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ACTA NÚM. 03/2012

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 3 D’ABRIL DE 2012.

Data: 3 d’abril de 2012
Horari: Inici a les 17 h i acabament a les 18 h.
Lloc: Sala de sessions.
A les 17 hores del dia tres d’abril de dos mil dotze, es reuneix a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial
el Ple de la Corporació Municipal de la Vila d’Alcarràs, presidida pel Sr. Alcalde-President Sr.Miquel Serra
Godia, amb l’assistència dels regidors que es relacionen seguidament, i la del Secretari-Interventor Sr. Pere
Biedma Agüera, que certifica.
ASSISTENTS :

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

Regidors:

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

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

Secretari-Interventor:
Sr. Pere Biedma i Agüera.
ABSÈNCIES:
Amb l’absència excusada durant tota la sessió dels regidors Sr. Gerard Serra i Martínez (CiU) i Sr. Santiago
Santamaria I Mas (CiU). Manifestant-se per portaveu en funcions del grup de CiU Sr. Jordi Casals i Tomàs
que l’absència del primer es deu a un viatge programat i la del segon per tenir treballs improrrogables,
preguntant perquè no es procura concertar amb els grups de l’oposició els canvis de les dates de les
sessions per evitar absències com es feia en el mandat anterior. L’Alcalde contesta que en les comissions
informatives prèvies al Ple celebrades el dia 21 de març de 2012 ja es va proposar la celebració del ple per
aquesta data sense que es manifestés contrarietat al respecte.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Es celebra sessió ordinària, prèvia convocatòria i publicitat efectuada amb l’antelació i forma reglamentària,
amb quòrum d’assistència suficient.
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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.
Donat per llegit l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 27 de gener de 2012, es
proposa per l'Alcaldia la seva aprovació. Preguntant l’Alcalde als membres de la Corporació si tenen alguna
observació a formular.
Posada a votació la proposta realitzada, amb l’assistència d’11 dels 13 regidors que formen el seu nombre
legal, el Ple l’aprova per unanimitat.
2.- COMUNICACIÓ D’ACORDS ADOPTATS PER DECRETS DE L’ALCALDIA I EN JUNTA DE GOVERN.
a) Comunicació de Decrets de l’Alcaldia.
L’Alcalde-President comunica que per raons d’urgència i en virtut de les pròpies competències ha dictat els
decrets del nombre, data i de l’extracte següent:
049/12.- Decret de l’Alcaldia de data 23 de març de 2012, d’aprovació d’adhesió al conveni entre la Diputació
de Lleida i la Generalitat de Catalunya, per avançar les subvencions de l’escola bressol i del fons de
cooperació local de Catalunya de 2011, per import de 203.462,03 €.
050/12.- Decret de l’Alcaldia de data 23 de març de 2012, de delegació de les funcions de l’Alcaldia en el 1 r.
Tinent d’Alcalde Sr. Jaume Bernis Castells del 24/3 al 29/3/2012 per absència de viatge de l’Alcalde Sr.
Miquel Serra Godia.
051/12.- Decret de l’Alcaldia de data 26 de març de 2012, d’imposició de sanció per infracció d’ordenança de
civisme per abandonament d’excrements de gossos a la via pública al Sr. J.F.A. amb multa de 80 €.
052/12.- Decret de l’Alcaldia de data 27 de març de 2012, de sobreiment de procediment d’odre d’execució
2/12 contra els hereus del Sr. Carlos Salinas de Gabinde per procedir contra els hereus de la Sra. Gregoria
Hidalgo Soriano.
053/12.- Decret de l’Alcaldia de data 27 de març de 2012, d’aprovació prèvia en sòl no urbanitzable de
projecte de construcció de nau-magatzem agrícola, a la parcel.la 110, del polígon 8, promogut per Gilart
SCP.
054/12.- Decret de l’Alcaldia de data 30 de març de 2012, d’aprovació de la liquidació del pressupost general
de 2011 dels Ens Ajuntament i Patronat Municipal d’Esports.
El Ple es dóna per comunicat.
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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, tret de la corresponent a la sessió de
data 21 de març de 2012 que s’entrega en aquesta sessió i que es relaciona en l’esborrany de l’acta
acompanyat a la convocatòria.
Junta de Govern de data: 2 de febrer de 2012.
1.- Aprovació acta sessió anterior corresponent a la sessió ordinària del 10 de gener de 2012,
2.- comunicació d’acords adoptats per decrets de l’Alcaldia relacionats amb diversos serveis.
3.- Aprovació del padró fiscal de la taxa per ocupació de domini públic de gual permanent de 2012
4.- Incoació d’expedient d’ordre de conservació urbanística de la Casa de l’Hereu.
5.- Reclamació de revisió de l’estat de pagament del fons de cooperació local de Catalunya de 2011.
6.- Aprovació del programa ‘nereu’ per a millorar la qualitat de vida dels nens i les famílies.
7.- Aprovació del servei del centre obert d’Alcarràs per atendre activitats socioeducatives de temps de lleure
d’infants del municipi amb dèficits en l’aspecte socialitzador.
8.- Informe de valoració d’estris agrícoles cedits a l’ajuntament i inici d’actuacions per a la conservació
d’estris agrícoles.
9.- Actuacions davant la previsió de l’onada de fred i d’atenció a persones sense sostre.
10.- Desafectació del domini públic i aprovació de conveni de distribució entre finques confrontants d’antic camí.
11.- Liquidació de taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de subministraments
que afectin a la generalitat. grup gas natural-fenosa.
12.- Contractació menor d’instal.lacions per revisar la sonorització del pavelló poliesportiu municipal.
13.- Acords relacionats amb diversos serveis: 1.- incoació d’expedient de contractació del servei de neteja
viària. 2.- comunicació d’autorització excepcional per caça d’espècies cinegètiques no protegides. 3.Ampliació del servei d’ambulància del centre d’atenció primària d’Alcarràs i proposta de curs de primers
auxilis pel personal del servei.
14.- Escrits oficials i instàncies relacionats amb diversos serveis.
Junta de Govern de data: 8 de febrer de 2012.
1.- Aprovació acta sessió anterior corresponent a la sessió ordinària del 2 de febrer de 2012.
2.- Comunicació d’acords adoptats per decrets de l’Alcaldia relacionats amb diversos serveis.
3.- Aprovació de conveni extraprocessal amb Prodille Espectacles s.l.
4.- Aprovació d’inici d’actuacions per a la venda de finques rústiques municipals.
5.- Atorgament de llicències, aprovació de factures pendents de pagament i assumptes diversos comissió
urbanisme i compres celebrada el dia 07/02/2012.
6.- Aprovació de conveni de col.laboració de l’ajuntament amb l’I.R.T.A.
7.- Acord d’ordre d’execució per la reparació de vicis ocults a l’obra d’urbanització del P.A.U. V.-12. a la
Junta de compensació.

Junta de Govern de data: 15 de febrer de 2012.
1.- Aprovació acta sessió anterior corresponent a la sessió del dia 8 de febrer de 2012.
2.- Comunicació d’acords adoptats per decrets de l’Alcaldia relacionats amb diversos serveis.
3.- Comunicació de decret de compareixença com administració demandada i de remissió de l’expedient
administratiu en recurs contenciós. Jutjat contenciós Administratiu de Lleida. recurs contenciós administratiu
núm. 45/2012. Part actora: Sra. Anna Maria Mir Parial.
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4.- Aprovació del programa ‘Nereu’ per a millorar la qualitat de vida dels nens i les famílies.
5.- Aprovació del projecte de prestació indirecta del servei de neteja viaria.
6.- Aprovació d’expedient de contractació, plec de clàusules i licitació del servei de neteja viaria.
7.- Aprovació de projecte i conveni amb la Cooperativa del Camp d’Alcarràs per a la realització de curs de
restauració d’estris.
2.- Acord de resolució per incompliment del contracte d’obres amb Imaga Proyectos y Construcciones, sa.
9.- Assumptes diversos serveis: 9.1.-Comunicació d’alumnes amb pràctiques. 9.2.- Comunicació d’actes de
la festa de Carnestoltes. 9.3.- Comunicació d’actes de celebració del Dia de la Dona Treballadora. 9.4.Mesures de control de la despesa i reducció del dèficit.

Junta de Govern de data: 22 de febrer de 2012.
1.- Aprovació acta sessió anterior corresponent a la sessió ordinària del dia 15 de febrer de 2012.
2.- Comunicació d’acords adoptats per decrets de l’Alcaldia relacionat amb diversos serveis.
3.- Aprovació de la justificació de la contractació i aprovació de la despesa de l’apartat d’honoraris del
conveni interadministratiu celebrat per a l’ampliació del C.A.P. d’Alcarràs.
4.- Acord d’aprovació de l’expedient, aprovació de plecs de clàusules administratives i obertura del
procediment d’adjudicació de les obres del CAP.
5.- Assumptes diversos serveis: 5.1.- Adjudicació de servei de lloguer-renting per la renovació del vehícle de
la gerència de serveis. 5.2.- Liquidació de comptes del servei de bar de la festa major d’hivern i atorgament
de subvenció al Club de Handbol d’Alcarràs.

