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ACTA NÚM. 06/2012

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 9 D’AGOST DE
2012.

Data: 9 d’agost de 2012.
Horari: Inici a les 19 h i acabament a les 21,30 h.
Lloc: Sala de sessions.

A les 19 hores del dia nou d’agost de dos mil dotze, es reuneix a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial
el Ple de la Corporació Municipal de la Vila t’Alçaràs, 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)

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

Secretari-Interventor:
Sr. Pere Biedma i Agüera.

ABSÈNCIES:

Amb l’absència excusada durant tota la sessió de la Regidora i Tercera Tt. d’Alcalde Sra. Maite Codina i
Badia (ERC).

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Es celebra sessió ordinària, prèvia convocatòria i publicitat efectuada amb l’antelació i forma reglamentària,
amb quòrum d’assistència suficient.
Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, seguidament es procedeix a conèixer els assumptes
inclosos al següent,

ORDRE DEL DIA:
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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 31 de maig de 2012 i
l’extraordinària del dia 12 de juliol 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 de 12 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:
-Consten a les actes de la Junta de Govern següents.
El Ple es dóna per comunicat.

b) Comunicació d’acords adoptats en Junta de Govern.
L’Alcalde-President dóna compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern, en les sessions que
més endavant es citen, quines actes han estat avançades als regidors amb l’esborrany de l’acta acompanyat
a la convocatòria, següents:
Junta de Govern del 6 de juny de 2012.
1.- Aprovació acta sessió anterior.
2.- Comunicació d’acords adoptats per decrets de l’Alcaldia de diversos serveis.
3.- 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
primer trimestre de 2012.
4.- Comunicació de decret de l'Alcaldia per ocupació de via pública amb taules de bars i similars.
5.- Contractació menor del servei de bar de les antigues piscines pel servei al parc angles i zona lúdica.
6.- Contractació negociada sense publicitat del subministrament i instal·lació de pista pel pavelló poliesportiu
municipal.
7.- assumptes diversos serveis: 7.1.- Conveni de subrogació d'empleat municipal amb la contractista de
neteja viària. 7.2.- Sorteig per a la sel.lecció d'alumnes a l'Escolar Bressol Municipal. 7.3.- Reorganització
d'espais a l'oficina d'atenció al ciutadà. 7.4.- Ratificació del servei de repartiment de graves pels camins
particulars. 7.5.- Ratificació de decret de l'Alcaldia de conveni per al foment de les connexions d'internet a la
zona rústica. 7.6.- Denegació de certificació de factura pendent de pagament requerida per IMAGA.
Junta de Govern del 13 de juny de 2012.
1.-Aprovació acta sessió anterior.
2.-Comunicació d'acords adoptats per decrets de l'Alcaldia de diversos serveis.
3.- Atorgament de llicencies dictaminades en comissió d'obres del dia 12 de juny de 2012
4.- Sol.licitud de modificació de conveni per ampliació del cap relatiu a la direcció d'obres i el pagament de
factures.
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5.-Aprovació de proposta de determinació de festes locals per a 2013.
6.-Aprovació de conveni de col·laboració entre l'ajuntament d'Alcarràs l'assembla local de la Creu Roja a
Lleida pel desenvolupament del projecte Centres de Mediació Social
7.-Assumptes diversos serveis. 7.1.- Modificació conveni amb Distribuciones Valmor. 7.2.- Nomenament de
Jutge de Pau Titular. 7.3.- Conveni extrajudicial amb la Sra. Miriam Junca Florejacs per la resolució pactada
de demanda laboral 46/2012 per acomiadament. 7.4.- Proposta per reversió de bascula del Senpa. 7.5.Modificació puntual preu públic piscines per abonament de 15 dies. 7.8.-Comunicació de dictamens de la
comissió informativa de cultura festes, educació patrimoni històric del dia 06/06/2012, 2.-comissió del dia
28/05/2012, del dia 22/05/2012 i del dia 11/04/2012.
Junta de Govern del 20 de juny de 2012.
1.- Aprovació acta sessió anterior.
2.- Comunicació d’acords adoptats per decrets de l’Alcaldia.
3.- Aprovació de modificació del servei d’Escola de música i aprovació de concert amb entre l’ajuntament
d’Alcarràs i l’Orfeó Lleidatà.
4.- Aprovació de la modificació de l’ordenança general de preus públics-annex de l’ Escola de música.
5.- Assumptes diversos serveis. 5.1.- Aprovació de registre del servei de Centre Obert. 5.2.- Apel.lació
davant del Tribunal Superior de Justicia contra sentència denegatòria de recurs presentat per reparcel.lació
voluntària Av. Catalunya. 5.3.- Compensació de deutes de l’IBI amb quotes de solars municipals del p.p. de
l’Incasol. 5.4.- Baixa de l’IBI de parcel.les de l’Incasol per conveni per desenvolupar pla parcial del Tossalet
Roig. 5.5.- Reclamació de compensació per aportació supramunicipal del Fons de cooperació local de
Catalunya per a l’any 2011.
6.- Foment de la banda ampla rural- satèl.lit per la Direcció General de Telecomunicacions.
7.- Reclamació de manteniment de transport escolar en períodes no lectius a l’ATM àrea de Lleida.
8.- Informació períodes de vacances de serveis socials.
Junta de Govern del 27 de juny de 2012.
1.- Aprovació acta sessió anterior.
2.- Comunicació d’acords adoptats per decrets de l’Alcaldia de diversos serveis.
3.- Sol.licitud a la Gerència Territorial del Cadastre de revisió de ponència de valors cadastrals de caràcter
general.
4.- Aprovació inicial de modificació de preu públic de l’escola bressol.
5.- Revisió de l’acord de la Junta de Govern del dia 16 de maig de 2012 d’adjudicació de la contractació
negociada sense publicitat de les obres de millora del camí Cap de la Vall.
Junta de Govern del 11 de juliol de 2012.
1.- Aprovació acta sessió anterior.
2.- Comunicació d’acords adoptats per decrets de l’Alcaldia de diversos serveis.
3.- Pròrroga del Pla Local de Polítiques d’Igualtat.
4.- Aprovació de sol.licitud de subvencions per programes del Departament de Benestar Social.
5.- Ratificació del decret pel qual s’aprova l’expedient de contractació negociada sense publicitat del serveis
de redacció de modificació puntual del POUM per nova delimitació de sectors urbanitzables i el Plec de
clàusules administratives per a la contractació.
6.- Liquidació taxa aprofitaments especials a E-On Elèctrica S.L.
7.- Aprovació de conveni amb el Departament d’Interior per a l’adhesió de l’Ajuntament a la Xarxa Rescat de
Radiocomunicacions d’Emergències i de Seguretat.
Junta de Govern del 2 d’agost de 2012.
1.- Aprovació acta sessió anterior.
2.- Comunicació d’acords adoptats per decrets de l’Alcaldia de diversos serveis.
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3.- Adjudicació de contractació negociada sense publicitat del serveis de redacció de modificació puntual del
POUM per nova delimitació de sectors urbanitzables.
4.- Atorgament de llicències dictaminades en comissió d’urbanisme del 18 de juliol de 2012.
Es proposa per l’Alcaldia la ratificació del conveni amb el Departament d’Interior per l’establiment de la Xarxa
Rescat.
Preguntant als regidors si volen ampliar la informació o realitzar alguna observació.
Oberta deliberació pren la paraula el Sr. Gerard Serra, portaveu del grup de CiU, efectua les següents
preguntes:
1.- Informa d’un error material de data en l’acta de dia 2/8/2012, error que es troba rectificat a l’aprovació de
l’acta corresponent segons indica el Secretari.
2.- Vista de l’acta de la sessió del dia 13 de juny de 2012, es diu que s’ha contractat l’empresa Gestió
Integral de Persones per fer uns tallers de formació de personal i directius per import de 2.800 €. I un altre
servei de realització d’un pla d’acció i participació respecte a l’organització de directius i caps de servei,
