addicional
Segona del TRLCSP, l’article 275.1c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya. “
Oberta deliberació la regidora delegada d’ensenyament Sra. Marina Forcada amplia la informació manifestant que
recentment s’ha rebut el control de les seus per part de la Inspectora del Departament d’Ensenyament que ha manifestat
que troba les instal.lacions en condicions pel seu informe, manifestant que en breu s’iniciarà la segona fase de les
instal.lacions per tal que el proper curs escolar pugui iniciar-se a la seu del Centre Cultural Lo Casino.
La regidora del grup de CiU Sra. Edurne Laurenz manifesten que han rebut algunes queixes dels pares voldria que fossin
ateses per l’ajuntament, per evitar que puguin marxar a d’altres centres musicals de Lleida. El regidor Sr. Gerard Serra,
portaveu del grup de CiU manifesta encertada la moció de recolzament de les escoles de música anteriorment aprovada,
per això voldria que les queixes dels pares descontents no malbaratés l’esforç inversor que s’està duent a terme i anima
a fer una gestió a l’alçada.
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La regidora delegada d’ensenyament Sra. Marina respon que es coneixedora de les queixes i per això s’ha volgut que al
plec de condicions per a la contractació es valorin millores del servei, considera que són uns estudis molt cars i sense
pràcticament ajudes oficials, per això creu que els problemes que no es puguin solucionar a les tutories entre pares i
mares amb els professors es puguin solucionar amb l’establiment de millores tècniques, de continuació d’estudis,
d’estudis alternatius aplicant les noves tecnologies, etc. Creu que l’aposta de l’ajuntament ha estat molt important, fent
una inversió de més de 70.000 €. Sense pràcticament ajudes de la Generalitat, per això vol agrair les paraules de la Sra.
Edurne per tal que es vetlli pel bon funcionament del servei.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra afegeix la musica és molt important per la cultura d’ un poble, més en una Vila com la nostra
on n’hi ha un important teixit associatiu, l’escola ajudarà a les entitats socials i culturals a desenvolupar-se en el futur, per
això s’ha optat per fomentar la música tradicional catalana, que possibilitarà ajudar al grup de grallers o a l’antiga banda
del nostre poble o als grups musicals que tenim, que es poden veure incrementades i adaptades als nous temps.
Considera que és una inversió a futur, que es buscaran obtenir subvencions per reduir els costos.
La regidora Sra. Marina Forcada finalitza manifestant que espera mantenir la mitja d’uns 76 alumnes a Alcarràs, afegeix
que els pares tenen tot el dret a ser exigents per tenir un bon servei i afegeix finalment que també s’ha optat per afegir
estudis en noves tecnologies musicals, a més de les tradicionals i del foment de la cultura catalana, per això es valorarà
més que el preu que es pugui oferir, que mai serà significatiu per una adjudicació, sinó per les majors prestacions en el
servei.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova
per unanimitat.
10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT REGULADOR
SANEJAMENT DELS POLÍGONS INDUSTRIALS AL TERME MUNICIPAL D’ALCARRÀS,