Junta de Govern de data: 29 de febrer de 2012.
1.- Aprovació acta sessió anterior corresponent a la sessió ordinària del dia 22 de febrer de 2012.
2.- Comunicació d’acords adoptats per decrets de l’Alcaldia relacionat amb diversos serveis.
3.- Acord de desestimació de reclamació prèvia d’interessos de demora en relació a l’obra “arranjament de
les restes arqueològiques de l’antiga església i adequació per a un espai expositiu: 1a fase: execució
d’estructura arquitectònica”.
4.- Acord de desestimació de reclamació prèvia d’interessos de demora en relació a l’obra “urbanització del
carrer Devesa entre el carrer Montserrat Roig i el carrer Farinera d’Alcarràs”
5.- Expedient d’ imposició, liquidació i reclamació de penalitats per demora en l’execució d’obra pública a
l’adjudicatària de les obres “arranjament de les restes arqueològiques de l’antiga església i adequació per a
un espai expositiu: 1a fase: execució d’estructura arquitectònica.
6.- Expedient d’ imposició, liquidació i reclamació de penalitats per demora en l’execució d’obra pública a
l’adjudicatària de les obres “urbanització del carrer Devesa entre el carrer Montserrat Roig i el carrer Farinera
d’Alcarràs”
7.- Comunicació d’informe trimestral d’intervenció sobre el compliment dels terminis de pagament de
factures establerts a la llei 15/2010, de lluita contra la morositat en les operacions comercials. modificació de
la LCSP. quart trimestre de 2011.
8.- Assumptes diversos serveis: 8.1.- Finalització de la cessió del local municipal del Centre Major a Correus
i Telègrafs. 8.2.- Aprovació de sol.licitud de subvenció a la Diputació per instal.lacions zona esportiva. 8.3.Aprovació de despesa fase 1 contractació negociada sense publicitat de serveis per l’estudi i projecte per a
l’implantació d’un centre de l’interpretació de la natura a la Casa de Montagut.
Junta de Govern de data: 14 de març de 2012.
1.- Aprovació acta sessió anterior corresponent a la sessió ordinària del dia 29 de febrer de 2012.
2.- Comunicació d’acords adoptats per decrets de l’Alcaldia relacionat amb diversos serveis.
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3.- Convocatòria de la Junta Local de Seguretat per informar de les actuacions envers els robatoris en sòl
rústic.
4.- Aprovació de ban per a l’ús de terrasses a la via pública.
5.- Liquidació taxa ocupació via pública Grup Fecsa Endesa.
6.- Conveni per a l’ocupació destinada a aparcaments d’un solar del Sr. Ramón Serra Paris amb
contraprestació del pagament de despeses de l’IBI.
7.- Informe sobre auditoria de personal.
8.- Atorgament de llicències i assumptes diversos dictaminats en Comissió d’Obres.
9.- Aprovació de liquidació definitiva de 2011 de l’estat de comptes de la concessió del servei d’aigua amb
Sorea.
10.- Aprovació de conveni amb l’Elèctrica Serosense per a la racionalització de la eficiència energètica,
desenvolupament de noves tecnologies i col.laboració per activitats esportives municipals.
11.- Contractació de projecte de mesures d’autoprotecció laboral.
12.- Assumptes diversos serveis: 12.1. Adhesió a plans agrupats de formació contínua de l’A.C.M. 12.2.
Comunicació de sentència del Jutjat Social 1 de Lleida anul.lant modificació substancial d’horari decretat el
5/8/2011, no executada i revisada per acord del Ple del dia 19/12/2011. 12.3.- Denúncia a Fiscalia per estat
d’habiltabilitat d’edifici. 12.4.- Decret de denúncia per l’obertura sense llicència de empresa ferrovelleria.
12.4. Autorització de l’ACA d’abocaments a la llera de l’ETAP d’Alcarràs. 12.5.- Sentència del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya declarant conclòs per conveni extraprocessal entre el DARP i l’Ajuntament
en relació al recurs contra l’ordenança d’activitats ramaderes.
13.- Escrits oficials i instàncies relacionades amb diversos serveis.
Junta de Govern de data: 21 de març de 2012.
1.- Aprovació acta sessió anterior corresponent a la sessió ordinària del dia 14 de març de 2012.
2.- Comunicació d’acords adoptats per decrets de l’Alcaldia relacionat amb diversos serveis.
3.- Assumptes diversos serveis: 3.1.- Edició de Carta de recomanacions per a la convivència. 3.2.- Regulació
de les cessions de locals a entitats sense afany de lucre. 3.3.- Delegació en l’Ajuntament de Torres de Segre
per indemnització de canonada fins a riu Segre. 3.4.- Nova negociació de preus de contractes de
subministraments i serveis.
4.- Acceptació d’execució d’aval de llicència d’edificació i urbanització simultània de Promoclass Ilerda S.L.
5.- Reversió de nínxol en acceptació de renuncia del seu titular.
Preguntant als regidors si volen ampliar la informació o realitzar alguna observació.
El Ple es dóna per comunicat.

3.- PROPOSTA D’ARRENDAMENT DE FINQUES MUNICIPALS DE LA PARTIDA SALADAR.
En virtut dels següents,
ANTECEDENTS:
Primer.- Aprovació d’expedient de contractació i del plec de clàusules administratives per a
l’arrendament de finques rústiques.
El Ple en sessió ordinària celebrada el dia 27 de gener de 2012, va aprovar l’expedient de contractació en
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tràmit ordinari i pel procediment obert de concurs per l’arrendament del bé patrimonial de propietat municipal
consistent en les següents
1.- Finques rústiques de propietat de l’Ajuntament d’Alcarràs per permuta amb Agrolleida, S.A., segons
escriptura atorgada en data 24-11-2005, davant de la Notaria Sra. Amparo Montesa Jarque, sota el núm.
1.623 del seu protocol.
a)- CADASTRE: Correspon a la parcel.la 709 del polígon 9. INSCRIPCIÓ: Tom 1979, Llibre 145 d’Alcarràs, Foli
74, Finca núm. 3.246, inscripció 4ª.
b)- CADASTRE: Correspon a la parcel.la 346 del polígon 9.. INSCRIPCIÓ: Tom 1979, Llibre 145, d’Alcarràs,
Foli 77, Finca núm. 3.247, inscripció 4ª.
c)- CADASTRE: Correspon a la parcel.la 656 i part de la 349 del polígon 9. INSCRIPCIÓ: La finca matriu és
inscrita al Tom 1979, Llibre 145 d’Alcarràs, Foli 71, Finca núm. 9671.
La finca rústica que és objecte del contracte d’arrendament en licitació té una superfície global de 212.200
m2, repartida en dues porcions contigües que es descriuen seguidament:
-

PORCIÓ 1.1: de 207.000 m2 de superfície conreable. Correspon a l’agrupació física de terrenys
formada per les parcel·les cadastrals 656, 346, 349 i 709 del polígon 9 d’Alcarràs.

-

PORCIÓ 1.2: de 5.200 m2 de superfície conreable. Correspon a una porció física de la parcel·la
cadastral 656 del polígon 9 d’Alcarràs

La propietat de les dues porcions es íntegra de l’Ajuntament d’Alcarràs.
El preu de licitació del lloguer és d’un cànon SETZE-MIL EUROS (16.000 €) anuals de renda, sense Iva,
millorable a l’alça pels licitadors.
El termini de lloguer s’estableix en 10 anys, prorrogable pels terminis establerts a l’art. 18 de la Llei de
contractes de conrreu.
Igualment va aprovar el plec de clàusules economicoadministratives que ha de regir el citat concurs i
disposar i, simultàniament, es va acordar anunciar la licitació.
Segon.- Exposició al públic del plec de clàusules administratives i licitació.
Que el Secretari certifica en data 2 de març de 2012, que:
1.- Que el plec de condicions (PCAP) per la cessió en arrendament del bé patrimonial de les finques
municipals de la Ptda. Saladar ha estat sotmès a informació pública, amb anuncis inserits al Tauler
d’Anuncis, Web municipal, Plataforma de Contractació pública des de el dia 7/02/2012, al D.O.G.C. 6062, del
8/2/2012 i al Butlletí Oficial de la Província núm. 20, de data 9/2/2012, havent transcorregut el termini de vint
dies hàbils a comptar des del darrer dia següent al de la publicació del BOP, Que durant l’esmentat termini,
transcorregut entre els dies 10/02/2012 i el 2/03/2012, no s’ha presentat cap reclamació.
2.- Que la licitació derivada del plec de condicions per la cessió en arrendament del bé patrimonial de les
finques municipals de la Ptda. Saladar ha estat sotmès a informació pública, amb anuncis inserits a la Web
municipal, Plataforma de Contractació pública des de el dia 7/02/2012, havent transcorregut el termini de
quinze dies al de la publicació, que durant l’esmentat termini, transcorregut entre els dies 7/02/2012 i el
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27/02/2012, s’han presentat les ofertes següents:
-Dolcet S.L., en data 23/02/2012.
-Farcat S.C.C.L. en data 27/02/2012.
Tercer.- Proposta d’adjudicació de la Mesa de Contractació.
En data 5 de març de 2011, la Mesa de contractació en acte públic, efectua proposta d’adjudicació a l’oferta
econòmicament més avantatjosa d’entre les dos ofertes rebudes, efectuant proposta d’adjudicació a favor de
l’empresa Farcat S.C.C.L. pel preu de 18.300 €. (sense IVA).
Es fa constar que les empreses interessades i les presentades van efectuar les condicions d’adjudicació, en
interpretació del plec de clàusules de que el termini d’adjudicació sigui l’establert dels 10 anys i, tal i com
reflecteix, la clàusula 15 à, autoritzar una prórroga de 5 anys més. Igualment interpreten que les despeses
que ha d’assumir l’adjudicatari, d’acord amb la clàusula 6.3 siguin les del consum d’aigua de reg,
corresponent la resta a la propietat.
Atès que en el termini conferit per l'article 151.2 del Reial 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 Stat. Farcat
S.C.C.L., que ha formulat la proposició econòmicament més avantatjosa, ha presentat la documentació
necessària per a formalitzar el contracte.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Patrimoni de data 21/03/2012.
Atès que el Ple és l’òrgan competent per a contractar de conformitat amb l’article 73 del Decret 336/1988, de
17 d’octubre, Reglament de patrimoni dels ens locals i l’article 274.1b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació amb la Disposició addicional
segona del TRLCSP.
Es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Adjudicar a la Stat. FARCAT S.C.C.L., per una renda anual de 18.300 €. (sense IVA), el contracte
d’arrendament de bé patrimonial següent:
a) Descripció de la finca.
Finques rústiques de propietat de l’Ajuntament d’Alcarràs per permuta amb Agrolleida, S.A., segons
escriptura atorgada en data 24-11-2005, davant de la Notaria Sra. Amparo Montesa Jarque, sota el núm.
1.623 del seu protocol.
1.- CADASTRE: Correspon a la parcel.la 709 del polígon 9. INSCRIPCIÓ: Tom 1979, Llibre 145 d’Alcarràs, Foli
74, Finca núm. 3.246, inscripció 4ª.
2.- CADASTRE: Correspon a la parcel.la 346 del polígon 9.. INSCRIPCIÓ: Tom 1979, Llibre 145, d’Alcarràs,
Foli 77, Finca núm. 3.247, inscripció 4ª.
3.- CADASTRE: Correspon a la parcel.la 656 i part de la 349 del polígon 9. INSCRIPCIÓ: La finca matriu és
inscrita al Tom 1979, Llibre 145 d’Alcarràs, Foli 71, Finca núm. 9671.
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La finca rústica que és objecte del contracte d’arrendament en licitació té una superfície global de 212.200
m2, repartida en dues porcions contigües que es descriuen seguidament:
-