preguntant el regidor Sr. Serra quin ha estat el cost d’aquests contracte. L’Alcalde contesta que les dades
concretes es respondran per escrit al no disposar a la sessió de les dades de la contractació menor
realitzada, exposant que s’han fet 4 sessions de formació de personal, de matí i tarda, a 2 grups de caps de
serveis i als regidors delegats que han de dirigir serveis, al voltant d’unes 40 persones formades, sessions
que han servit de base per fer redacció del pla d’acció a desenvolupar.
3.- Vista de l’acta de la sessió del dia 13 de juny de 2012, en relació amb el conveni de col.laboració amb la
Creu Roja, respecte a la mediació social fins al mes de desembre, el regidor Sr. Serra pregunta si tindrà
algun cost per l’Ajuntament les activitats i els tallers per la gent jove, manifestant que voldria conèixer la
memòria de les activitats. L’Alcalde contesta que la Sra. Maite Codina, regidora delegada de serveis
personals, ha excusat l’assistència a la sessió d’avui, que és la regidora delegada que s’ha encarregat de
tota la gestió i que le informarà adientment, però es comunica que el conveni amb Creu Roja complementa
les actuacions del Centre Obert d’Alcarràs creat per l’Ajuntament per atendre a joves amb problemes o
exclusió social o sense sostre, sempre segons les recomanacions dels serveis socials, amb la dita finalitat
s’ha habilitat un espai que serà atès per 2 monitores parcialment subvencionades, complementant el servei
amb la col.laboració amb la Creu Roja que ja fa anys que presta serveis similars. No obstant insisteix que la
regidora delegada l’informarà per escrit.
4.- Vista de l’acta de la sessió del dia 13 de juny de 2012, respecte a l’acomiadament al treballador Sr.
Andreu Dolcet, pregunta el regidor Sr. Serra si se li va oferir el seu traspàs a l’empresa adjudicatària del
servei de neteja viaria. L’Alcalde contesta que es va oferir el traspàs a les tres persones afectades pel servei,
una es va traspassar un altra va marxar a un altre activitat i la decisió de preferir l’acomiadament va ser una
decisió del treballador.
5.- Vista de l’acta del dia 27 de juny de 2012, respecte a la contractació de l’ajudant de tècnic informàtic,
pregunta el regidor Sr. Serra si s’ha seguit algun procediment de sel.lecció. L’Alcalde contesta que es va
contractar per acumulació de feines, relatives a l’actualització de la pàgina web, el facebock de l’Ajuntament i
d’altres activitats de registre i intranet, durant un període de tres mesos, significa que es va contractar al
mateix estudiant que estava fent les pràctiques a l’Ajuntament, aquestes activitats van ser aconsellades per
l’auditoria de personal GIP i, significa, que aquests tipus de contractes temporals s’han continuat fent de la
mateixa manera que es feien abans. El Sr. Serra reitera que si ara contracten directament a les persones
per la seva vàlua, abans també ho feien, però abans l’oposició criticava aquestes actuacions, creu que s’ha
de ser honest i reconèixer aquestes actuacións. L’Alcalde contesta que es va fer la sel.lecció interina de la
tècnica de cultura de forma oberta, però que aquests contractes temporals i urgents es realitzen directament,
perequè comportarien un mínim de tres mesos de selecció i la contractació igualment seria de tres mesos,
per la qual cosa no seria lògic emprendre aquests processos.
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6.- Vista l’acta del dia 27 de juny de 2012, respecte a la revisió de l’asfaltat en calent del camí Cap de la Vall,
el regidor Sr. Serra pregunta si s’ha fet per interés local i en benefici del poble, ja que ha rebut queixes del
perquè s’ha decidit no fer l’asfaltat en calent, quan es van pujar els impostos amb dita finalitat i en tot cas
perquè no s’ha comunicat el canvi de criteri del tipus d’asfaltat. El regidor delegat de Camins, Sr. Jaume
Bernis, manifesta que es veritat que en principi es volia fer el camí amb l’asfaltat en calent, però a l’hora
d’estovar el camí es va comprovar que tenia molt poca solera. Recorda que va ser un dels primers camins
que es van asfaltar per l’Ajuntament i tenia una caixa molt petita, en alguns casos pràcticament inexistent.
Afegeix el Sr. Bernis que els mateixos tècnics de l’empresa adjudicatària ens va aconsellar a no fer l’ asfaltat
en calent perquè hauria durat molt poc temps. Parlat amb els responsables de les empreses que havien
presentat oferta, es va seguir el consell dels tècnics de Romero Polo, que disposen d’una màquina especial
per fer un nou sistema que barreja la caixa del camí actual amb ciment a relació de 20 kg./m2 i recebo
coberta amb 3 capes de “garvancillo” i de reg asfàltic. La proba es va veure en 3 camins realitzats en altres
municipis i es va considerar que era més bon ferm que realitzar un asfaltat en calent, al menys en aquests
camí en concret. A més a més no solament va ser un consells dels tècnics de totes les empreses amb les
que es va negociar, sinó que s’haurà aconseguit un estalvi d’uns 40.000 €., El fet és que els camins que
s’han asfaltat en calent dins del poble, als dos o tres anys, manifesten moltes esquerdes, ara veurem com
aguanta aquests tipus d’ asfaltat. Per la qual cosa creu que s’haurà d’anar estudiant cada camí, per veure si
és més aconsellable utilitzar el reg en calent o alternatives com la realitzada al Cap de la Vall. El Sr. Serra
contesta que tot i poden estar justificada l’actuació, considera que s’hauria tingut que reunir al Patronat d’Ajut
al Jove Agricultor per explicar la proposta i justificar la pujada de l’IBI, segurament s’hauria donat la raó al
regidor de camins, però hauria estat millor informar. El regidor delegat Sr. Bernis està conforme en que
s’hauria pogut informar abans, i diu que al final es convocarà al patronat per explicar l’actuació, però el
problema era que aquests tipus d’actuació únicament el fa una màquina especial que tenen els de Romero
Polo i s’havia d’aprofitar l’oferta d’uns dies concrets que tenien disponibles.
7.- A la vista de l’acta del dia 11 de juliol, el regidor Sr. Serra pregunta que qui ha estat el criteri per a la
contractació dels tècnics per modificar els sectors urbanitzables del Salar, pregunta perquè un o varis dels
projectes que estaven al calaix no s’han per fer als serveis tècnics municipals, reforçant si calia el personal
per tal d’estalviar diners, com sempre s’havia dit abans per l’oposició, creu que si es vol accelerar està bé
que es tinguin més miraments amb els serveis tècnics municipals. L’Alcalde contesta que s’havia de reduir el
risc de no complir amb els terminis de compensar els solars de les escoles i l’ocupació de les piscines, amb
un termini de fins a finals d’agost de 2013, ja que ens comportaria pagar més de 1.092.000 €. Aixó ens ha
obligat a intentar tenir més garanties. Es va parlar amb els serveis tècnics municipals al poc d’entrar al
govern municipal, i varem deixar que continuessin amb la feina fins al cap d’uns mesos, però vistes les
circumstàncies personals dels serveis, per tal de vetllar pels interessos econòmics generals, es va proposar
contractar un equip extern amb l’únic objectiu de redactar els projectes que necessiten per atendre les
obligacions urbanístiques rebudes. Pel que fa al del.liniant contractat que es dedicava a col.laborar amb
l’arquitecte municipal per fer aquestes tasques, se li va oferir que negociés amb l’empresa que es
contractava per continuar fent la feina que desenvolupava, però es desconeix les causes de perquè no es
van posar d’acord. Respecte a l’objecte de la contractació contesta que es va fer d’acord amb el crèdit
disponible per l’any 2012, de 50.000 €, s’ha fet una contractació negociada sense publicitat amb negociació
amb tres empreses i es va adjudicar a la que va fer l’oferta més econòmica.