DEL

SISTEMA

DE

L’Alcalde proposa l’aprovació de la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de governació
celebrada el dia 8 d’abril de 2014, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS:
Atès l’acord del Ple del dia 4 de febrer de 2014, següent:
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.
Atès que per la Secretaria es fa constar que havent estat exposats al públic durant els termini de 30 dies als efectes
d’informació pública i audiència als interessats, mitjançant edictes inserits al Tauler d’Anuncis municipal i al Butlletí
Oficial de la Província núm. 3, del dia 14/2/2014, es fa constar que no s’han formulat al.legacions ni reclamacions per
escrit.
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Es fa constar, no obstant manifestació verbal de la Comunitat de Propietaris del polígon Revés Nord, en el que
manifesten que les actuals activitats que ja disposen del servei, no haurien d’estar obligades al realitzar arquetes de
registre de control, sinò a les novament implantades.
Atès l’informe de l’assessoria jurídica municipal que determina que la nova ordenació és aplicable a partir de
l’entrada en aplicació de la Llei, es proposa introduir una disposició addicional al reglament per concretar aquesta
determinació.
“Disposició addicional.
Els usuaris implantats que ja disposen d’una autorització no hauran de complir amb les obligacions referents a
construir un arqueta registre en els termes que es disposa a l’article 3.
En cas d’un eventual abocament a la xarxa amb efectes negatius i superant els valors límits permesos per la norma
aplicable, l’ens gestor podrà obligar a un o més usuaris implantats a construir una arqueta registre, als efectes
d’identificar l’autor i individualitzar responsabilitats en tals casos. “
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 .... de .....
de 2014.
L’alcalde proposa al ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar definitivament reglament regulador del sistema de sanejament dels polígons industrials al terme
municipal d’alcarràs, amb la inclusió de la disposició addicional per a la seva aplicació a les activitats que s’implantin
a partir de l’entrada en vigor de la norma respecte a l’obligació d’establir arquetes de registre.
Segon.- Notificar als titulars de 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, que l’hauran de formalitzar en el termini de 30 dies des de la notificació de l’aprovació
definitiva, amb l’apercebiment que de no realitzar-la, 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.- Disposar que a la publicació íntegra de l’ordenança al BOP i en seu electrònica municipal fent constar que
entrarà en vigor des de la data de l’esmentada publicació al Butlletí Oficial de la Província.
Oberta deliberació l’Alcalde Sr. Miquel Serra exposa que la mesura ha estat adoptada pel requeriment de l’A.C.A. en
la legalització de la nova depuradora que es vol realitzar per tal d’estalviar els costos de més de 3.000 €. al mes
lloguer de l’antiga depuradora de Jo&Co que té un cost mensual de lloguer i manteniment mol elevat, en comparació
amb les actuals depuradores no noves tecnologies aplicades.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova
per unanimitat.
11.- COMUNICACIÓ D’APROVACIONS DEFINITIVES DE DISPOSICIONS GENERALS.
L’Alcalde proposa l’aprovació de la resolució dictaminada a la comissió informativa de governació del dia 8 d’abril de
2014, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS:
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
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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.
Es fa constar que per Decret de l’Alcaldia de data 13 de març de 2014, es
DISPOSA:
Primer.- Considerar aixecades a definitives les ordenances següents:
Disposició: concepte.

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

Ordenança Municipal d’Activitats innòcues i Ordenació
en règim de comunicació de la Vila complerta
d’Alcarràs.
Modificació Ordenança Fiscal núm. 24 Art. 4.3
Plusvalua.

4/02/2014

4/02/2014

Termini
exposició.
Data Certificat
d’exposició.
núm.
29,
12/2/2014.

Data
aprovació
definitiva.
12/3/2014

núm.
29, 12/3/2014
12/2/2014.