PORCIÓ 1.1: de 207.000 m2 de superfície conreable. Correspon a l’agrupació física de terrenys
formada per les parcel·les cadastrals 656, 346, 349 i 709 del polígon 9 d’Alcarràs.
PORCIÓ 1.2: de 5.200 m2 de superfície conreable. Correspon a una porció física de la parcel·la
cadastral 656 del polígon 9 d’Alcarràs

b) Termini de contracte i despeses.
D’acord amb la clàusula 15 a. del PCAP, el termini de contracte s’estableix en 10 anys, autoritzant-se
expressament una pròrroga de 5 anys més.
D’acord amb la clàusula 6.3 del PCAP, es concreta que serà a càrrec de l’arrendatari el cost del consum
d’aigua de reg a la finca.
c) Plec de condicions.
El contracte s’adjudica amb plena submissió al plec de clàusules administratives que han regit la
contractació.
Segon.- Notificar aquest acord a tos els licitadors i requerir l’adjudicatari a l’objecte que, comparegui en el
termini de 5 dies, prèvia citació, davant la corporació per formalitzar el corresponent contracte en document
administratiu.
Tercer.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i la Perfil
del contractant de la Plataforma electrònica de contractació pública.
L’Alcalde passa la paraula al regidor delegat de patrimoni Sr. Jaume Bernis que manifesta la voluntat de
l’equip de govern de rendibilitzar el patrimoni municipal amb el lloguer de les citades finques, a les que
s’afegiran les altres finques del Saladar que tenim en proindivís amb Castellfergui S.L., empresa amb la que
estan en negociacions els adjudicataris del present concurs. Vol resaltar que l’oferta que en principi es
situava en 16.000 €. anuals, després de les negociacions realitzades amb les empreses realitzades, al final
s’ha arribat a adjudicar per un preu de 18.300 €. Anuals, superant amb escreix les previsions inicials.
Insisteix en la voluntat de l’equip de govern d’adoptar mesures d’estalvi i d’aprofitaments, en aquests cas,
per finançar les obres d’asfaltat de camins previstes.
El portaveu en funcions del grup municipal de CiU Sr. Jordi Casals, amb el que coincideix el portaveu del
grup del PP Sr. Simeó Abad, manifesten que volen expressar la felicitació a l’equip de govern per le
negociacions realitzades per aconseguir aquest preu. Responent el regidor delegat Sr. Jaume Bernis que
agraeix la felicitació indicant que el benefici és compartit per tots plegats ja que es una actuació d’interès per
l’Ajuntament.
Finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta, amb l’assistència d’11 dels 13 regidors que integren
el Ple, resta aprovada per unanimitat.
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4.- COMUNICACIÓ DE DECRET DE L’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ NÚM. 1 DEL PRESSUPOST
GENERAL DE 2011.
L’Alcalde-President, en virtut de l'establert a l'art. 51 i 52 de la LBRL, arts. 41, 42, 44, 164, 192, 200 i 210 del
ROF, en data 31 de desembre de 2011, va dictar Decret de modificació puntual del pressupost de 2011, en els
termes següents:
ANTECEDENTS:
Atès el Pressupost General de la Corporació Municipal d’Alcarràs i les seves Bases d’Execució per a
l’exercici econòmic de 2011 aprovat pel Ple en sessió de data 10 de desembre de 2010, respecte:
1.- A la modificació del pressupost, art. 9, relativa a les causades per transferències de crèdit entre partides
vinculades per igual capítol de la classificació econòmica o per igual funció de la classificació d’Àrea de
Despesa. Així com la derivada de les mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic en la
retribució dels empleats públics aprovada pel Real Decret 8/2010 i aplicada a l’Ajuntament en virtut de
l’acord de la Junta de Govern del dia 17 de juny de 2010, de forma mensual, transferint crèdit del Capítol 1 al
Cap. 9.
2.- A la modificació per incorporació de romanents de crèdit i de tresoreria de la liquidació de l’exercici de 2010.
3.- Igualment es fa constar que, revisades les codificacions de partides, segons el requeriment del Ministeri
d’Hisenda, s’han realitzat rectificacions d’errors materials en la determinació de la classificació econòmica per
adaptar-la a la reglamentàriament establerta.
Modificacions que s’aproven per decret de l’Alcaldia i es disposa la comunicació al Ple.
A) MODIFICACIONS ENS: AJUNTAMENT
Considerant les modificacions del pressupost de despeses i del seu finançament pel resum següent:
MODIFICACIÓ N. 1
Incorporació Romanents de Crèdit Desviacions positives Liquidació 2009

60901
62100
63201
91104
87000
87010
Suma

3
20
41
45
45
45

1511 01 urbanitzacio plaça major puosc
3212 01 adquisició de terrenys
9200 01 millores ajuntament i edificis municipals
0110
amortització anticipada capital rdl 8/2010
01
romanent tresoreria per a despeses generals.
01
romanent tresoreria per a despeses amb finançament afectat.

Transferències positives i negatives de partides vinculació c.economica

Pressupost
Despeses.
Suplements

Pressupost
d’Ingressos
Finançament

155.842,84
476.556,59
458,94
41.155,86

674.014,23
Despeses

Finançament

Transferències Positives entre partides igual Capítol Econòmic

888.700,00

Transferències Negatives entre partides igual Capítol Econòmic

-888.700,00

Suma
RESUM MODIFICACIONS
PRESSUPOST INICIAL
SUMA MODIFICACIÓ
PRESSUPOST DEFINITIU

7.792,14
666.222,09
674.014,23

0,00

0,00

Despeses
Ingressos
8.107.800,00
8.107.800,00
674.014,23
8.775.014,23

674.014,23
8.775.014,23
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B) MODIFICACIONS ENS: PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS.
Considerant les modificacions del pressupost de despeses i del seu finançament pel resum següent:
MODIFICACIÓ N. 1

Transferències positives i negatives de partides vinculació c.economica

Pressupost
Despeses.
Suplements

Transferències Positives entre partides igual Capítol Econòmic

25.400,00

Transferències Negatives entre partides igual Capítol Econòmic

-25.400,00

Suma

Pressupost
d’Ingressos
Finançament

0,00

RESUM MODIFICACIONS

0,00

Despeses
Ingressos
156.300,00
156.300,00

PRESSUPOST INICIAL

0
156.300,00

SUMA MODIFICACIÓ
PRESSUPOST DEFINITIU

0
156.300,00

Vist l’informe favorable de la Secretaria-Intervenció,
DECRETO:
Primer.- Aprovar la modificació del pressupost general de la Corporació Municipal per a 2011 que resta amb
el resum per capítols següents:
A) Ens Ajuntament.
A.1.) Despeses.
Econ.

Descripció RESUM PER CAÍTOLS

Pressupost
inicial

1
2

DESPESES DE PERSONAL.
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I
SERVEIS.
DESPESES FINANCERES.
TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
Despeses corrents Totals

6
7

INVERSIONS REALS.
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.
Despeses d'Inversió

9

PASSIUS FINANCERS.
Despeses financeres

3
4

Modificació
Incorporació
R.T.

Modificació
Transf. (+)

2.886.800,00
2.381.400,00

0,00
0,00

162.300,00
423.000,00

-162.300,00
-423.000,00

301.000,00
133.000,00
5.702.200,00

0,00
0,00
0,00

7.200,00
28.900,00
621.400,00

1.468.000,00
32.000,00
1.500.000,00

632.858,37
0,00
632.858,37

905.600,00
905.600,00

Despeses de Capital Total
PRESSUPOST DE DESPESES TOTAL

A.2.) Ingressos.

Modificació
Transf. (-)

Pressupost
definitiu

Despeses
compromeses

% sobre
O.R.N.

2.886.800,00
2.381.400,00

2.688.246,58
2.357.768,80

99,90%
74,29%

-7.200,00
-28.900,00
-621.400,00

301.000,00
133.000,00
5.702.200,00

293.935,71
124.981,45
5.464.932,54

100,00%
63,47%
88,02%

202.800,00
0,00
202.800,00

-202.800,00
0,00
-202.800,00

2.100.858,37
32.000,00
2.132.858,37

1.142.232,16
27.485,16
1.169.717,32

62,54%
100,00%
64,02%

41.155,86
41.155,86

64.500,00
64.500,00

-64.500,00
-64.500,00

946.755,86
946.755,86

526.761,71
526.761,71

100,00%
100,00%

2.405.600,00

674.014,23

267.300,00

-267.300,00

3.079.614,23

1.696.479,03

78,44%

8.107.800,00

674.014,23

888.700,00

-888.700,00

8.781.814,23

7.161.411,57

86,35%
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C.
Econ.

1
2
3
4
5
35
39610

6
7

8
9

RESUM PER CAPÍTOLS PRESSUPOST
INGRESSOS
INGRESSOS CORRENTS
IMPOSTOS DIRECTES.
IMPOSTOS INDIRECTES.
TAXES, PREUS PÚB. ALTRES INGR...
TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
INGRESSOS PATRIMONIALS.
INGRESSOS CORRENTS
CONTRIBUCIONS ESPECIALS.
QUOTES D´URBANITZACIO
INGRESSOS CORRENTS NETS
INGRESSOS DE CAPITAL
ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS.
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.
INGRESSOS DE CAPITAL
INGRESSOS FINANCERS
ACTIUS FINANCERS.
PASSIUS FINANCERS.
INGRESSOS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

Pressupost
Inicial 2011

Incorporació
Romanent
Tresoreria i
Crèdit
Afectat 2010

Pressupost
definitiu 2011

3.782.000
130.000
1.579.300
1.633.600
21.900
7.146.800
49.000
912.000
961.000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.782.000,00
130.000,00
1.579.300,00
1.633.600,00
21.900,00
7.146.800,00
49.000,00
912.000,00
961.000,00

112.000,00
1.015.000,00
1.127.000,00

0,00
0,00
0,00

112.000,00
1.015.000,00
1.127.000,00

0
0
0
8.107.800

674.014,23

674.014,23

674.014,23
674.014,23

674.014,23
8.781.814,23

B) ENS: PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS.

Econ.
1
2
3
4
6
7
8
9

Descripció-Capitols
DESPESES DE PERSONAL
DESPESES BÉNS CORRENTS I
SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERENCIES CORRENTS
DESPESES CORRENTS
INVERSIONS REALS
TRANSFERENCIES DE CAPITAL
DESPESES DE CAPITAL
VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS
VARIACIÓ PASSIUS FINANCERS
DESPESES FINANCERES
PRESSUPOST DESPESES TOTAL

Pressupost
Inicial
0,00
123.200,00
100,00
32.500,00
155.800,00
500,00
0,00
500,00
0,00
0,00
0,00
156.300,00

Modifica.
Modifica.
Transf. (+)
Transf. (-)
0,00
0,00
19.500,00
-23.600,00
500,00
2.900,00
22.900,00
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
0,00
0,00
25.400,00

0,00
-1.800,00
-25.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-25.400,00

Pressupost
Despeses
Definitius
compromeses
0,00
0,00
119.100,00
99.525,98
600,00
33.600,00
153.300,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
156.300,00

563,03
32.852,35
132.941,36
2.726,37
0,00
2.726,37
0,00
0,00
0,00
135.667,73

Segon.- Comuniar el present Decret al Ple a la propera sessió que es celebri.
Tercer.- Atès l’informe de Secretaria-Intervenció que manifesta que la present modificació provoca
desequilibri pressupostari. Fet que es corretgeix amb les previsions del projecte de pressupost de 2012 i el
Pla econòmic i financer, significant que les modificacions proposades suposen crèdits extraordinaris
finançats amb el romanent de tresoreria i de crèdit afectat provinent de la liquidació de 2010.
Vist el dictàmen de la Comissió informativa d’Hisenda del dia 21/03/2012.
El Ple es dóna per comunicat.
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5.- COMUNICACIÓ DE DECRET D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE
2011.
S’ajorna la comunicació al Ple fins a la prèvia informació en comissió informativa.
6.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE MODIFICACIONS PUNTUALS D’ORDENANCES FISCALS.
Atès l’acord del Ple del dia 27 de gener de 2012, en el que amb la finalitat d’estimular i fomentar l’activitat
econòmica, per la creació d’empreses i de llocs de treball, es va acordar aprovar provisionalment la
modificació puntual de les ordenances fiscals de l’Impost d’actvitats econòmiques i de l’Impost sobre
construccions, instal.lacions i obres.
Atès que efectuada exposició pública mitjançant anuncis inserits al Tauler Municipal, el B.O.P. núm. 19, del
dia 7 de febrer de 2012, havent transcorregut el termini de 30 dies sense que s’hagin formulat al.legacions,
segons consta al certificat de Secretaria de data 12 de març de 2012.
Atès el dictàmen favorable de la comissió informativa d’hisenda del passat dia 21 de març de 2012.
Es proposa per l’Alcaldia:
PRIMER.- Aprovar definitivament la modificació puntual acordada pel Ple en sessió de data 27 de gener de
2012, de les ordenances següents:
1.- Ordenança Fiscal núm. 2. Impost sobre activitats econòmiques. Article 5. Bonificacions i reduccions
2.- Ordenança Fiscal núm. 21. impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Article 8è. Règim de
declaració i d'ingrés.
3.- Ordenança Fiscal núm. 7. Taxa per llicència d'obertura d'establiment Article 6è. Quota tributària.
SEGON.- La present modificació entrarà en vigor a l’endemà de la publicació de la seva aprovació definitiva.
Finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta, amb l’assistència d’ 11 dels 13 regidors que integren
el Ple, resta aprovada per unanimitat.