8.- A la vista de l’acta del dia 2 d’agost, el regidor Sr. Serra en relació amb les sentencies del Jutjat de lo
Social que han acceptat les demandes del Sr. Espasa, on es diu que s’acatarà la sentència, i de la Sra. Eva
Martí, on es diu que es no s’està conforme i es farà recurs davant del tribunal superior de justícia de
Catalunya, vol manifestar que les paraules es poden girar contra les persones, el grup de CiU va demanar
que s’arribessin a acords amb els treballadors que s’acomiadaven, manifesta que se li va contestar que els
acomiadaments es consideraven que havien de ser a cost zero, per això creu que si s’hagués pactat
s’haurien estalviat perjudicis personals als treballadors i que al final sigui un jutge el que arribi a una
sentenciar que s’hagi de retornar al Sr. Ramón Espasa cinc o sis mil euros i que a la Sra. Eva Martí se
l’hagin de pagar uns trenta i pico mil euros. Així amb la Sra. Miriam Juncà es va negociar indemnitzar al
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voltant de sis mil euros o més. Creu que l’Ajuntament ha de donar una millor imatge, creu que no cal arribar
a aquests extrems, haver de pagar indemnitzacions, més costos dels advocats, readmissions, perjudicis
personals, tot plegat ens pot costar al voltant de vuitanta mil euros. En concret pregunta quin ha estat els
costos dels advocats municipals. L’Alcalde Sr. Miquel Serra no accepta que es digui si s’ha set més o
menys senyor en els acomiadaments, perquè l’actual equip de govern ha estat parlant amb les persones
informant de les intencions municipals, assumint la responsabilitat i ha actuat així per produir estalvis a
l’Ajuntament, no com l’anterior govern que havien fet acomiadaments sense comunicar-ho personalment a
les persones afectades. Afegeix que els costos de reposició de les retribucions al Sr. Ramón Espasa
solament estan al voltant d’uns dos mil euros i que acaten la sentencia del jutge malgrat no estar d’acord ja
que consideren que el gerent esportiu no fa les funcions que ara han assumit els nous regidors delegats, per
això s’acata i ja està. Respecte al cas de la Sra. Eva Martí s’ha presentat recurs ja que considerem que que
la sentencia te contradiccions, així per una banda es diu que el contracte que li va fer l’equip de govern de
CiU era il.legal i per altra banda no es recull que la jurisprudència del tribunal suprem considera aquests
contractes com a interins i sense dret a indemnització si s’amortitzen les places. El Sr. Alcalde vol deixar clar
que la sentencia considera que la contractació era il.legal. El regidor Sr. Serra contesta que creu que la
sentencia ha estat negativa més per la estratègia dels advocats municipals que per un altra cosa, ja que si
s’hagués fet la contractació il.legal s’haurien pogut agafar per no indemnitzar. L’Alcalde comunica que es
tenen causes suficients per a recórrer la sentència per ser una contractació il.legal i finalment informa que
els costos dels advocats no sumen més de mil cent euros per cada assumpte.
El Ple es dóna per comunicat i conforme amb la proposta de ratificació del conveni amb el Departament
d’Interior.