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 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.
Fer constar que contra la resolució definitiva en via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició
davant del Ple, o formular directament recurs contenciós administratiu davant de l’ordre jurisdiccional corresponent.
El termini per a interposar recurs de reposició serà d’un mes, si el acte fos exprés, si no el fos el termini serà de tres
mesos i es contarà, per al sol.licitant i altres possibles interessats, a partir del dia següent a aquell en que, d’acord amb la
normativa específica, s’hagi produït l’acte presumpte. Transcorregut dits terminis únicament podrà interposar recurs
contenciós administratiu, sense perjudici, en el cas, de la procedència del recurs extraordinari de revisió. El termini màxim
per a dictar i notificar la resolució del recurs serà d’un mes. Contra la resolució d’un recurs de reposició.
El termini per a interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa
corresponent, serà el de dos mesos comptats a partir de la recepció de la present notificació o publicació de l’acte que
posi fi a la via administrativa, si fos exprés. Si no el fos, el termini serà de sis mesos i es comptarà, per al sol.licitant i
altres possible interessats, a partir del dia següent a aquell en que, d’acord amb la normativa específica, s’hagi produït
l’acte presumpte.
El Ple es dona per comunicat.
12.- MODIFICACIÓ DE LA FIGURA DE REDUCCIÓ DE LA MULTA PER PAGAMENT AVANÇAT PREVISTA A
L’ORDENANÇA DE CIVISME.
L’Alcalde proposa l’aprovació de la resolució dictaminada a la comissió informativa de governació del dia 8 d’abril de
2014, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS:
Actualment, l’ordenança de civisme disposa la possibilitat de reducció de les multes per als casos d’acceptació dels fets i
pagament avançat. Com abans s’assumeixin aquests i es procedeixi al pagament efectiu, més gran és la reducció.
Doncs bé, es passa a modificar aquest sistema de manera que es redueixi més encara la quantitat a pagar, tot amb el fi
d’incentivar el pagament. Aquesta mesura ja fa un temps que s’aplica -malgrat encara no s’ha reformat l’ordenança- i el
resultat és positiu. Perquè enlloc de començar a tramitar l’expedient i fer despesa de correu, es truca a la persona en
qüestió i se li diu que si ve a realitzar el pagament, pagant l’import mínim 30 euros, es podrà oblidar de l’assumpte i evitar
pagar quantitats més elevades. Això alhora que se li recorda que si reincideix, ja no es beneficiarà d’aquesta opció. A la
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pràctica força persones paguen els 30 euros, cosa que no succeïa abans e imports de 150-200 euros es quedaven per
cobrar, alhora que suposaven inversió en el procediment sancionador i de recaptació pel que fa als tràmits de correus i
publicació als diaris oficials. En canvi, hi altres col·lectius que aquesta mesura no serà efectiva, els que no tenen
recursos. La mesura neix arran de la reunió l’any passat amb el Cap de Policia de Lloret de Mar que ens va dir que des
de que aplicaven els mínims i oferien de seguida aquesta opció als infractors abans d’iniciar el procediment, de fet al seu
cas, ho cobren directament la policia, havien passat a recaptar un 80% més en concepte de multes, si bé el seu exemple
d’entrada no és aplicable aquí ja que allà tracten sobretot amb turistes. Però en qualssevol cas, sí que funciona també
aquí en menor mesura.
L’actual regulació estableix el següent:
Article 124. Reducció de l’import de la sanció en cas de pagament avançat
1. Quan la sanció que correspongui a la infracció comesa tingui caràcter pecuniari, el seu pagament –que comportarà
l’acceptació de la responsabilitat pels fets denunciats- podrà fer-se efectiu de manera avançada.
En aquests casos, si el pagament es fes efectiu immediatament, la sanció es reduirà en un 75% del seu import màxim; si
es fes efectiu dins del període d’audiència després de la notificació del plec de càrrecs, l’import assenyalat en aquest es
reduirà en un 30%; i quan el pagament es realitzi dins del termini de deu dies a partir de la notificació de la proposta de
resolució, la reducció
serà del 20% respecte l’import de la sanció que aparegui en aquest acte administratiu.
2. No procedirà la reducció de la sanció prevista en l’apartat anterior quan a la persona presumptament infractora ja se li
hagin incoat tres o més expedients sancionadors per fets infractors de la mateixa naturalesa en els darrers tres anys.
Es proposa modificar l’article en la forma següent:
Article 124. Reducció de l’import de la sanció en cas de pagament avançat
1. Quan la sanció que correspongui a la infracció comesa tingui caràcter pecuniari, el seu pagament –que comportarà
l’acceptació de la responsabilitat pels fets denunciats- podrà fer-se efectiu de manera avançada.
En aquests casos, si el pagament es fes efectiu immediatament o abans de l’incoació del procediment sancionador, la
sanció es reduirà a l’import mínim previst per la infracció aplicable al fet; si es fes efectiu dins del període d’audiència
després de la notificació del plec de càrrecs o la proposta de resolució en el cas de procediments abreujats, l’import de
multa que s’assenyali procedent per l’instructor en aquests actes es reduirà en un 50% ; i quan el pagament es realitzi
posteriorment a la proposta de resolució en un procediment ordinari, la reducció serà del 30% respecte l’import proposat.
2. No procedirà la reducció de la sanció prevista en l’apartat anterior quan a la persona presumptament infractora ja se li
hagi incoat dos o més expedients sancionadors per fets infractors de la mateixa naturalesa en el darrer any a comptar
des de la data del fet denunciat, o quan hagi mostrat una conducta de no reparació del bé protegit per la norma.
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, en sessió celebrada el dia 8 d’abril de 2014.
L’alcalde proposa al ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’art. 124 l’Ordenança Ordenança de Civisme i Convivència i sotmetre 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.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació pública i
d’audiència als interessats, la modificació de 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 i entrarà en vigor des de
la data de publicació al Butlletí Oficial de la Província.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova
per unanimitat.
13.- RESOLUCIÓ DE SUBVENCIONS PER ATENDRE LA LIQUIDACIÓ DE L’IMPOST DE PLUSVALUA EN
TRAMISSIONS DERIVADES DE DACIONS EN PAGAMENT D’HIPOTECA.
L’Alcalde proposa l’aprovació de la resolució dictaminada a la comissió informativa de governació del dia 8 d’abril de
2014, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
Primera.- Sol.licitud de subvenció efectuada pel Sr. Alfonso Rios Madriagal.
El Sr. Alfonso Rios Madriagal, domiciliada al Cr. Ernest Lluch, 56, 3-B, d’aquesta població, ha sol.licitat l’atorgament
d’una subvenció per tal de fer front al pagament de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys urbans que es
liquidi per l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida, com a conseqüència
de la dació en pagament de deute atorgada en escriptura pública del dia 11/12/2013 pel Banc Bilbao Vizacaia Argentaria,
dels immobles de les que era titular situats al Cr. Aubach, 17.
Atès que el dia 26 d’agost de 2013 es va aixecar a definitiva la modificació del Reglament General de Subvencions de
l’Ajuntament d’Alcarràs, establint el següent article:
Art. 9.- Ajuts socials per execucions hipotecaries.
Els subjectes passius que han perdut el seu habitatge per una execució hipotecaria o dació en pagament, que justifiquin
documentalment mitjançant informe de l’entitat de crèdit que realitzi l’execució, previ informe dels serveis socials
municipals, per causa de manca de capacitat econòmica, tindran dret a rebre una subvenció igual a l’impost sobre
l’increment del valor dels terrenys urbans que es liquidi per l’Ajuntament, fent-se compensació sense moviment efectiu de
caixa.
Atès que la tècnica de Serveis Socials del Consell Comarcal del Segrià, prèvia audiència i acreditació de les
circumstàncies personals, motiva i emet, en data 25/2/2014, informe favorable a l’atorgament de la subvenció.