7.- APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA ORGÀNICA, RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I
DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2012.

L’Alcalde-President en virtut dels següents
ANTECEDENTS:
Primer.- Objecte i finalitat de la modificació.
Es objecte de la present proposta la modificació de la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball, i
conseqüentment la modificació del pressupost de 2012, eliminant una plaça d’agent no dotada
pressupostàriament, eliminar una plaça de vigilant de temporada de 6 mesos, per la creació d’una plaça de
sergent de la policia local dotada pressupostàriament, amb la finalitat d’aconseguir controlar i garantir els
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problemes de seguretat i ordre públic que han sobrevingut recentment a la nostra població, tant pels robatoris
en zones rústiques com d’alteració de la pau social al casc urbà de la població relacionada amb la crisi
econòmica i l’atur. Específicament accentuada en el nostre municipi per l’increment de població temporera
durant la temporada de collita de fruita.

Segon.- Antecedents jurídics.
Les matèries a tractar en el present projecte venen regulades en les disposicions següents:
-

-

-

Art. 9, 103 i concordants de la Constitució.
La normativa bàsica establerta per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment administratiu comú. (LRJPAC).
La normativa bàsica de la Llei 7/2007. de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i
disposicions generals autonòmiques i estatals de regulació dels empleats públics que la
desenvolupen.
L’establert a la Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases de Règim Local, modificada per la Llei 57/2003, de
16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, el R.D.L 781/1986, que regula
el seu Text refós, el D.L.2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refòs de la Llei municipal i de
regim local de Catalunya i pel R.D. 2568/1986, de 28 de novembre pel qual s’aprova el Reglament
de funcionament i regim jurídic de les entitats locals, a més de l’aplicació de les normatives
sectorials aplicables en relació amb els procediments específics.
Les Lleis de pressupostos de l’Estat i les normes que la desenvolupen.
El Real Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària,
tributària i financera per a la correcció del dèfitic públic.
La Llei 16/1991, de 10 de juliol de les policies locals de catalunya i el Decret 233/2002, de 25 de
setembre pel qual s’aprova el reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals.
El R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el text refòs de la Llei reguladora de les
hisendes locals.

Tercer.- Plantilla orgànica i Relació de Llocs vigent.
El Ple en sessió dia 21 de desembre de 2011 va aprovar el Pressupost General, Plantilla Orgànica i Relació de
Llocs de Treball de l’Ajuntament de la Vila d’Alcarràs per a l'exercici 2012, aprovat i publicat en el B.O.P. núm.
185, de data 31 de de desembre de 2011, en la que s’estableix la següent estructura de la policia local:
Concept
Denominació de les places
e
ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Serveis especial
Policia Local i els seus auxiliars
Escala bàsica
Caporals
12000 Caporal
Agents

Place Vacan
Classe
s
ts

2

1

Policia local/ Escala bàsica
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12000
12000
12000
12000

Agent
Vigilants i assimilats
Agent Notificador-Guarda Rural
Vigilant-Auxiliar policia local
Vigilant
Total retribucions 2012

4

1

Policia local/ Escala bàsica

1
1
6

1
0
6

Vigilant
Auxiliar Policia
Vigilant
304.057,82
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Tercer.- Auditoria de personal i necessitats dels serveis.
La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 4 de gener de 2012, als efectes de
determinar les necessitats del personal dels diferents serveis municipals, atenen a les funcions i treballs
realitzats, les condicions específiques dels llocs de treball i poder determinar l’adequació de les retribucions
específiques dels mateixos, va acordar adjudicar contracte menor de serveis d’auditoria de personal a
l’empresa Gestió Integral de Personas, S.L.
Rebut el resultat de l’auditoria de personal s’han posat de manifest determinades deficiències i adequacions de
serveis i personal, efectuant propostes que s’han de realitzar en un procés a executar en un termini de 3
mesos. La proposta de procés de treball ha estat informada en comissió informativa de governació del passat
dia 8 de març de 2011 i als representants sindicals del personal en data 9 de març de 2011.
Quart.- Necessitat de millora del servei de policia local.
Dels resultats anterior l’equip de govern considera necessari millorar l’eficàcia i l’eficiència del cos de la policia
local, proposant l’equip de govern completar en una primera fase l’estructura de comandament amb la creació
del lloc de treball de sergent i en una segona fase transformant els 6 vigilants actuals en agents de la policia
local.
Cinquè.- Informe de Secretaria-Intervenció.
El Secretari-Interventor emet informe en data 9 de març de 2012, en el que posa de manifest que el Real
Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera
per a la correcció del dèficit públic, estableix en síntesi, amb caràcter bàsic, que:
-(art. 2) Durant l’any 2012 les retribucions del personal al servei del sector públic no podran experimentar cap
increment. En conseqüència a partir del 1/1/2012 no experimentaran cap increment les quanties de les
retribucions ni de la massa salarial aprovada per a l’any 2011. Tampoc es podran realitzar aportacions a plans
de pensions o assimilats. Sense el caràcter de bàsic, s’estableix que sense perjudici de l’anterior es podran fer
adequacions retributives amb caràcter singular i excepcional que resultin imprescindibles pel contingut del lloc
de treball, variació del nombre d’efectius a cada programa i la consecució dels objectius fixats.
-(art. 3) Que al llarg del 2012 no es procedirà a la incorporació de nou personal, excepte que es derivi de
l’execució de processos selectius d’ofertes d’ocupació pública d’exercicis anteriors. Tampoc es procedirà a la
contractació de personal temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris interins,
excepte en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables que es restringiran a sectors,
funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis
públics essencials.
Per altra banda la Llei 16/1991, de 10 de juliol, regula les policies locals de Catalunya, quines funcions i
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actuacions es regulen al seu Títol 2 n. Cap. 3 r, regulant-se en el Títol 3 r. l’estructura i l’organització. L’art. 24
regula l’estructura, corresponent a l’escala intermèdia els sergents i a l’escala bàsica els caporals i els agents. A
l’escala intermèdia li correspon el grup C1 i a la bàsica C2. Corresponent als municipis aprovar la plantilla del
cos de la policia local respectiu adequant-les a l’estructura citada. L’art. 26 determina que el cap del cos
correspon a l’Alcalde o regidor delegat, essent el cap del cos el membre de la plantilla de major graduació,
d’acord amb els principis generals d’objectivitat, mèrit, capacitat i igualtat d’oportunitats.
El banda l’art. 31 i ss. del Decret 233/2002, de 25 de setembre, regula el nomenament interí per serveis
transitoris i per places dotades pressupostàriament, per raons d’urgència degudament motivades. Establint-se
que si no s’ha aprovat l’oferta pública, no més es pot seleccionar personal interí si prèviament s’ha aprovat la
modificació de la plantilla orgànica i la incorporació a l’oferta públic d’ocupació immediata. La selecció s’ha de
fer per convocatòria pública i pel sistema de concurs oposició, tret l’establert a l’art. 38, que determina que es
pot nomenar personal interí sense convocatòria quan es tracti de la provisió de llocs de treball per als quals
existeix màxima urgència, fonamentada per l’òrgan de nomenament, per un període màxim de 3 mesos. Per
altra banda l’art. 41 i ss. Regulen el concurs de mobilitat horitzontal, que per a sergent, l’opció entre concurs i
mobilitat horitzontal és discrecional. L’Art. 54 regulen la permuta entre policies locals i mossos d’esquadra,
prèvia autorització.
En conclusió vist l’establert al Real Decret-Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic, no es poden incrementar places ni
masses retributives globals durant l’any 2012, tret que es derivi de l’execució de processos selectius d’ofertes
d’ocupació pública d’exercicis anteriors o de la contractació de personal temporal, nomenament de personal
estatutari temporal o de funcionaris interins en casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i
inajornables que es restringiran a sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que
afectin al funcionament dels serveis públics essencials. Prèvia modificació de la plantilla i relació de llocs de
treball i motivant la màxima urgència, fonamentada per l’òrgan de nomenament.
Sisè.- Motivació de la excepcionalitat, urgència per funcions i categories professionals prioritaris, que
afecten al funcionament dels serveis públics essencials.
Durant el període de l’any 2004 a 2008, com a conseqüència de l’onada d’immigració arribada a tot l’Estat, es
veu incrementada la població censada a Alcarràs doblant-se pràcticament la població, així es passa de 4.767
habitants l’any 2000 als 8.350 habitants censats al 2011. amb un 71,70 de població nacional i del 28,30 % de
població estrangera.
A més la característica agrícola de la població fa que durant els mesos de collita (maig a octubre) s’incrementi
la població estacional amb un número indeterminat de persones no empadronades estimades en unes 1.000
persones més. Aquestes persones, en molts casos, a causa dels moviments demogràfics vinculats amb la
temporalitat de la feina, viuen i treballen a Alcarràs amb feines temporals agrícoles i ramaderes.
L’actual situació de recessió econòmica ha provocat l’increment de l’atur, afectant especialment a la població
immigrant i amb menys recursos.
Durant els darrers mesos s’ha constatat per la Policia local i els Mossos d’Esquadra l’increment de furts i
robatoris tant en zones rústiques i urbanes, així com l’increment del vandalisme amb danys a les instal·lacions i
mobiliari urbà. Així com un increment de les situacions assistencials per alteracions de la pau i l’ordre social,
segurament relacionades amb la situació de crisi econòmica i l’existència d’un increment de l’atur.
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A més a la localitat es celebren fires i certàmens especialitzats, multitud d’actes esportius i culturals que al llarg
de l’any es desenvolupen i s’ha detectat un notable l’increment dels problemes socials que esdevenen com a
conseqüència, segurament, d’una població multiètnica i cultural.
Els increments de robatoris especialment en zones rústiques ha provocat la creació espontània de grups de
pagesos per a la vigilància del terme. Aquesta situació es considerà tan greu que va provocar la constitució i la
reunió urgent de la Junta Local de Seguretat de la Vila celebrada el dia 23 de gener de 2012, així com
l’aprovació pel Ple, per unanimitat de tots els grups polítics municipals, d’una moció per demanar al Cos de
Mossos d’Esquadra, policia competent en seguretat ciutadana, que intensifiqui la vigilància i la investigació
policial al terme municipal d’Alcarràs per evitar la proliferació de furts i robatoris en les finques, masos, granges i
magatzems agrícoles del terme municipal d’Alcarràs. Requerint al Cos de Mossos d’Esquadra que coordini les
actuacions amb la Policia Local i els grups de pagesos, als efectes d’aconseguir una major implicació, una
millor vigilància, informació i localització dels responsables dels furts i robatoris. Així mateix es va acordar fer
arribar al Departament de Justícia i d’Interior del Govern de la Generalitat, i al Ministeri de Justícia i Interior del
Govern de l’Estat, la preocupació per la proliferació i la reincidència de robatoris i furts en les zones rústiques,
sol·licitant que realitzin propostes de modificacions legals, especialment en el Codi Penal i la Llei
d’Enjudiciament Criminal o d’altres normes, cadascuna en l’àmbit de les seves competències, per tal que
s’incrementin de les penes als autors de delictes o furts contra la propietat, amb reincidència, amb violació de
les propietats, amb força sobre les coses, violència contra les persones, amb nocturnitat i intimidació, i
s’estableixin mesures cautelars suficients per evitar que els infractors tinguin la sensació d’impunitat que
actualment hi tenen i que els anima a reiterar en les seves actuacions delictives.
Totes aquestes situacions acumulatives en els darrers anys i sobrevingudes en els darrers mesos, fan que es
consideri que la Policia Local s’ha de consolidar com un servei de policia modern i proper al ciutadà, amb
capacitat per adaptar-se als canvis socials. El cos té la missió de vetllar pels drets i llibertats dels ciutadans i
aconseguir la convivència pacífica i cívica, per la qual cosa és un pilar fonamental per a la protecció de la
seguretat ciutadana.
El model policial de l’Ajuntament d’Alcarràs ha d’estar orientat al ciutadà, perquè hi ha una interacció efectiva
entre els agents i els ciutadans que permet millorar les seves condicions de vida i la seva seguretat. El cos ha
d’assolir una gran professionalització i eficàcia en el servei que presta per assolir els nous reptes. Significa un
pas més a la professionalització del cos de la Policia Local.
Conseqüentment es considera necessari, urgent i inajornable, millorar el funcionament d’un servei essencial
com és la policia local, amb la creació de l’escala intermèdia, dotant una plaça de sergent que puguin millorar la
professionalització i la eficàcia del servei davant d’una situació greu d’alteració de l’ordre públic i la pau social
sobrevinguda exposada anteriorment.