3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS DE 2011 I RECTIFICACIÓ DE
L’INVENTARI DE BÉNS.
Atès el dictamen de la Comissió Especial de Comptes del dia 3 de maig de 2012, que va aprovar
inicialment l'informe Memòria dels Comptes Generals de l’exercici pressupostari de 2011 corresponent
als Ens Ajuntament i Patronat Municipal d’Esports
Atès que durant el termini d’exposició pública realitzat mitjançant edictes inserits al Tauler d'Anuncis
Municipal i al Butlletí Oficial de la Província núm. 67, del dia 15 de maig de 2012, no s’han formulat
reclamacions ni al·legacions de cap tipus, es considera l’aprovació inicial de l’informe aixecada a
definitiva.
Atès que, com s’indica a l’Informe de Secretaria-Intervenció d’igual data, d’acord amb l’ establert a l’art.
213 i ss. i l’art. 223, Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual se aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, el control intern correspon exercir-ho a l’Interventor municipal,
sense perjudici de complementar les seves funcions amb serveis externs coadjuvants de les seves
funcions de fiscalització. I el control extern de fiscalització dels comptes i de la gestió econòmica de les
corporacions locals correspon a la Sindicatura de Comptes de Catalunya i al Tribunal de Comptes
d’acord amb els convenis i el que estableix les lleis que regulen el seu funcionament.
Atès s’ha de procedir a la resolució dels Comptes Generals abans del primer d’octubre i trametre
l’expedient a la Sindicatura de Comptes abans del 15 d’octubre de 2011. Significant-se per la Secretaria
que el compliment dels terminis de presentació dels comptes s’ha de fer tant si s’aproven com si no
s’aproven per tal d’evitar perjudicis econòmics a la Corporació. Informant-se finalment que s’ha de passar
proposta al Ple de la Corporació abans del 1 r. d’octubre i trametre els comptes de 2010 a la Sindicatura
de Comptes amb el resultat que sigui.
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Considerant allò establert a la Regla 102.4 de l’Ordre EHA/4041, de 23 de novembre, per la qual
s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, publicada al B.O.E. de 9 de desembre de
2004, que estableix que “4. L’aprovació del compte general és un acte essencial per a la fiscalització
d’aquesta pels òrgans de control extern, que no requereix la conformitat amb les actuacions reflectides
en ella, ni genera responsabilitat per raó de les mateixes.
Per l'Alcaldia es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar la Memòria i els Comptes Generals Municipals de l'exercici de 2011, corresponent als
Ens Ajuntament i Patronat Municipal d’Esports.
Segon.- Donar compliment a la tramesa dels comptes i l’expedient tramitat fins a la data a la Sindicatura
de Comptes de Catalunya.
Tercer.- Aprovar la rectificació anual de l'Inventari de Béns deduït de les altes i baixes de l'immobilitzat de
la comptabilitat i comptes generals amb efectes del 31 de desembre de 2011 fins a presentació de
l’informe de l’Auditoria contractada.
Oberta deliberació el regidor-portaveu del grup municipal del P.P. Sr. Simeó Abad, manifesta que a la
memòria del Patronat Municipal d’Esports s’exposen les subvencions a les entitats, però creu que si es
donen s’han de donar a tots per igual, que ha d’haver el mateix criteri pels del futbol que pels del
handbol, que pels de l’associació dels Motoristes, tots els mereixen ser ajudats de la mateixa manera.
L’Alcalde contesta que no es cert que hagin discriminacions, creu que hi ha criteris equitatius per a tots,
valorant per exemple el nivell de foment de l’esport, de l’esport femení, etc. El regidor delegat d’Esports
Sr. Alex Planes afegeix que s’han establerts unes bases equànimes per a totes les activitats al Patronat
Municipal d’Esports, el Motoristes si fan activitats lúdiques, igual com la resta d’associacions culturals o
socials han de presentar els seus projectes d’activitats anuals i si el presenten se’ls recolzarà. El regidor
Sr. Simeó Abad contesta que això és el que pretén, com els del teatre, les mestresses, s’ha de recolzar a
tothom per igual. L’Alcalde contesta que sempre s’ha tingut interès en donar el màxim de subvencions i
sense considerar si el sector al que representen paguen més o menys impostos, per que el que es paga
d’impostos no te contraprestacions directes ja que són ingressos generalistes, la distribució de subvenció
és fa segons els nens, les persones que hi participen, etc., i la proba està en que aquest any s’han
incrementat les ajudes als pressupostos. El Sr. Abad insisteix en que s’ha d’ajudar, més si han de sortir
fora a fer les activitats, recolzar l’activitat de la gent del poble, als projectes a les associacions, a la
cultura, etc. El Sr. Gerard Serra, portaveu del grup municipal de CiU manifesta que s’abstindran.
Posada a votació la proposta realitzada, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre
legal, el Ple l’aprova pels 7 vots a favor dels regidors dels grups municipals d’E.R.C., P.S.C. i del P.P. i
l’abstenció dels 5 regidors del grup municipal de C.iU.