ACORD:
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1.- Atorgar al Sr. Alfonso Rios Madriagal la subvenció sol.licitada, equivalent a la quota a satisfer de l’impost sobre
l’increment del valor dels terrenys urbans que es liquidi l’Organisme Autonòm de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de
la Diputació de Lleida, com a conseqüència de la dació en pagament de deute atorgada en escriptura pública del dia
11/12/2013 pel Banc Bilbao Vizacaia Argentaria, dels immobles de les que era titular situats al Cr. Aubach, 17.
2.- Notificar la present resolució a l’interessat i a l’O.A.G.R.T.L. als efectes que la liquidació realitzada amb compensació i
sense moviments materials de Caixa.
Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que integren el ple, resta
aprovada per unanimitat.
Segona.- Sol.licitud de subvenció sol.licitada per la Sra. Edith Cristina Alfonso Quebraolla,
La Sra. Edith Cristina Alfonso Quebraolla, domiciliada al Cr. Ernest Lluch, 56, 3-B, d’aquesta població, ha sol.licitat
l’atorgament d’una subvenció per tal de fer front al pagament de l’ impost sobre l’increment del valor dels terrenys
urbans que es liquidi per l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida, com a
conseqüència de la dació en pagament de deute atorgada en escriptura pública del dia 13/11/2012 pel B.B. V.A., dels
immobles de les que era titular situats al Cr. Major, 202.
Atès l’informe favorable de la tècnica de Serveis Socials del Consell Comarcal del Segrià.
Atès que el dia 26 d’agost de 2013 es va aixecar a definitiva la modificació del Reglament General de Subvencions de
l’Ajuntament d’Alcarràs, establint el següent article:
Art. 9.- Ajuts socials per execucions hipotecaries.
Els subjectes passius que han perdut el seu habitatge per una execució hipotecaria o dació en pagament, que justifiquin
documentalment mitjançant informe de l’entitat de crèdit que realitzi l’execució, previ informe dels serveis socials
municipals, per causa de manca de capacitat econòmica, tindran dret a rebre una subvenció igual a l’impost sobre
l’increment del valor dels terrenys urbans que es liquidi per l’Ajuntament, fent-se compensació sense moviment efectiu de
caixa.
El Secretari-Interventor informa que el fet imposable de la transmissió succedeix deix amb anterioritat a l’aprovació
de la modificació de l’ordenança fiscal de subvencions per la qual cosa no procedeix l’aplicació de l’esmentada
norma.
Atès que la tècnica de Serveis Socials del Consell Comarcal del Segrià, prèvia audiència i acreditació de les
circumstàncies personals, motiva i emet, en data 25/2/2014, informe favorable a l’atorgament de la subvenció.
Considerant que els fets són igualment considerables des de un posicionament de subvencions de caràcter social
degudament justificat per l’ordenança vigent i que es tracta d’una liquidació no satisfeta.
Es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent
ACORD:
1.- Atorgar a la Sra. Edith Cristina Alfonso Quebraolla, la subvenció equivalent a la quota a satisfer de l’impost sobre
l’increment del valor dels terrenys urbans que es liquidi l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de
la Diputació de Lleida, com a conseqüència de la dació en pagament de deute atorgada en escriptura pública del dia
13/11/2012 pel Banc Bilbao Vizacaia Argentaria, dels immobles de les que era titular situats al Cr. Major, 202.
2.- Notificar la present resolució a l’interessat i a l’O.A.G.R.T.L. als efectes que la liquidació realitzada amb compensació i
sense moviments materials de Caixa.
Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que integren el ple, resta
aprovada per unanimitat.
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Tercera.- Sol.licitud de subvenció sol.licitada pel Sr. Saibo Diaby,
El Sr. Saibo DIABY, domiciliat al Cr. Comerç, 2 1r 2a d’aquesta población, ha sol.licitat l’atorgament d’una subvenció
per tal de fer front al pagament de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys urbans que es liquidi per
l’Organisme Autonòm de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida, com a conseqüència de la
compra-venda per subrogació hipotecària que es va realitzar com a forma substitutòria de la dació en pagament de deute
atorgada en escriptura pública del dia 27 de maig de 2013 per la Caixa dels immobles de les que era titular situats al
Cr.Comerç 3 2n 9a.
L’interessat manifesta que la seva situació econòmica no ha canviat des de que se li va atorgar la dació en pagament,.
Atès que el dia 26 d’agost de 2013 es va aixecar a definitiva la modificació del Reglament General de Subvencions de
l’Ajuntament d’Alcarràs, establint el següent article:
Art. 9.- Ajuts socials per execucions hipotecaries.
Els subjectes passius que han perdut el seu habitatge per una execució hipotecaria o dació en pagament, que justifiquin
documentalment mitjançant informe de l’entitat de crèdit que realitzi l’execució, previ informe dels serveis socials
municipals, per causa de manca de capacitat econòmica, tindran dret a rebre una subvenció igual a l’impost sobre
l’increment del valor dels terrenys urbans que es liquidi per l’Ajuntament, fent-se compensació sense moviment efectiu de
caixa.
Atès que la tècnica de Serveis Socials del Consell Comarcal del Segrià, prèvia audiència i acreditació de les
circumstàncies personals, motiva i emet, en data 7/3/2014, informe favorable a l’atorgament de la subvenció.
El Secretari-Interventor informa que el fet imposable de la transmissió no es causa exacta a la dació hipotecària
determinada a la modificació de l’ordenança fiscal de subvencions per la qual cosa no procediria l’aplicació literal de
l’esmentada norma.
Atès que la tècnica de Serveis Socials del Consell Comarcal del Segrià, prèvia audiència i acreditació de les
circumstàncies personals, motiva i emet, en data 7/3/2014, informe favorable a l’atorgament de la subvenció, ja que no
solament no han pogut fer la dació en pagament de la hipoteca, sinó que a més l’entitat bancària les va fer formalitzar un
crèdit complementari per la diferència de valor de l’habitatge, al que també han de fer front sense tenir la titularitat de
l’habitatge. Es a dir es troben en una situació econòmica pitjor que les propiciades per la dació en pagament.
Considerant que els fets són igualment considerables des de un posicionament de subvencions de caràcter social
degudament justificat per l’ordenança vigent i que es tracta d’una liquidació no satisfeta.
Es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent
ACORD:
1.- Atorgar al Sr. Saibo DIABY, domiciliat al Cr. Comerç, 2 1r 2a d’aquesta població, la subvenció equivalent a la
quota a satisfer de l’import de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys urbans que es liquidi l’Organisme
Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida,com a conseqüència de la dació en
pagament de deute atorgada en la compra-venda per subrogació hipotecària que es va realitzar com a forma
substitutòria de la dació en pagament de deute atorgada en escriptura pública del dia 27 de maig de 2013 per la Caixa
dels immobles de les que era titular situats al Cr.Comerç 3 2n 9a.
2.- Notificar la present resolució a l’interessat i a l’O.A.G.R.T.L. als efectes que la liquidació realitzada amb compensació i
sense moviments materials de Caixa, en aquest cas per import de 1.332,48 €.
Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que integren el ple, resta
aprovada per unanimitat.
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14.- ADHESIÓ AL CANAL EMPRESA DE L’ADMINISTRACIÓ OBERTA DE CATALUNYA I APROVAR
ORDENANCES GENERALS TIPUS ESTABLERTES PER LA DIPUTACIÓ BARCELONA.
L’Alcalde proposa l’aprovació de la resolució dictaminada a la comissió informativa d’hisenda del dia 8 d’abril de
2014, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
La institució de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), presta el servei de tramitació electrònica d’activitats al
món local, pretén facilitar la informació, la tramitació i la gestió electrònica per a la implantació d’empreses, creant un
sistema d’informació anomenat Canal Empresa.
Per tal que els ajuntaments es puguin adherir cal una regulació general o tipus, amb unes taules de classificació,
fitxes i formularis electrònics i en paper i una solució de tramitació electrònica mitjançant e-TRAM, que faciliti la
informació a les empreses autoritzades.
Per tot el qual es proposa per l’Alcaldia l’adhesió a la solució de tramitació comuna del tot el territori de Catalunya
proposada per l’AOC per la implantació d’empreses.
Vist el dictàmen favorable de la comissió informativa de governació del dia 8 d’abril de 2014.
Es proposa per l’Alcaldia l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Sol.licitar l’adhesió de l’Ajuntament d’Alcarràs al programa Canal Empresa de l’ A.O.C. per tal de realitzar la
tramitació electrònica mitjançant e-TRAM.
Segon.- Aprovar inicialment l’adhesió a les ordenances tipus redactades per la Diputació de Barcelona següents:
-Ordenança tipus d’intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives, quina publicació definitiva
íntegra es va realitzar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 19/10/2012.
-Ordenança tipus d’intervenció municipal ambiental, de seguretat i de salut pública, quina publicació definitiva íntegra