Setè.- Proposta de modificació de la plantilla orgànica i de la relació de llocs de treball.
A) Eliminació d’una plaça d’agent de la policia local, no dotada pressupostàriament.
B) Eliminació d’una plaça de vigilant de temporada, de durada de 6 mesos, amb unes retribucions total
de 10.642,80 €.
C) Creació de la plaça de sergent, enquadrada en:
Escala: Administració especial
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Sots-escala: Serveis especials
Classe: Policia Local
Escala: Intermèdia
Categoria: sergent
Grup: C1
Nivell CD: 22
C.Específic: Responsabilitat Nivell 6. Dedicació Nivell 1. Perillositat Nivell 1. Nocturnitat i Festivitat:
Contínua.
Dedicació Especial: subjecta a torns, nocturnitat, festivitat i disponibilitat.
Tipologida de la jornada: bàsica ordinària / jornada continuada.
Incompatibilitats: subjecta al règim general d’incompatibilitat.
Funcions: Dirigir i supervisar les actuacions policials del personal al seu càrrec d’acord amb les
directrius fixades pels seus superiors, amb els procediments establerts per la Corporació i la
legislació vigent, així com coordinar el sistema administratiu i econòmic de l’àrea. Amb caràcter
general correspon a aquest lloc la realització de les funcions policials definides als arts. 11 i 12 de la
Llei de Policies Locals de Catalunya de 26 de juny de 1991, normes que les desenvolupin o
modifiquin.
Tot segons consta a la fitxa descriptiva del lloc de treball que consta a l’expedient.
D) Modificar puntualment les condicions dels llocs de treball de les 2 places de Caporals, en la forma
següent:
Dedicació Especial: subjecta a torns, nocturnitat, festivitat i disponibilitat.
Tipologida de la jornada: bàsica ordinària / jornada continuada.
Incompatibilitats: subjecta al règim general d’incompatibilitat.
Vuitè.- Proposta de modificació del pressupost
La modificació preveu el suplement de crèdit a la partida de personal funcionari de la policia per atendre un
increment de la despesa per la creació d’una plaça de sergent de la policia, pel període anual que resta de 7
mesos.
Es compensa amb la transferència de crèdit de la partida de personal laboral, amb l’eliminació d’una plaça
de vigilant de temporada amb dotació pressupostària de 6 mesos. Es complementa el finançament amb la
transferència de crèdit de les reserves existents a les partides per satisfer les despeses de seguretat social,
que es preveien per atendre situacions excepcionals de depeses de personal.
En definitiva:
-Es mante el nombre d’efectius de la plantilla de personal, ja que l’increment d’una plaça d’agent, es
compensa amb l’eliminació d’una plaça d’agent que existia sense dotació pressupostària i l’eliminació d’una
plaça de vigilant de temporada amb dotació pressupostària de 6 mesos.
-No s’incrementa la massa retributiva global del capítol primer, mantenint el seu valor inicial, ja que la
modificació es finança amb transferències de crèdit entre partides.
-No s’incrementen les despeses corrents durant el present exercici pressupostari, ni el resultat del total
pressupost inicial i per tant, mantenint els criteris d’estabilitat pressupostària.
De tal forma que Proposar la modificació del pressupost general de la Corporació municipal per a 2012, en la
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forma següent:
Org.

Prog

Econ. Descripció-Partida

Pressupost
Modificacions
Pressupost
Inicial
definitiu
10.700,00
-10.700,00
0,00

1

1320 13000 RETRIBUCIONS P.L. POLICIA LOCAL I AUXILIARS

1

1320 12000 RETRIBUCIONS FUNC. POLICIA LOCAL I AUXILIARS

299.900,00

22.800,00

322.700,00

1

1320 16000 SEG. SOC. POLICIA LOCAL

108.800,00

7.900,00

116.700,00

2

1510 16000 SEG. SOC. SERV. TECNICS

32.000,00
141.700,00

-20.000,00

121.700,00

CAP.1. DESPESES DE PERSONAL

2.468.300,00

0,00

2.468.300,00

PRESSUPOST DE DESPESES TOTAL

8.393.000,00

0,00

8.393.000,00

41

9200 16000 SEG. SOC. ADMINISTRACIO GENERAL

32.000,00

Novè.- Comunicació representants empleats públics i dictàmen de la comissió informativa.
La proposta ha estat comunicada als representants del personal laboral i funcionari de l’Ajuntament i
dictaminada en comissió de hisenda celebra el dia 21 de març de 2012.
Per tot el qual es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pressupost General de la Corporació Municipal per a
l'exercici econòmic de 2012.
El pressupost consolidat resumit a nivell de capítols resta en la forma següent:
Org. Prog Econ
.

Descripció-Partida
CAP.1. DESPESES DE PERSONAL

Pressupost
Inicial
2.468.300,00

PRESSUPOST DE DESPESES TOTAL

8.393.000,00

Modificacions

Pressupost
definitiu
0,00 2.468.300,00
0,00 8.393.000,00

Segon.- Aprovar la modificació puntual de la Plantilla orgànica i la Relació de llocs de treball per a 2012,
d’acord amb la proposta exposada a l’antecedent vuitè anterior.
A) Eliminació d’una plaça d’agent de la policia local, no dotada pressupostàriament.
B) Eliminació d’una plaça de vigilant de temporada, de durada de 6 mesos, amb unes retribucions total
de 10.642,80 €.
C) Creació de la plaça de sergent, enquadrada en:
Escala: Administració especial
Sots-escala: Serveis especials
Classe: Policia Local
Escala: Intermèdia
Categoria: sergent
Grup: C1
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Nivell CD: 22
C.Específic: Responsabiliat Nivell 6. Dedicació Nivell 1. Perillositat Nivell 1. Nocturnitat i Festivitat:
Contínua.
Dedicació Especial: subjecta a torns, nocturnitat, festivitat i disponibilitat.
Tipologida de la jornada: bàsica ordinària / jornada continuada.
Incompatibilitats: subjecta al règim general d’incompatibilitat.
Funcions: Dirigir i supervisar les actuacions policials del personal al seu càrrec d’acord amb les
directrius fixades pels seus superiors, amb els procediments establerts per la Corporació i la
legislació vigent, així com coordinar el sistema administratiu i econòmic de l’àrea. Amb caràcter
general correspon a aquest lloc la realització de les funcions policials definides als arts. 11 i 12 de la
Llei de Policies Locals de Catalunya de 26 de juny de 1991, normes que les desenvolupin o
modifiquin.
Tot segons consta a la fitxa descriptiva del lloc de treball que consta a l’expedient.
D) Modificar puntualment les condicions dels llocs de treball de les 2 places de Caporals, en la forma
següent:
Dedicació Especial: subjecta a torns, nocturnitat, festivitat i disponibilitat.
Tipologida de la jornada: bàsica ordinària / jornada continuada.
Incompatibilitats: subjecta al règim general d’incompatibilitat.