4.- RATIFICACIÓ I APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ACORD DEL SERVEI D’ESCOLA DE MÚSICA I
APROVACIÓ DE CONCERT AMB ENTRE L’AJUNTAMENT D’ALCARRÀS I L’ORFEÓ LLEIDATÀ.
Atès l’acord de la Junta de Govern celebrada el passat dia 20 de juny de 2012, de canvi del sistema de
gestió de l’Aula de Música, en concert amb l’Orfeó Lleidatà per tal de la creació d’una Escola de Música,
en mancomunitat funcional amb altres municipis del Baix Segrià.
Atès que efectuada exposició pública de la gestió del servei i del conveni mitjançant edictes inserits al
Tauler d’Anuncis Municipal i el B.O.P. núm. 90 de data 30 de juny de 2012, es proposa per l’Alcaldia
l’adopció del següent,
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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) i l’establert a l’art. 88 de la L1ei 30/92, de 26
de novembre, per la que s'aprova el regim jurídic de les administracions públiques i el procediment
administratiu comú.
Es proposa l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern del dia 20 de juny de 2012, aprovant definitivament la
modificació del servei d’aula de música municipal pel d’Escola de Música Municipal, que es gestionarà de
forma indirecta mitjançant concert amb l’Entitat Orfeó Lleidatà, en virtut de conveni administratiu.
Segon.- ratificar i aprovar definitivament el conveni administratiu amb l’Entitat Orfeó Lleidatà per a la
prestació del servei d’Escola de Música Municipal que consta a l’expedient.
Tercer.- Delegar en l’Alcaldia la representació municipal per a la formalització del conveni.
Oberta deliberació la regidora delegada d’educació Sra. Marina Forcada explica en extracte que la
proposta va venir de varis municipis interessats que es van reunir per negociar el servei. Manifesta que el
procés sempre va tenir com a principal element la continuïtat del professorat de l’aula de música, així es
va informar en reunions amb pares, amb els propis professors i en comissió informativa d’educació, amb
la presencia dels representants de l’Orfeó. Finalment solament poden continuar els 5 professors que
tenen la titulació adient per formar part d’una escola de música, dient que quatre professors no
disposaven de l’habilitació adient. Respecte als preus informa que s’incrementen com s’incrementen les
hores lectives reglades, tant de formació musical com d’instrument, però que no n’hi ha molta diferència,
solament afecta especialment als adults que feien classes exclusivament d’instrument. El Regidor del
grup municipal del P.P. Sr. Simeó Abad creu que els preus proposats són molt cars, te informació de que
alguns professors donaran les classes particulars a la meitat del preu de l’escola. La regidora delegada
Sra. Forcada insisteix que tret de les classes d’instruments a adults no resulta més car, perquè es pretén
fer ensenyaments reglats, perquè s’augmenta un mínim d’una hora setmanal, i perquè no solament fan
llenguatge musical més l’instrument, sinó que a més faran formació d’agrupacions municipals per tal de
poder crear bandes, grups que puguin beneficiar a les activitats culturals del municipi. En definitiva ara
seran escola de música, convalidant estudis oficials i seguin els criteris i programes que marca el
Departament d’Ensenyament.
El regidor del grup municipal de CiU Sr. Gerard Serra es manifesta no conforme amb la proposta, perquè
trenca l’ espírit i l’adaptació al poble que tenia l’aula de música, no dubta que l’Orfeó pot tenir més
reglada la formació que la que teníem, però l’aula de música estava adaptada a la gent del poble que
després es podia examinar allí on volien. A més creu que haurem de fer una inversió durant dos anys per
adaptar les aules, més instruments, etc. Creu que per molt que es digui que surt més a compte o es fan
més hores, creu que no pot ser que els jubilats hagin de pagar un preu de 20 €. al mes, per això demana
que l’Orfeó bonifiqui a aquestes persones més damnificades. En definitiva creu que la proposta ha estat
bona pels municipis que no tenien res, però pels que tenien l’aula de música creu que perdem
peculiaritat i serà més cara. La regidora Sra. Marina Forcada creu que una cosa és fer un repàs i un altre
l’enseyament d’una escola de música, amb programacions, exàmens, inspecció i control docent. Afegeix
la Sra. Forcada que una aula o un repàs de música és un altra cosa, si volem que els usuaris paguin per
un servei, si volem aconseguir subvencions, hem de donar un servei de categoria, amb uns valors per
ensenyaments controlats i compatibles amb els estudis de l’IES, per exemple, això amb l’aula de música
no passava. Comenta la Sra. Forcada que les subvencions ja no seran dels 600/€. per alumne com fins
ara, sinó que estarà al voltant dels 235 €., però fins i tot solament les podrem rebre si som realment una
escola. Respecte a les reformes a fer són mínimes i es demanarà subvenció a la Diputació, a més s’han
de fer en dos exercicis. Finalment diu que s’estudiaran els casos particulars, però al final solament han
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hagut 10 baixes, i en canvi s’han recuperat d’altres persones que abans anaven a Lleida a fer els estudis
musicals. Pel que fa als jubilats s’estudiarà singularment la situació.
L’Alcalde finalitza dient que amb els canvis sempre n’hi ha persones que surten més beneficiats que
d’altres, ara convalidarem els estudis a l’escola de música d’Alcarràs, i per això es pagarà una mica més,
per tenir més hores d’estudi i uns estudis més reglats. Es perjudicarà als que solament feien un
instrument com a afició personal, però em de pensar que era un servei deficitari, que s’havia començat a
qüestionar, així l’any passat va haver un reducció de despesa per part dels professos; però ara es
liquidarà el dèficit mantenint el servei amb la gestió indirecta de l’Orfeó Lleidatà.
Posada a votació la proposta realitzada, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre
legal, el Ple l’aprova pels 6 vots a favor dels regidors dels grups municipals d’E.R.C., P.S.C. , 1 vot
d’abstenció per part del regodr del grup del P.P. i el vot en contra dels 5 regidors del grup municipal de C.iU.

5.- RATIFICACIÓ DE DECRET D’APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT.
Atès que per raons d’urgència per Decret de l’Alcaldia de data 23 de juliol de 2012, es va aprovar el Pla
Local de Joventut 2012/2015, disposant la seva presentació al Departament de Benestar Social i Família
a fi de sol.licitar les corresponents subvencions per realitzar els projectes i programes d’acord amb
l’Ordre del 2 de juliol de 2012 pel qual s’aproven les Bases de convocatòria corresponents.
Vist l’informe de la Comissió informativa del 6 d’agost de 2012.
Considerant que es requereix l’aprovació per part del Ple de la Corporació.
Es proposa per l’Alcaldia la seva ratificació.
La regidora delegada Sra. Montse Clarisó informa en extracte al Ple del contingut del Pla, dels diversos
programes i activitats previstes per tal de poder obtenir les subvencions corresponents. Significant que
es va explicar en comissió informativa,
Finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de 12 dels 3
regidors que integren el Ple, resta aprovada per unanimitat.