es va realitzar al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del dia 19/10/2012.
Disposant exposar al públic l’expedient per tal que els legítims interessats puguin formular les al.legacions que
considerin adients durant el termini de 30 dies, fent constar que de no formular-se’n els acords inicials es
consideraran aixecats a definitius sense més tràmits. Significant igualment que les ordenances aprovades tindran
vigència des de la data de la publicació de la resolució definitiva al B.O.P. de Lleida.
Tercer.- Delegar en l’Alcaldia la representació municipal per formalitzar l’adhesió de l’Ajuntament d’Alcarràs al
programa Canal Empresa de l’ A.O.C.
Oberta deliberació el regidor portaveu del grup de CiU Sr. Gerard Serra manifesta que està d’acord amb la proposta i
es congratula en ser el primer municipi de Lleida en adherir-se, informa que la Diputació de Lleida s’ha interessat pel
sistema i que des de el 2014 i a partir del 2015 s’establiran els sistemes de tramitació electrònica que per llei
s’imposen actualment. Per això és molt important aquests tipus d’iniciatives, recolzades en l’Administració Oberta de
Catalunya i l’ETram es podran seguir en tot moment els tràmits, serà més àgil i eficaç, creu que l’important activitat
del nostre poble s’ho mereix i demana a l’Alcalde que faci la màxima difusió possible, afegeix que ens de mantalitzar
en que les noves tecnologies s’imposaran ja que els joves i les noves generacions les fan anar des de petits i les
serà més fàcil usar que els mitjans actuals.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra finalitza dient que és important i bàsic que els emprenedors generin llocs de treball i
aquestes actuacions les podran estalviar temps i, conseqüentment, recursos que les ajudaran més en la creació
d’empreses.
Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que integren el ple, resta
aprovada per unanimitat.
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15.- APROVACIÓ DE PROJECTES D’AUTOPROTECCIÓ DE CENTRES MUNICIPALS EN APLICACIÓ DEL
DECRET 82/2010, DE 29 DE JUNY.
L’Alcalde proposa l’aprovació de la resolució dictaminada a la comissió informativa d’hisenda del dia 8 d’abril de
2014, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
Atès l’informe de la Tècnica de Recursos Humans i de Secretaria-Intervenció, en relació amb els Plans
d’autoprotecció, es a dir del conjunt de mesures implantades en un determinat àmbit exposat a una o a diverses
situacions de risc, destinades a preveure, prevenir i controlar-ne el risc, donar resposta adequada a les emergències
i garantir la integració d’aquestes actuacions a les del sistema públic, plans que es troben regulats al Decret
82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i
es fixa el contingut d’aquestes mesures és un reglament executiu o de desenvolupament de la Llei 4/97 de protecció
civil de Catalunya.
Considerant que el decret afecta a les “activitats d’interès per a la protecció civil municipal” (Annex IC). Són
exemples d’aquest tipus d’activitats, entre d’altres: els teatres, auditoris, sales de congressos o cinemes amb una
ocupació menor de 2000 persones i superior a 500 persones; els aeròdroms i heliports; i els càmpings no inclosos
en els apartats A i B de l’annex I, que estiguin ubicats a les zones de risc definides als plans de protecció civil de la
Generalitat. Considerem que s’hauria d’incloure tots els espectacles i activitats festives realitzades i/o organitzades
en espais públics tant per l’Ajuntament com per entitats o persones sense afany de lucre que superin l’esmentat
aforament, més si són fixes o periòdiques. El decret es fonamenta en un concepte d’autoprotecció que va més enllà
de l’elaboració d’un pla d’autoprotecció, entenent que el PAU és una peça clau i fonamental però no pas la única a
tenir en compte per garantir la seguretat en una instal·lació i en el seu entorn.
L’autoprotecció engloba: una fase prèvia, l’objectiu de la qual ha de ser comprovar que l’establiment compleix amb
les condicions mínimes d’autoprotecció i una fase posterior, el resultat de la qual és l’elaboració del PAU, entès com
una eina de qualitat a través de la qual es garanteix una resposta adient en cas d’emergència i una coordinació
eficaç amb els serveis d’emergència i amb el sistema públic de protecció civil.
El pla d'autoprotecció ha de ser elaborat i signat per personal tècnic competent, que ha de supervisar i realitzar els
informes, simulacres i implantació. Aquesta implantació comporta: formar al personal, informar a usuaris, adquirir i
mantenir els mitjans necessaris i simulacres anuals. Aquestes tasques d’implantació comporten la realització i
presentació a l’administració dues tipologies d’informes:
1.
2.