Quart.- Exposar al públic a la Secretaria Municipal, mitjançant edictes inserits al Tauler d’Anuncis i al Butlletí
oficial de la Província, per termini de quinze dies hàbils durant el qual els legítims interessats el podran
examinar i presentar les reclamacions que considerin adients. Significant-se que en virtut de l'establert a l'art.
150.1 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, fent constar que el
Pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions i
que contra l'aprovació definitiva del pressupost es podrà interposar-se directament recurs contenciósadministratiu, en la forma i terminis que estableixen les normes de la dita jurisdicció.
Oberta deliberació l’Alcalde afegeix que la proposta és una aposta de l’equip de govern després de la
celebració de dues Juntes de seguretat local, amb el total recolzament dels representants dels grups de
vigilants de la pagesia dels representants del Departament d’Interior, dels Mossos d’esquadra i de la policia
local. Les conclusions de la darrera Junta de seguretat han estat força positives, els controls realitzats pels
Mossos d’esquadra han estat de 252 d’identitat, amb 52 resultats positius d’incidències, 2 persones
detingudes i 1 d’ells empresonat, havent-se recuperat molt del material i, especialment, gas-oil robat a la
pagesia, dades positives fins i tot pels grups de vigilància que s’han organitzat al poble. Per això creu que els
resultats positius obtinguts a la zona rústica s’han de treslladar a la zona urbana, per a la qual cosa l’equip
de govern ha posat en marxa una sèrie d’actuacions, a saber:
1. L’adaptació del cos de la policia local a la situació real i de l’actual població, propera als deu mil
habitants, creant un organigrama d’un sergent, dos caporals, dos agents i sis vigilants, amb la total
col.laboració dels membres de la nostra policia local.
2. L’edició d’una carta de recomanacions per a la convivència, fent un resum dels elements més
significatius de l’ordenança de civisme i convivència aprovada amb el nou equip de govern,
redactada en diversos idiomes fent saber als nouvinguts que tots tenim els mateixos drets però
també les mateixes obligacions, aquesta carta es repartirà per les cases i es donarà amb
l’empadronament dels nouvinguts.
3. Es crearà un nou servei d’agents cívics, per tal que en determinades places i llocs públics en hores
de major concurrència vetllin i aconsellin als veïns de les normes de conducta aprovades, recolzant-
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se per cartells indicatius i en plena col.laboració amb la policia local a la que advertiran de les
infraccions que es puguin cometre.
4. Instal.lacions de càmeres de vigilància en llocs específics del domini i del servei públic per evitar i
combatre el bandalisme.
5. Recorda que en els darrers mesos s’ha causat danys als béns municipals valorats en uns 25.000 €.,
considerem que les mesures d’agents cívics i les càmeres de vigilància tindran un cost molt inferior i
es consideraran sobradament finançades si es redueixen els danys que pretenen evitar.
En definitiva es pretén amb aquestes mesures que el servei de policia local evolucioni com ha evolucionat el
poble, invertir en seguretat és considera fonamental per l’equip de govern, més en l’època que s’atansa de
recollida de la fruita.
Pren la paraula el Sr. Jordi Casals, portaveu en funcions del grup de CiU, considera que potenciar la policia
està bé però creuen que s’hauria de potenciar la promoció interna amb gent de la casa, perquè els nostre
policies són els que coneixen més el nostre territori i a la gent del poble.
L’Alcalde contesta que va ser la primera opció, recolzar als dos caporals, dividint les tasques, encomanant al
caporal titular les tasques de policia administrativa i relacions amb els Mossos d’esquadra que les realitza de
forma molt satisfactòria i encomanant al caporal en comissió de serveis les tasques de camp. Ha
transcorregut un temps i es considera que falta un impuls al servei, no es que no funcioni bé, sinó que li falta
un plus de més, per això l’equip de govern creu que falta crear la plaça de sergent, en comissió de serveis i
provinent dels Mossos d’esquadra, amb el que es tindrà una persona plenament formada de forma
immediata.
El regidor portaveu del grup del PP Sr. Simeó Abad, manifesta, igual que el Sr. Jordi Casals, que seria
aconsellable promocionar i formar a la policia local, considera raonable que l’equip de govern vulgui provar
portar un sergent de fora per dirigir la policia local, però espera que dintre de tres mesos les coses hagin
sortit com vol l’equip de govern. Creu que les pautes, els criteris i objectius de la policia els ha de marcar el
regidor delegat, per això no es vol oposar, però considera que és una proba i que espera que funcioni.
L’Alcalde contesta que el Sergent vindrà en comissió de serveis, que es sel.leccionarà pels comandaments
dels Mossos d’esquadra seguint uns perfils adients per a la nostra població i que, de no obtenir els resultats
que tots desitgem es podrà rectificar o cercar un altre persona o solució interna. Afegeix que és l’Alcalde el
que té les competències de comandament de la policia local i que des de que està el nou equip de govern
han hagut canvis positius, però creu sincerament que dal donar un impuls més amb la creació de la plaça de
sergent, completant l’organigrama que pertoca a un municipi com el d’Alcarràs similars a les policies locals
de Cervera, Solsona, etc., cercar major qualitats específiques és el que es recomana pels Mossos, no
obstant tos ens poden equivocar i si cal es rectificarà.
Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència d’ 11. dels 13 regidors que integren el Ple, resta
aprovada amb 8 vots a favor dels regidors d’ERC, del PSC i del PP , amb 3 vots d’abstenció dels regidors
dels grups de CiU
8.- COMUNICACIÓ DE DECRET DE L’ALCALDIA D’ORDENACIÓ DE PAGAMENT DE FACTURES DE
CONTRACTISTES PENDENTS DE PAGAMENT A 31-12-2011 EN RELACIÓ AL RD-LLEI 4/2012, DE 24 DE
FEBRER.

L’Alcalde-President comunica al Ple, que en virtut dels següents,
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ANTECEDENTS:
En l’actualitat molts ajuntaments pateixen greus dificultats per pagar els seus proveïdors en els terminis
establerts, la qual cosa té efectes negatius sobre el funcionament general de l’economia. Els problemes dels
ajuntaments són causats per la disminució d’ingressos i la restricció del crèdit, però també pel retard d’altres
administracions a l’hora de complir els compromisos de finançament contrets.
En aquest context el Govern de l’Estat ha aprovat el RD-llei 4/2012, de 24 de febrer, amb la voluntat d’oferir
un mecanisme de finançament a les entitats locals que els permeti cancel·lar durant aquest any tots els
deutes pendents amb els seus proveïdors privats.
La solució plantejada, tanmateix, implica l’assumpció de noves càrregues financeres per part dels ens locals,
quan una part del problema es podria resoldre si la Generalitat pogués pagar el seu deute amb les entitats
locals, per a la qual cosa és necessari que el Govern de l’Estat compleixi compromisos com ara el pagament
dels 759 milions d’euros corresponents a la disposició addicional tercera de l’Estatut de Catalunya i que
avanci el pagament dels 1.450 milions d’euros corresponents al Fons de Competitivitat.
Entenem que els problemes de liquiditat dels ajuntaments catalans no es poden resoldre tan sols mitjançant
operacions d’endeutament. Cal, en primer lloc, que rebin els ingressos que tenen pendents d’altres
administracions, per la qual cosa l’Estat ha de complir les seves obligacions de finançament amb Catalunya.
Dit això, el mecanisme creat mitjançant el RD-llei 4/2012 presenta dos greus inconvenients: actua com una
nova via de limitació de l’autonomia local i presenta encara grans incerteses.
Des del punt de vista de l’autonomia local, s’imposa a les entitats l’obligatorietat de comunicar tots els deutes
pendents amb els proveïdors en un termini brevíssim de temps, i se subordina la possibilitat d’acollir-se a
l’operació d’endeutament específica a l’aprovació d’un pla d’ajust que condicionarà els pressupostos
municipals durant tot el període d’amortització del préstec.
Aquest pla pot comportar l'adopció de mesures d'alta transcendència política, com ara l'increment de taxes i
preus públics, reformes estructurals i canvis organitzatius. Tot i així, la responsabilitat d'elaborar-lo i d'elevarlo al ple s'atorga a l'interventor. Al ple pràcticament se li atribueix una funció de mera ratificació del
document, prèvia a la tramesa al Ministeri, que té l'última paraula. Ateses les urgències del moment s’està
conduint els ajuntaments a adoptar mesures de gran rellevància present i futura, en un termini
extremadament curt de temps i amb una intervenció mínima dels electes locals.
L'altre inconvenient que presenta el RD-llei és la seva falta de concreció en aspectes cabdals per a la seva
efectivitat pràctica, que de nou situa els ajuntaments en el terreny de la més absoluta incertesa, tal com ja
s'ha produït amb la regulació de l'IBI introduïda per RD-llei 20/2011, que també ha comportat una altra
vulneració de l’autonomia local. En aquest cas el desconeixement de les característiques concretes dels
mecanismes de finançament i de les condicions del mateix pla d'ajust es veu agreujat per la celeritat dels
terminis imposats a les entitats municipals. De la mateixa manera cal tenir present la dificultat que per als
ajuntaments amb menys recursos tècnics comporta elaborar un pla d’ajust tan rellevant en tants pocs dies,
per la qual cosa entenem que, d’entrada, és precís que aquest termini s’allargui en la mesura necessària
perquè tots els ens locals puguin presentar-lo amb garanties, i així ho plantejarem al Govern de l’Estat.
Sense perjudici de l’anterior, el Pressupost general aprovat per l’Ajuntament d’Alcarràs per a 2012, estableix
mesures de control de la despesa i, conseqüentment dels programes de tresoreria previstos per fer front als
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pagaments dels proveïdors. Aquests major control de la despesa ha suposat la reducció dels terminis de
pagament, preveient que al mes de juliol es podrien pagar les factures dins del termini de 40 dies establerts
per la llei de morositat que modifica la L.C.S.P.
El R.D. 4/2012, de 24 de febrer, estableix que s’han de pagar les obligacions pendents amb proveïdors
d’obres, subministraments i serveis, vençudes, líquides i exigibles, aprovades amb data 31/12/2011,
aquestes factures pendents estaven programades pagar en els terminis següents:
abril
69.748,93

maig
63.017,81

juny
42.567,48

juliol
Suma
151.441,37 326.775,59

D’aquest total resulta que s’han descomptat pels proveïdors, pel sistema de confirming la quantitat de:
-Factures descomptades i cobrades pels proveïdors: 122.363,11 €.
Aquests proveïdors per tant ja han cobrat i no són creditors de l’Ajuntament, sinò l’entitat financera amb la
que s’ha convingut el pagament periodificat des de el mes d’abril al mes de juliol.
La resta de factures pendents de pagament a proveïdors per factures fins al 31/12/2011 són:
-Factures confirmades pedents de pagar: 204.412,48 €,
Aquestes o es paguen amb anterioritat al dia 15 de març de 2012, o formular un pla finançament, amb la
intervenció de l’hisenda pública, que possibilités establir un crèdit a abonar en un termini de 10 anys, amb
dos anys de carència.
Considerant que el control de l’execució pressupostària està sent conforme al previst a les bases d’execució
i que les previsions del programa de tresoreria poden fer front al pagament de les factures amb creditors
pendents a 31/12/2011, atenent a les periodificacions del confirming de la resta de proveïdors que ja han
cobrat, es considera que no es precisa realitzar cap operació de crèdit i continuar amb el pla econòmic i
financer aprovat al pressupost de l’any 2012, per la qual cosa, es comunica al Ple que per Decret de
l’Alcaldia de data 14 de març de 2012, la resolució següent:
Primer.- Ordenar el pagament amb data 15/3/2012 de les la resta de factures pendents de pagament amb
proveïdors pendents a 31/12/2011, que no s’han efectuat el descompte de les factures pel sistema de
confirming, per import de 158.386,86 €,
Segon.- Variar el programa de tresoreria per atendre el pagament dels confirmings ja previstos per la
factures confirmades de 174.988,56 €.
Tercer.- Comunicar al Ple la innecessarietat d’aprovar certificació de factures pendents de pagament a
31/12/2011, ni la necessitat d’aprovar cap pla d’ajust diferent al previst al pressupost de 2.012.
Vist el dictamen de la comissió informativa d’hisenda del dia 21/03/2012.
El Ple es dóna per comunicat.
Seguidament l’Alcalde dona la paraula al regidor d’Hisenda Sr. Jaume Bernis, que afegeix que el dia 15 de
març de 2012 l’Estat ens obligava a realitzar una operació de crèdit i aprovar un pla d’ajust o a pagar les
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factures pendents de pagament a 31 de desembre de 2011, les condicions de l’operació de crèdit eren
bones, deu anys d’amortització i dos de carència, però suposava incrementar l’endeutament municipal, això
es va valorar i es va optar per efectuar el pagament de les factures el dia 14 de març passat. Això ha
provocat dues coses, la primera ja citada, no incrementar l’endeutament municipal, i la segona que l’avanç
del pagament de les factures ens ha posicionat d’una forma més avantatjosa davant dels proveïdors i
industrials més importants, de tal forma s’han renegociat els subministraments i serveis a preus de
pagament de dos mesos en lloc dels 5 mesos de termini que es donava fins a la data. Aquest fet ja s’ha
repercutit amb abonaments sobre les factures presentades durant els mesos de gener i ferbrer amb uns
descomptes d’entre el 3 i el 5% d’estalvi sobre les factures a partir del mes de gener. En definitiva s’ha donat
satisfacció als proveïdors escurçant els terminis de pagament i es redueixen els costos i despeses
municipals.
El regidor portaveu del grup del PP Sr. Simeó Abad considera correcte no endeutar-nos més i sobre tot
possar-nos al corrent de pagament de les factures evitant la morositat.
El regidor portaveu del grup de CiU Sr. Jordi Casals, es pregunta d’on han sortit els diners per pagar les
factures?.
L’Alcalde contesta que els diners s’han generat amb la bona gestió de l’equip de govern i especialment del
regidor d’hisenda Sr. Jaume Bernis, que amb una tasca de cada dia ha rebut a tots i cadascun dels
proveïdors de l’Ajuntament, petites i grans empreses, que s’està realitzant fins al dia d’avui. Considera que
ha estat tasca de tots els regidors de l’equip de govern en les tasques que les han estat encomanades de
control de tots els departaments. Totes aquestes tasques són les que han provocat l’estalvi que és el que ha
possibilitat reduir els terminis de pagament i l’existència de caixa. Aquesta situació és dóna a dia d’avui, però
tots sóm conscients de les dificultats econòmiques generals, de fet s’ha pogut fer front als pagaments sense
incrementar l’endeutament amb mesures d’estalvi, tot i que encara la Generalitat ens adeuda més de quatrecents mil euros, la meitat serà satisfeta per la Diputació durant el mes d’abril com a conseqüència d’un
conveni de finançament. Per això considera molt important que s’hagi pogut avançar els terminis per pagar
les factures sense incrementar l’endeutament, malgrat les bones condicions del crèdit, els programes de
tresoreria preveien poder arribar als terminis legals durant el mes de juliol, però el control de la despesa
realitzat ens ha posibilitat avançar el pagament a dos mesos durant el mes d’abril i de maig.