6.- MOCIÓ DE SUPORT A L’ASSOCIACIÓ NACIONAL CATALANA i
INDEPENDÈNCIA

A LA MARXA CAP A LA

En virtut de l’acord adoptat pels grups municipals d’ERC, PSC i CiU, recollint la moció del grup municipal
ERC, adoptat en la comissió informativa del passat dia 6 d’agost de 2012, es presenta al Ple municipal la
següent
MOCIÓ
Entre els ciutadans i ciutadanes de Catalunya es constata un ascens continuat de l’opció independentista
que manifesta de manera ben clara un sentiment cada vegada més arrelat i compartit.
El poble català està essent cada dia més i més maltractat per part de l’Estat espanyol, el qual no ens
protegeix, ni ens respecta, menystenint la nostra llengua i la nostra cultura, i ens ofega econòmicament.
Com a conseqüència d’aquest tracte discriminatori e injust, la crisi afecta de manera especialment greu
els nostres joves i les persones més febles e indefenses de la nostra societat, e hipoteca les generacions
futures.
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Com a regidors i regidores, que experimentem de manera ben viva el maltractament infringit per l’Estat
espanyol a les nostres institucions nacionals i municipals, tenim el deure de vetllar pel benestar dels
nostres conciutadans i pel de les generacions futures.
Per tot això, els grups sotasignants proposen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
Primer.- Donar suport a l’Assemblea Nacional Catalana que té com a objectiu principal treballar per tal de
fer possible l’exercici del dret a l’autodeterminació.
Segon.- Donar suport a la Marxa cap a la independència, promoguda per l’Assemblea Nacional
Catalana, així com a tots els actes que, amb motiu d’aquesta marxa, es faran arreu del país, amb la
finalitat de convidar tots els ciutadans a formar part de l’Assemblea Nacional Catalana.
Tercer.- Donar suport especialment als actes que l’organització territorial de l’Assemblea Nacional
Catalana a Alcarràs organitzin en el marc territorial a la nostra Vila.
Quart.- Posar en coneixement d’aquests acords a l’organització territorial de l’Assemblea nacional
Catalana a Alcarràs i al Parlament de Catalunya.
Oberta deliberació l’Alcalde pregunta al portaveu del grup municipal del P.P. si es vol afegir als grups
proposants ja que no va poder assistir a la comissió informativa. El regidor Sr. Simeó Abad manifesta
que està en contra de la moció, que ja es manifestarà respecte a aquestes qüestions, si cal o no, quan
hagi un referèndum, si algun dia es planteja, però no pot estar d’acord amb manifestacions com que
Espanya ens maltracta, que ens menystenen o ens ofega econòmicament, perquè creu que no es cert,
manifestant per exemple que els embassaments, els canals de regs, que coneix com a membre del
Canal d’Aragò i Catalunya, els paga l’Estat, als jubilats els paga l’Estat, com moltes altres inversions,
creu que és una posició exagerada.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que les inversions que diu el Sr. Abad no les paga Espanya, ja que
són diners que hi surten de Catalunya, manifestant que al final creu que sigui tant un tema patriòtic com
un tema de subsistència econòmica, no ens equivoquem, Per altra banda creu que la moció solament
pretén donar suport a una entitat civil, en la que participen moltes persones de molts colors polítics
diferents, que reclama temes de justícia social que és el foc final.
El regidor Sr. Simeò Abad, del grup del PP, contesta que ell personalment està d’acord amb la gent del
poble, si marxen vint mil euros de Catalunya han de tornar els vint mil, s’han de veure els comptes i la
gestió que es fem dels diners. Fica per exemple l’expresident Pujol que quan va deixar el govern el va
deixar amb uns set mil milions de deute, però ara quan han marxat els del tripartit han deixat més de
tres-cents quaranta-set mil milions d’euros de deute, creu que els costos dels interessos solament valen
una fortuna i això solament en set anys.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra respon que segurament els governs de la Generalitat s’han hagut d’endeutar
per tal d’intentar arribar al mateix drets socials que tenien la resta de comunitats autònomes. Ja que
mentre nosaltres paguem amb els nostres impostos els ordinadors a les aules, els llibres, serveis i ajusts
socials o els dentistes gratuïts en comunicats com les d’Andalusia o Extremadura, nosaltres els hem de
pagar de les nostre butxaques. Aquesta situació ja és una reclamació de justícia social. El regidor Sr.
Jordi Casals del grup de CiU apunta que per deutes el Sr. Abad hauria de pensar en les que han deixat
els governs del PP a l’Ajuntament de Madrid i a la Comunitat Valenciana.
El regidor de CiU Sr. Gerard Serra diu que els números sempre són enganyosos, els diners en regadius,
en autopistes, etc, no provenen solament de l’Estat, una part han estat dels fons de cohesió europeus,
un altra part els han pagat els pagesos i l’altra la Generalitat, l’Estat no finança res amb els nostres
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impostos. Tampoc es defensa des de l’Estat a Catalunya davant les institucions europees per diferents
tipus de polítiques d’agricultura, per exemple. Apunta que quan es va fer la primera autovia a Catalunya,
l’any 1996, la de Lleida-Barcelona, ja hi havia una xarxa a tota Espanya, i tot i així encara van deixar de
retornar disset mil milions d’euros dels nostres impostos. A més les darreres actuacions del govern de
l’Estat s’encaminen a carregar-se més l’estat de les autonomies, a reduir eliminar als partits més
minoritaris, a imposant el bipartidisme. Davant d’això solament n’hi ha una sola solució, ens estan
avasallant i la solució no ha de venir de Madrid sinó de nosaltres. El regidor de CiU Sr. Santiago
Santamaria apunta que la xarxa viaria que tenim fa fastig comparada amb la que tenen per d’altres zones
com la pròpia Andalusia o Extremadura, a nosaltres solament ens queda pagar peatges d’autopistes,
quan la resta va per autovies gratuïtes, apunta que la gratuïtat del dentista va ser per primera vegada
establert a la Vall d’Aran, es una confusió a Catalunya es gratuït des de fa uns catorze anys.
La Sra. Marina Forcada, portaveu del grup municipal del PSC, manifesta que troben conformes els
aspectes generals, el seu partit era partidari de l’estat federal, però sembla que la situació ens està
abocant al catalanisme com a única forma de cercar el camí per arribar a donar una solució a la injusticia
social que s’ esta produint amb Catalunya.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra vol reiterar el sentit que la proposta solament és de recolzament a una entitat
cívica en defensa d’un país i perquè les generacions futures puguin viure millor.
El regidor del grup de CiU Sr. Gerard Serra apunta que en aquests punt es adient recordar que avui ha
mort el que va ser historiador i defensor de la nostra terra el Sr. Josep Maria Ainaud de Lasarte. Fent-se
el reconeixement i donant-se el condol sincer per unanimitat de tots els regidors que representen a tots
els grups municipal.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra dona per finalitzada la deliberació esperant que la força d’unió dels tres partits
que han donat suport a la moció puguin arribar també al Parlament.
Finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de 12 dels 13
regidors que integren el Ple, resta aprovada per 11 vots a favor dels regidors dels grups d’ERC, PSC i
CiU, i amb 1 vot d’abstenció del regidor del grup municipal del PP.