Un informe quadriennal amb la descripció de totes les actuacions realitzades.
Un informe específic de cada simulacre dut a terme.

Per tot el qual, en virtut del Decret 127/2013, de 5 de març, de fixació d’un nou termini per presentar determinats
plans d’autoprotecció d’àmbit local i d’adequació dels plans d’autoprotecció dels espectacles públics, de les activitats
recreatives i dels establiments i espais oberts al públic al Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg
d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures i la
normativa complementària que consta a l’informe dels tècnics municipals.
Atès que el Ple del dia 28/11/2013, es va donar per assabentat i conforme amb l’acord adoptat per la Junta de
Govern d’aprovació del dia 16 d’octubre de 2013, pel qual es van aprovar els Plans d’autoprotecció dels centres de
treball que han estat elaborats per tècnics acreditats per Protecció Civil i lliurats a l’Ajuntament per part de SP. Activa
següents:
-ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL. Febrer 2012
-EDIFICI “ LO CASINO “ CENTRE CULTURAL. Febrer 2012
-PAVELLÓ POLIVALENT. Maig 2013
Atès el dictàmen favorable de la Comissió informativa de Governació del dia 8 d’abril de 2014, es proposa per
l’Alcaldia l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar el Pla d’Autoprotecció dels centres de treball que han estat elaborats per tècnics acreditats per
Protecció Civil i lliurats a l’Ajuntament següents: PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS.
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Segon.- Fer constar que els Plans d’Autoprotecció dels centres de treball següents estan en pendents d’execució: i
en redacció: PISCINES MUNICIPALS
Tercer.- Encomanar el servei d’implantació i d’inscripció en el Registre electrònic de Plans d’Autoprotecció HERMES
i a la resta de tràmits que deriven del Decret 82/2010 amb la supervisió posterior dels caps de servei designats als
Plans de cadascú dels Centres i comunicació al Cap de la Policia Local.
Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que integren el ple, resta
aprovada per unanimitat.