9.- RATIFICACIÓ DE PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL CÀRRECS DE JUTGE DE PAU D’ALCARRÀS
PER RENÚNICA DEL TITULAR.
L’Alcalde-President, en virtut dels següents
ANTECEDENTS:
Primer.- Atès que a instancia de la Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justicia de
Catalunya per ofici de data 14 de setembre de 2011, Ple de la Corporació municipal, en sessió de data 24
d’octubre de 2011, va adoptar l’acord d’Incoar expedient per a la renovació dels càrrecs de Jutge de Pau
Titular i Substitut d’Alcarràs, disposant fer convocatòria pública als efectes que les persones interessades en
accedir als esmentats càrrecs puguin presentar instàncies al registre de la secretaria municipal, durant un
termini de 20 dies des de l’endemà de la publicació del present acord al Butlletí Oficial de la Província.
Segon.- Atès que efectuada l’exposició pública reglamentària en la forma següent:
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1.- Edicte inserit al Tauler d’Anuncis Municipal el dia 25 d’octure de 2011.
2.- Edicte publicat al Butlletí Oficial de la Provínica núm. 156 del dia 3 de novembre de 2011 fins al 26 de
novembre de 2011.
3.- Edicte inserit al Tauler d’Anuncis del Jutjat de Pau d’alcarràs, durant un termini de 20 dies, segons
certificació de la Secretaria Judicial del 25 de novembre de 2011.
4.- Edicte insereit al Tauler d’Anuncis del Jutjat Degà de Lleida, durant un termini de 20 dies, segons
certificació de la Secretaria Judicial del 15 de desembre de 2011.
Es fa constar per certificat de la Secretaria de data 26 de novembre de 2011, ratificat en data 15 de
desembre de 2011, que transcorregut el termini de 20 dies s’han rebut les sol.licituds per accedir al càrrec de
les persones següents:
-Sra. Rosa Eulàlia Escarp Ribes, de data 8 de de novembre de 2011.
-Sra. Maria Montoy Gálvez, de data 10 de novembre de 2011.
-Sr. Ricard Dolcet Sanjuan, de data 18 de novembre de 2011.
-Sr. Pere Joan Capdevila Dolcet, de data 18 de novembre de 2011.
-Sr. Ramón Costa Biosca, de data 22 de novembre de 2011.
Tercer.- Atès el dictamen de la Comissió Informativa de Governació celebrada el dia 13 de desembre de
2011, en el que es va proposar pactar entre tots els grups polítics municipals una proposta de persones amb
reconeguda solvència personal i que no hagi estat públicament vinculada amb cap llista política.
En virtut de l’establert a l’art. 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, fent constar que els
interessats no podràn estar incursos en cap causa d’incapacitat per a l’íngrès a la carrera judicial de les
establertes a l’art. 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
Quart.- El Ple de l’Ajuntament de laVila d’Alcarràs, en sessió de data 1 de desembre de 2011, va efectuar la
proposta de nomenament dels Jutges de Pau d’Alcarràs en favor de les persones següents:
1.- Jutge de Pau Titular: al Sr. Ricard Dolcet Sanjuan.
2.- Jutge de Pau Substitut: al Sr. Pere Joan Capdevila Dolcet,
3.- Alternativa 3 a.: a la Sra. Rosa Eulàlia Escarp Ribes
Segon.- Comunicat l’acord al Degà dels Jutjats de Primera Instància i Instrucció de Lleida, per a que l'aixequi
al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als efectes de efectuar el nomenament corresponent dels
actuals càrrecs. Es rep ofici de la Secretaria del Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de
data 23/01/2012, en el que es comunica que la proposta de nomenament solament es realitzarà pel Jurge de
Pau Substitut, ja que el Jurtge de Pau Titular finalitza el seu nomenament en data 19/11/2012, moment en el
que l’Ajuntament podrà formular nova proposta o ratificar l’acord del dia 15/12/2011.
Tercer.- Atès que l’actua Jurge de Pau Titular Sr. Miquel Antoni Serra Mora, en data 28 de febrer de 2012,
en compareixença davant del Secretari de l’Ajuntament, considerant que:
a) Després de quasi dos mandats creu haver donat compliment al servei públic d’una forma més que
suficient i que l’inici de l’expedient de renovació, pensava que també l’afectava, venia en certa forma
a alliberar-li personalment de la càrrega del servei.
b) Que a nivell personal s’havien fet contactes amb les persones designades i tots, tant els persones
proposades com els càrrecs a substituir, tenien feta l’idea del canvi en les funcions.
c) Que d’acord amb el Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau i els concordants de la Llei
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Orgànica del Poder Judicial, així com de la informació rebuda de la Secretaria de Govern del
T.S.J.C,, es pot realitzar la substitució dels càrrecs si concurreix renuncia expressa del titular.
d) Que amb la seva renúncia es millorarà la prestació del servei públic i solucionarà les raons
personals que motiven la seva renúncia.
Declara la seva expressa renúncia al càrrec de Jutge de Pau Titular d’Alcarràs, sol.licitant a la Sala de
Govern del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya que disposi el nomenament de la persona designada
pel Ple de l’Ajuntament de la Vila d’Alcarràs en sessió del dia 15/12/2011 amb la major urgència possible.
Mantenint les meves responsabilitats fins que es faci efectiu el nou nomenament i prengui possessió del
càrrec la persona anomenada. Sol.licitant a l’Ajuntament que doni trasllat de la renúncia a l’Il.lm. Sr. Jutge
Degà de Lleida, i a la Secretaria de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justicia, per tal que
procedeixin a renovar el càrrec de Jutge de pau Titular amb la urgència demanada.
Quart.- Comunicada la incidència anterior a la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justicia de
Catalunya, telefònicament, als efectes operatius es demana que es presenti la renuncia del Sr. Jutge de Pau
Titular i la ratificació plenària en un mateix tràmit.
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Governació del dia 21/03/2012.
Per tot el qual l’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent,
ACORD:
Primer.- Ratificar l’acord del Ple de data 1 de desembre de 2012, convalidant els tràmits realitzats, proposant
a la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya el nomenament dels Jutges de Pau
d’Alcarràs en favor de les persones següents:
1.- Jutge de Pau Titular: al Sr. Sr. Ricard Dolcet Sanjuan.
Segon.- Comunicar el present acord al Degà dels Jutjats de Primera Instància i Instrucció de Lleida, per a
que l'aixequi al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als efectes de efectuar el nomenament
corresponent dels actuals càrrecs.
L’Alcalde afegeix que vol agrair expressament al Jutge de pau r. Miquel Serra Mora el fet que hagi renunciat
per tal d’agilitzar el canvi proposat pel Ple en sessió del dia 1 de desembre de 2012.
Finalment, posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència d’11. dels 13 regidors que integren
el Ple, resta aprovada per unanimitat.

10.- RATIFICACIÓ DE DECRET DE L’ALCALDIA DE SUSPENSIÓ DEL REGISTRE DE PARELLES DE FET.
L’Alcalde-President, en virtut dels següents
ANTECEDENTS:
En molts municipis de Catalunya s’han aprovat resolucions d'eliminació del registre municipal de parelles, en
considerar les situacions que pretenen regular estan superades i solucionades pel nou codi civil i la resta de
la legislació vigent, existint altres mecanismes per oficialitzar aquestes unions, com és tenir un fill en comú,
viure dos anys en el mateix domicili o formalitzar-ho al notari.
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En diversos ajuntaments s’han adoptant en els darrers mesos la mesura d'eliminar el registre o estan sent
especialment escrupolosos a l'hora d'aplicar la llei per evitar que algunes persones utilitzin aquest tipus
d'unions de forma fraudulenta per iniciar els tràmits per regularitzar la situació al país, especialment rebent
consells de les administracions competents de introduir més condicions a la regulació en temes
d’estrangeria.
Aquestes situacions de canvis legislatius fan que no tingui cap sentit l’existència d’aquest registre i la
necessitat de suprimir unions fraudulentes d’estrangers, o al menys, seguint el criteri d’alguns Síndics de
Greujes, com la de Barcelona, estudiar noves normatives per evitar els usos fraudulents o instar la creació
de registres d’unions estables supramunicipals.
Considerant que El Ple de l’Ajuntament de la Vila d’Alcarràs, en sessió de data 17 de setembre de 1998,
acollint-se a l’establert a la Llei 10/1998, de 15 de juliol, d’unions estables de parella de la Generalitat de
Catalunya, en virtut del seu artícle 2, que determina que l’acreditació de les unions estables no formalitzades
en escriptura pública i el transcurs de dos anys de referència, es pot fer per qualsevol mitjà de prova
admisible i suficient. Va acordar aprovar les normes reguladores del Registre Municipal d’Unions Estables de
Parelles amb el contingut establert a la Llei 10/1998, de 15 de juliol, amb l’establiment d’unes normes
complementàries per a la seva constitució.
Considerant que s’han observat algunes sol.licituds d’informació contradictòries de persones interessades,
respecte a la creació i el termini de resolució de les parelles, generalment efectuades per persones
immigrants, que no tenen aparença de complir amb la finalitat de la Llei 10/1998, de 15 de juliol, que posen
de manifest la necessitat de revisar la norma i els requisits per tal de constatar la realitat de l’unió estable de
les parelles de fet que es sol.liciten, per evitar actuacions fraudulentes que poden afectar a la finalitat de la
norma.
Atès que per Decret de l’Alcaldia de data 5 de març de 2012, es va dictar Decret de Suspensió de l’activitat
del registre, corresponent al Ple la competència en l’aprovació i supressió de les disposicions de caràcter
general, d’acord amb l’establert a l’art.
de la Llei de Bases de Règim Local i el corresponent del text refòs
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Governació del dia 21 de març de 2012.
Es proposa per l’Alcaldia, l’adopció del següent,
ACORD:
Primer.- Eliminar el registre de parelles de fet municipal establert d’acord amb la Llei 10/1998, de 15 de juliol,
i acordat pel Ple en data 17 de setembre de 1998
Segon.- Disposar una nova normativa del Registre de parelles estables, que incrementi les condicions
acreditatives de la situació per evitar actuacions fraudulentes.
Tercer.- Requerir a la Policia Local que informi sobre la realitat de la convivència i residencia comú de les
parelles de fet inscrites en el darrer any, als efectes de comprovar la realitat i si s’escau revisar les
resolucions d’inscripció, per si es considera pertinent efectuar les pertinents actuacions legals.
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L’Alcalde Sr. Miquel Serra amplia la informació manifestant que la darrera sol.licitud de parelles de fet, prèvia
comprovació de les declaracions de les persones interessades, ha estat rebutjada.
Finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta, amb l’assistència d’11 dels 13 regidors que integren
el Ple, resta aprovada per unanimitat.