7.- ADJUDICACIÓ DEFINITIVA DE SUBHASTA DE FINQUES RÚSTIQUES.
Amb data 31 de maig de 2012 aquest Ple va resoldre aprovar el plec de clàusules economicoadministratives que havia de regir l’alienació per subhasta pública de finques rústiques municipals, béns
patrimonials d’aquest ajuntament segons consta a l’expedient i va convocar l’oportuna subhasta.
Publicats els anuncis de licitació corresponents publicats al B.O.P. núm. 89, del 28 de juny de 2012 i al
Perfil del Contractant de la seu electrònica municipal de la Plataforma de Contractació Pública del dia 29
de juny de 2012, han concorregut un total de 21 licitadors.
La Mesa de Contractació de l’Ajuntament, reunida el dia 23 de juliol de 2012, va acordar proposar al Ple
l’adjudicació de les subhastes als únics postors que han participat per cadascuna de les finques,
corresponent als precaristes autoritzats.
En tots els casos únicament s’ofereix un candidat a la compra per cada porció o finca sencera oferida, a
excepció de la finca corresponent al polígon 2, parcel·la 124, quina és divideix en tres parts, la primera es
pretesa pel Sr. Castany, la segona pel Sr. Aige, i la tercera pel Sr. Raido. Ara bé aquestes dues últimes
també són preteses pel Sr. Castany. Aquest últim només és precari d’aquella primera part, mentre que
els altres dos ho són de cada una de les que aspiren comprar. No obstant segons informe l’agent rural,
només el Sr. Castany es ve dedicant a la pagesia. D’altra banda, en quan a la superfície de les finques,
quina és del Sr. Aige, disposa d’una superfície segons el cadastre de 7.361 m² i aquest opta a la part de
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finca número 2, de 3.188 m². Mentre que la Sra. Raido, disposa d’una finca de 7.866 m² i opta a una part
de finca número 3, de 2.627 m². D’aquesta manera, cap d’ambdós casos suposaria una finca resultant de
més de 1,5 h. com es pot interpretar de la norma sobre unitats mínimes de conreu. En el plec de
clàusules en llur article primer estableix la finalitat quina és la de potenciar el desenvolupament productiu
de les finques rústiques, possibilitant l’accés a aquestes de les empreses agrícoles i/o ramaderes i
similars. D’altra banda, a l’article cinquè, es diu que podran participar de la compravenda de fiqnues les
persones que potenciïn el desenvolupament productiu de les finques, i l’economia de la Vila, que les
comprin per posar-les en productivitat, tinguin capacitat agrícola i ramadera o qualssevol altra activitat
natural amb dites finques, tingui una programació en tal sentit, disposi d’instal·lacions, maquinària pròpia
de l’explotació agrícola i/o ramadera. No obstant es diu al final que aquests requisits de l’article 5 podran
ser obviats respecte aquells que en són els actuals precaristes. Així les coses, participar, poden
participar tant qui és titular d’una explotació agrícola i/o ramadera com qui no si el mateix ja és precarista,
i no podran participar la resta de persones en una altra situació. Però es reitera, això és la capacitat per
participar, en canvi per a valorar l’oferta més avantatjosa, en cas de concorre més d’un pretendent a una
mateixa finca, si és dóna un mateix preu, i és mereixedora de guanyar respecte a la resta d’ofertes,
caldrà estar al criteri de quina garanteix l’assegurament de la finalitat d’aquest procés de venda de
finques municipals. Així les coses, respecte a la parcel·la 124, a l’existir més d’una oferta pel mateix
import sobre dues parts d’aquesta, hem de valorar qui assegura la consecució de la finalitat de la venda
de comunals, quina és la de promoure l’explotació econòmica dels comunals en relació a la pagesia i/o
ramaderia, i també als fins de la normativa reguladora de les unitats mínimes de conreu, això és el
Decret 169/1983, quina persegueix que en cas de parcel·lacions, les unitats resultants no siguin inferiors
a 1,5 h. Encara més, el reglament de patrimoni de l’ens local, aprovat pel decret 336/1988, de 17
d’octubre, preveu al seu article 44 que en el supòsit de venta de parcel·les sobreres com és similar en el
present cas, en el cas de què siguin diversos els propietaris confrontants, la venda s’ha de fer de manera
que les parcel·les resultants s’ajustin al criteri més racionals d’ordenació del sol, quin en el present cas,
és ben clar, d’acord amb la legislació aplicable i el POUM d’Alcarràs, es tracta de sòl no urbanitzable i
destinat a l’ús agrícola i/o ramader. Per tot el qual s’escau més convenient l’adjudicació de tota la finca al
Sr. Castany.
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), han
presentat la documentació necessària per a formalitzar el contracte, no havent-se establert l’exigència de
garantia definitiva segons el plec de clàusules administratives particulars.
Atès l’establert a la Disposició Addicional Segona apartat 2 del TRLCSP, en relació l’article 41.2 del
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el reglament de patrimoni dels ens locals, i l’article
274 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya, es proposa al Ple l’adjudicació a l’haver efectuat l’aprovació inicial.
Atès també que el valor del bé no supera el 20 per 100 dels recursos ordinaris del pressupost municipal,
l’acord pot adoptar-se per majoria simple del consistori, a tenor d’allò que estableix l’article 47.2, m) de la
Llei 7/1985 abans esmentada.
Vist que el Director dels Serveis Territorials del Departament de Governació i Relacions Institucionals, en
virtut de l’establert a l’art. 40.1.c) del Reglament del patrimoni dels ens locals de Catalunya, es dóna per
assabentat de la comunicació dels expedients,
Es proposa al Ple, l’adopció del següent,
ACORD:
1. Adjudicar, mitjançant subhasta pública, a les persones i pels preus que seguidament es relacionen, el
contracte d’alienació del bé patrimonial propietat corresponent als expedients següents:
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Expt.

2
3
4
5
7

Paratge

ELS REGUERS

ELS REGUERS

ELS REGUERS

ELS REGURES

ELS REGUERS

Id.
Inven.

3/0285
3/0323
2/0156
2/0156
2/0109

Id.
Cadas.

3/0156
3/0197
2/0173
2/0173
2/0169

Adjudicatari

JOVÉ SISÓ, Salvador
COMPANYS CASTELLS, Daniel
BAGUE GODIA, JORDI
CASTELLS CHARLES, JOSEFA A.
SERRA COLOM, JOSE

Part/Total

PARCIAL
TOTAL
PARCIAL
PARCIAL
TOTAL

Supe. Finca
Registral
(hectàrees)

Presu
Licitació Valor
Finca

Sup.
Venda
recent
medició

Dades Registrals-Finca registral
núm.

0,0378

FINCA REGISTRAL NUM.
5470

0,3314

704,8

0,075

FINCA REGISTRAL NÚM.
5472

0,1381

130

0,1732

FINCA REGISTRAL NÚM.
5455

0,1801

450

0,0263

FINCA REGISTRAL NÚM.
5455

0,1801

520,8

0,0605

FINCA REGISTRAL NÚM.
5451

0,0815

1.068,00

FINCA REGISTRAL NÚM.
5522

0,239

1.821,64

8

PUIGPERDIU

9/0648

9/0052

CHARLES PELEGRÍ, JOSEP M.