16.- ESCRITS OFICIALS I INSTÀNCIES.
1.- Comunicació de llocs i espais gratuïts de campanya electoral: Eleccions europees 2014.
Rebut requeriment del dia 2/4/2014, de la Junta Electoral de Zona de Lleida, en relació amb la comunicació de dels
llocs de propaganda i locals de campanya electoral de les properes Eleccions al Parlament Europeu previstes pel 25
de maig de 2014.
Es comunica que per l’Alcaldia, en virtut de l’establert als arts. 55, 56, 57 i ss. de la L.O. 5/85, de Règim Electoral
General, d’acord amb la costum establerta en anteriors comicis, es comunica que s’han designat els següents:
-Llocs disponibles per la col.locació de cartells electorals: Vol de les vies -públiques.
-Locals públics reservats i gratuïts reservats per actes de campanya electoral: Sala d’Actes del Centre Major.
(disponible tots els dies i hores durant la campanya electoral). PREVIA COMUNICACIÓ A L’AJUNTAMENT.
El Ple es dona per comunicat i conforme.
2.- Comunicació del compromís i col.laboració municipal per a l’organització de la consulta sobre el futur
polític de Catalunya.
Rebut ofici del dia 26/3/2014, de l’Hble. Sra. Joana Ortega i Alemany, Vicepresidenta del Govern de la Generalitat i
Consellera de Governació i Relacions Institucionals en el que donant compte de l’acord adoptat pel President de la
Generalitat Molt Honorable Sr. Artur Mas, amb la resta de forces parlamentàries que donen suport al dret a decidir del
poble català, del contingut de la pregunta de la consulta legal sobre el futur polític de Catalunya així com la data de
celebració pel proper 9 de novembre de 2014 i vist el dictamen de l’Institut d’Estudis Autonòmics on s’assenyalen un
mínim de cinc vies legals per a dur a terme la consulta. Ofici en el que demana la corresponsabilitat de les
institucions catalanes per tal de fer efectiu aquest exercici de democràcia per qualsevol de les vies legalment
previstes.
Es comunica que per Decret de l’Alcaldia de data 31/3/2014, s’ha comunitat a la Sra. Vicepresidenta del Govern de
Catalunya, que el Ple en sessió celebrada el dia 25 de setembre de 2013 va aprovar l’adhesió al Pacte Nacional pel
Dret de Decidir i en sessió del dia 4 de febrer de 2014 va aprovar la moció proposada per l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques per la qual es donà 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. També a donar
suport a les 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, i a posar 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. Significar
que els acords anteriorment indicats han tingut el suport majoritari dels grups municipals d’Esquerra Republicana de
Catalunya, del Partit dels Socialistes de Catalunya i de Convergència i Unió, que suposen dotze dels tretze regidors
que integren el nombre legal de membres de la corporació.
Per tot el qual es comunica que s’ha manifestat la voluntat de l’Ajuntament d’Alcarràs de corresponsabilitzar-se amb
el Parlament i el Govern de Catalunya en l’exercici de la democràcia per a dur a terme la consulta sobre el futur
polític de Catalunya per qualsevol de les vies previstes, mostrant el nostre total compromís i la nostra col·laboració
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amb el Departament de Governació i Relacions Institucionals en l’organització de la consulta en els termes legalment
establerts (consulta 2014@gencat.cat).
El Ple es dona per comunicat i conforme.
3.- Aprovació definitiva amb condicions de la Modificació núm. 6 del POUM.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida comunica resolució del dia 6/2/2014, pel qual s’acorda aprovar
definitivament el projecte de Modificació núm. 6 del POUM relativa als sistemes d’equipaments Clau E per les
instal.lacions de telecomunicacions i de producció d’energies renovables. Supeditant la publicació al DOGC a la
presentació d’un text refós verificat pel Ple que incorpori les prescripcions de la Direcció General d’Aviació Civil del
Ministeri de Foment. Informe rebut en data 24/3/2014 amb caràcter favorable.
El Ple disposa verificar el text refós aprovat provisionalment, aixecant l’informe favorable i sense alteracions de la
provisional a la Comissió Territorial d’urbanisme per a la publicació definitiva.
4.- Suspensió de l’aprovació definitiva amb condicions de la Modificació núm. 3 del POUM.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida comunica resolució del dia 20/3/2014, pel qual s’acorda suspendre
l’aprovació definitiva del projecte de Modificació núm. 3 del POUM relativa a les edificacions en rústic. Supeditant-la a la
presentació d’un text refós verificat pel Ple que incorpori les prescripcions del Ministeri de Foment i d’altres informes
d’organismes oficials que han informat amb posterioritat.
El Ple disposa encarregar als serveis tècnics el text refós incorporant els requeriments citats anteriorment, per la
verificació posterior del Ple i l’aixecament a la Comissió Territorial d’urbanisme per a l’aprovació definitiva.
4.- Sol.licitud de dies festius locals d’obertura de comerços locals.
En resposta als comerciants que han consultat i a l’instancia d’un comerç de la localitat, que d’acord amb l’establert a la
Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures determinades d’activitats de promoció, que estableix al
seu artícle 1.2.c) que “El nombre de diumenges i festius en que poden romandre oberts els establiments comercials és
de vuit a l’any. Cada ajuntament ha de fixar dos festius més per al seu àmbit territorial municipal...”, que proposen que
aquests dos festius siguin els dies 18 d’abril i el 15 d’agost de 2014.
Considerant que no s’han rebut altres propostes. Es proposa per l’Alcaldia accedir a la sol.licitud dels instants, establint
els dies 18 d’abril i el 15 d’agost de 2014 com a festius en els que poden romandre oberts al públic els comerços de la
localitat.
17.- PRECS I PREGUNTES.
El Primer Tinent d’Alcalde Sr. Jaume Bernis, com a regidor delegat d’agricultura i ramaderia, vol agraïr a les més de 700
persones que van col.laborar amb la presentació d’al.legacions per lluitar contra la retallada del preu de les plantes de
cogeneració, que afecta d’una forma tant important a les plantes de tractament de purins com les que tenim a Alcarràs,
on el sector és tant important. Igualment vol agraïr la gran participació dels nostres ramaders i veïns que van participar
d’una forma multitudinària a la manifestació realitzada a Madrid, en el que eren una de les poblacions més
representades.
El Ple s’afegeix a l’agraïment de la població en defensa del manteniment de les plantes de tractament de purins.
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, 10 d’abril de 2014.
EL SECRETARI.

Vist i Plau.
L'ALCALDE.