11.- MOCIÓ DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE SUPORT A LES COOPERATIVES DURANT 2012
ANY INTERNACIONAL DE LES COOPERATIVES
Atesa la proposta de Moció presentada per la Cooperativa del Camp d’Alcarràs i adoptada per tots els grups
polítics municipals en comissió informativa de governació del passat dia 21 de març de 2012.
Es proposa al Ple l’aprovació de la següent
MOCIÓ
La resolució 64/136 de l’Assemblea General de les Nacions Unides proclama el 2012 com l'Any Internacional
de les Cooperatives, i insta als estats membres, com també sol·licita a altres institucions públiques i agents
socials, a aprofitar el 2012 per promoure el cooperativisme, reconèixer la contribució d’aquestes empreses al
desenvolupament social i econòmic, i impulsar la formació i el creixement de les cooperatives. El missatge
de l’Any Internacional: "Les empreses cooperatives ajuden a construir un món millor”, reflecteix la valuosa
contribució de les cooperatives a les persones i al seu entorn.
Les cooperatives són empreses sostenibles, basades en principis i propietat dels seus integrants, que la
gestionen pel benefici mutu dels seus membres, de les persones usuàries i del seu entorn. Existeixen
cooperatives a tots els sectors de l'economia catalana: l'agricultura, el comerç, la cultura, l’energia,
l’ensenyament, l’habitatge, l’hostaleria, la indústria, la sanitat, els serveis d’atenció a les persones, els serveis
a les empreses, el transport, i un llarg etcètera. Les cooperatives són empreses democràtiques que
promouen l’ocupació estable i de qualitat, la responsabilitat social, l’arrelament al territori i la màxima
implicació en el desenvolupament econòmic i social de totes les persones, incloent també els col·lectius més
desafavorits.
Al món, més de 1.000 milions de persones estan vinculades d’una forma o altra a una cooperativa, i l’activitat
econòmica de les 300 cooperatives més grans equival a la desena economia mundial. A Catalunya
existeixen més de 4.807 cooperatives que, conjuntament, aporten el 4,5% al PIB català. Les cooperatives
són generadores d’ocupació i, en el període més sever de la crisi econòmica actual, entre 2008 i 2011,
l’empresa cooperativa ha perdut un 33% menys de llocs de treball que el conjunt de l’economia catalana.
En l’actual context econòmic i social, més que mai són necessàries empreses que reuneixin els principis i els
trets característics que demostren diàriament les cooperatives.
Per unanimitat dels regidors que integren els Grups polítics municipal de l’Ajuntament de la Vila d’Alcarràs,

ACORDEN:
1.- Donar reconeixement i suport institucional a la resolució 64/136 de l’Assemblea General de les Nacions
Unides sobre el 2012, Any Internacional de les Cooperatives.
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2.- Col·laborar amb les empreses cooperatives i les organitzacions representatives del cooperativisme per a
la divulgació de l’Any Internacional de les Cooperatives a la nostra Vila.
3.- Donar suport a les activitats de promoció del cooperativisme que s’impulsin a la nostra Vila durant el
2012.
4.- Millorar i, si escau, ampliar les eines i recursos a l’abast de l’Ajuntament per donar a conèixer la fórmula
cooperativa a les persones emprenedores que s’atenen des dels diferents dispositius municipals.

12.- APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA I FISCAL DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
NETEJA D’ESPAIS PRIVATS i DE L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC PER TERRASSES DE BARS I
SIMILARS.
Als efectes de realitzar el servei de neteja de patis privats de transcendència pública per afectar a la
salubritat, sanitat i seguretat pública, atenen les sol.licituds dels particurs en compliment de les ordres
d’execució urbanística acordades o per iniciativa privada, i ordenar la sol.licitud i l’establiment del preu públic
del servei sol.licitat a instància de pat.
Als efectes d’ordenar l’ocupació de les vies públiques amb terrasses de bars i d’altres locals similars,
determinant les condicions de les llicències d’ús especial.
Atès l’establert al Títol II del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que regula de forma exhaustiva els recursos dels municipis i, en cada cas,
determina la facultat de les Corporacions Locals pel seu establiment, ordenació i supressió, per la
determinació de les quotes tributàries així com per l’aprovació i modificació de les corresponents
ordenances fiscals reguladores dels tributs locals en els termes que s'hi concreten.
Vistos els informes favorables emesos pel Secretari-Interventor i el dictamen adoptat per la Comissió
Informativa de Governació celebrada el passat dia 21/03/2012.
Es proposa al Ple l’adopció del següent,
ACORD:
PRIMER.- Aprovar l’ordenança reguladora i fiscal de la prestació del servei de neteja d’espais privats i de
l’ocupació del domini públic per terrasses de bars i similars i l’establiment dels preus públics corresponents.
SEGON.- La present modificació restarà aprovada definitivament si durant la seva exposició no es formulen
reclamacions. Fent-se constar que la present modificació entrarà en vigor a l’endemà de la publicació de la
seva aprovació definitiva.
El regidor delegat d’espais urbans Sr. Agustí Cabases posa de relleu que l’ordenança pretén que s’asfaltin i
tanquin els solar resultants de demolicions d’edificis i que puguin causar perill per les persones i béns, i
regular l’ocupació de la via pública amb terrasses de bars, controlant les taules que s’hi fiquen amb
l’exposició visible de la llicència d’ocupació, establint unes tanques de similar forma per tots els espais i
especialment regulant els horaris de tancament de les terrasses en dies laborals i festius.
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Finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta, amb l’assistència d’ 11 dels 13 regidors que integren
el Ple, resta aprovada per unanimitat.
13.- ESCRITS OFICIALS I INSTÀNCIES.
No consten.
14.- PRECS I PREGUNTES.
1.- La regidora delegada d’Educació Sra. Marina Forcada, vol fer constar que l’equip de govern ha celebrat
diversos convenis amb l’Universitat de Lleida i diversos centres educatius de formació professional per tal que
els seus alumnes puguin realitzar tasques en pràctiques als diversos serveis municipals i desenvolupar
projectes de carreres que, per realitzar-se sobre assumptes d’interès municipals, també beneficien a la nostra
Vila sense costos de cap tipus. Per això vol aclarir que no es tracta de contractació de persones, sinó d’alumnes
en pràctiques a cost zero.
El Ple es dóna per comunicat.
2.- El regidor portaveu del grup de CiU Sr. Jordi Casals realitza el prec de que es consideri als grups municipals
de l’oposició per tal de possibilitar la seva assistència a les Juntes locals de seguretat, consideren que, sense
tenir vot, poden aportar coses i tenir informació directa.
L’Alcalde contesta que les membres i les assistències de les Juntes locals de seguretat estan reglades per la
normativa d’aplicació, solament en casos particulars es poden atendre a persones diferents com ha estat amb
els grups de pagesos vigilants del terme. No obstant, depenent dels assumptes i les circumstàncies de
participació es farà la consulta perquè participin.
3.- El regidor portaveu del grup de CiU Sr. Jordi Casals realitza el prec de que s’informi als grups de l’oposició
dels actes i agendes culturals abans que s’aprovin, ja que s’han assabentat per les agendes que s’han repartit
pel poble.
La regidora delegada de cultura Sra. Maite Codina consta que està prevista la convocatòria de la comissió
informativa per donar compte dels programes a desenvolupar, però que s’havien de repartir amb antel.lació
suficient per per avançar la informació als veïns.
4.- La regidora del grup de CiU Sra. Antonieta Ribes manifesta que el grup parroquial que ha dut a terme els
treballs de conservació i manteniment de l’església de Sta. Anna, voldria que es fes constar a l’acta del Ple de
l’Ajuntament el nom de les famílies que han fet aportacions econòmiques amb la finalitat citada anteriorment, tot
i considerant que l’església és de propietat de l’Ajuntament d’Alcarràs.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra, recolzat per tots els regidors que integren als grups polítics municipals, volen fer
constar l’exprés agraïment a les famílies que d’una forma totalment desinteressada han fet aportacions
econòmiques per tal que l’església de Sta. Anna de Montagut pugui ésser restaurada, conservada i dotada de
mobiliari i ensers propis del centre de cult que ha estat sempre, possibilitant que els immobles integrats en la
propietat municipal i catalogats com a béns culturals d’ interès local, dins dels catàlegs aprovats pel
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, pugin ésser utilitzats pel comú de la nostra població, tal
i com va ser la finalitat de la compra realitzada al Cabildo Catedralici del Bisbat de Lleida.
Expressament es fa consta l’agraïment a les famílies que han col.laborat en la dotació dels bancs de l’ Ermita, a
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saber:
-Família Pelegrí-Tomès (Mas del Pelegrí).
-Família Ricardo Ribes (Cal Carrilet).
-Família Manel-Nati.
-Família Dolcet-Gabarra (Casanova).
-Família Miquel-Maria Tarragó (Cal Miquel del Nap).
-Família Dolcet-Mir (Mas del Morell).
-Família Josep Tarragó (Mas del Nap
I no havent més assumptes que tractar l’Alcalde aixeca la sessió en el lloc, data i hora indicats a
l’encapçalament.
I perquè consti als efectes establerts als arts. 203 al 207 del R.O.F.R.J.C.L. (R.D. 2568/86, de 28 de novembre),
lliuro aquest certificat, amb reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent i amb el vist-iplau del Sr. Alcalde.
Alcarràs, 3 d’abril de 2012.
EL SECRETARI.
Vist i Plau.
L'ALCALDE.