TOTAL

0,1863

10

COLLESTRET

/ 0

2/0343

LEZA PUIGFEL, FRANCISCO

TOTAL

0,1859

PENDENT INSCRIPCIÓ

0,1859

147,36

2,0333

FINCA REGISTRAL NÚM.
5022

2,4051

10.635,00

0,3188

FINCA REGISTRAL NÚM.
5022

2,4051

455,04

0,2627

FINCA REGISTRAL NÚM.
5022

2,4051

500,16

1,5833

FINCA REGISTRAL NÚM.
5020

5,4826

16.575,12

0,8163

FINCA REGISTRLA NÚM.
5020

5,4826

426,52

0,069

FINCA REGISTRAL NÚM.
5020

5,4826

1.204,00

0,078

FINCA REGISTRAL NÚM.
5030

7,8673

666,4

0,1222

FINCA REGISTRAL NÚM.
5987

2,274

2.055,20

0,03

FINCA REGISTRAL NÚM.
5987

2,274

340

1,2192

FINCA REGISTRAL NÚM.
5452

3,8296

19.507,20

0,5774

FINCA REGISTRAL NÚM.
5452

3,8296

330,96

1,1138

FINCA REGISTRAL NÚM.
5452

3,8296

6.794,88

3,232

20.672

3,232

73,52

3,232

19.334,40

11
12
13
14
15
16
18
21
22
26
27
28

COLLESTRET

COLLESTRET

COLLESTRET

COLLESTRET

COLLESTRET

COLLESTRET

COLLESTRET

MONTAGUT

MONTAGUT

REGUERS

REGUERS

REGUERS

2/0118
2/0118
2/0118
2/0088
2/0088
2/0088
2/0199
8/0002
8/0002
2/112
2/112
2/112

2/0124
2/0124
2/0124
2/0085
2/0085
2/0085
2/0203
8/0002
8/0002
2/129
2/129
2/129

CASTANY TOMAS, JOSE M.
CASTANY TOMAS, JOSE M.
CASTANY TOMAS, JOSE M.
SOLSONA MAS, JOSEFA
GÒDIA TERRATS, MARIUS
BOTARGUES VIVES, M. DOLORES
INMOSATURN SL
CHARLES BADIA, RAMON
CHARLES BADIA, RAMON
GODIA TERRETAS, MARIUS
SANJUAN BOTANCH, JOSEP M.
MIQUEL ESQUERDA, JOSEP R.

PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL
PARCIAL

29

REGUERS

2/113

2/130

GODIA TERRATS, MARIUS

PARCIAL

1,292

30

REGUERS

2/113

2/130

CASTANY TOMAS, JOSEP M.

PARCIAL

0,1838

31
32

23

REGUERS
COLLESTRET

finques

2/113
2//326

2/130
feb-31

SANJUAN BOTANCH, JOSEP M.
RIBOT CASCARRA,NOEMÍ

TOTAL

PARCIAL
PARCIAL

1,2084
0,7178

12,371

FINCA REGISTRAL NÚM.
5453;
FINCA REGISTRAL NÚM.
5453
FINCA REGISTRAL NÚM.
5453
FINCA REGISTRAL NÚM.
5459

1,7926

60,3919

10.931,00

115.44

2. Requerir l'adjudicatari perquè comparegui en el lloc i data que se li indiqui i davant el notari que li serà
designat, per atorgar l'escriptura de compravenda corresponent, havent de dipositar prèviament a la
Caixa de l'Ajuntament el preu de la venda i dels altres pagaments al seu càrrec.
3. Facultura al Sr. Alcalde per a que, en nom i representació de l’Ajuntament, pugui signar tots els
documents públics i privats que siguin necessaris per a l’execució del present acord.
4. Notificar aquest acord a tots els licitadors.
5. Publicar aquest acord mitjançant la inserció d’anuncis al Butlletí Oficial de la Província i al Tauler
d’Edictes d’aquest Ajuntament.
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6. Rectificar l’inventari de béns municipal de conformitat amb allò que disposa l’article 102 del Decret
336/1988, de 17 d’octubre, reglament de patrimoni dels ens locals.
7. La Compra-venda es condiciona a l’obtenció de les corresponents llicències de segregació al
Departament d’Agricultura, ja sol.licitades, per tal de poder perfeccionar l’escriptura de compra-venda, tot
i considerant que es condició l’agrupació registral d’algunes finques adjudicades, segons consta a
l’expedient.
8.- Les finques que van ésser objecte de licitació i que no han estat objecte de proposta d’adquisició són
les següents:

Sup.
Venda
recent
medició

Expt.

Paratge

Id.
Inven.

Id.
Cadas.

1

ELS REGUERS

3/0285

3/0156

MARIA AGUT, Romà

PARCIAL

0,2118

6

ELS REGUERS

3/0386

3/0105

ABAD PEIRÓ, MANEL

PARCIAL

0,2284

9

ELS REGUERS

3/0384

3/0516

VILADEGUT DOLCET,
XAVIER

PARCIAL

1,012

17

COLLESTRET

2/0088

2/0085

MIR GODIA, JOSE JAIME

PARCIAL

0,6217

Dades
RegistralsFinca registral
núm.
FINCA
REGISTRAL
NUM. 5470
FINCA
REGISTRAL
NÚM. 5474
FINCA
REGISTRAL
NÚM. 4982
FINCA
REGISTRAL
NÚM. 0201

1/0298

CHARLES DOLCET,
JOSEP

0,1835

PENDENT
D’INSCRIPCIÓ

19

GRANINELLA

/ 0

Adjudicatari

20

COLLESTRET

2/0279

2/0060

CASADO RODIGUEZ,
JESUS

23

CAP DE LA
VALL

9/0371

9/0101

24

CAP DE LA
VALL

9/0371

25

PLA ARGELAGA

9/0748

9

finques

Part/Total

TOTAL
TOTAL

0,1852

MERCÈ BRUSAU, JOSEP
M.

PARCIAL

0,7562

9/0101

PARIS CAMÍ, FRANCISCO

PARCIAL

0,0754

9/0757

ROSELLO RUIZ, JAUME

PARCIAL

0,2519

TOTAL

3,5261

PENDENT
D’ISNCRIPCIÓ
FINCA
REGISTRAL
NÚM. 4995;
FINCA
REGISTRAL
NÚM. 4995;
FINCA
REGISTRAL
NÚM. 4978;

Supe. Finca
Registral
(hectàrees)

Presu
Licitació
Valor Finca

Preu
Millores

Preu de
licitació
amb
millores

0,3314

3.488,80

3.488,80

6.977,60

0,3314

191,36

191,36

382,72

2,9096

16.192,00

16.192,00

32.384,00

5,4826

348,68

348,68

697,36

3.036,00

3.036,00

6.072,00

0,1852

3.063,20

3.063,20

6.126,40

9,3734

12.199,20

12.199,20

24.398,40

9,3734

1.306,40

1.306,40

2.612,80

20,4057

2.115,20

2.115,20

4.230,40

48,3927

41.940,84

41.940,84

83.881,68

9.- Les finques que es declarin desertes seran objecte de recuperació municipal i s’establirà un preu
públic per aprofitaments especials si existeixen persones que les ocupen i aprofiten.
Disposant ampliar el termini de licitació de fins el dia 31 d’agost per tal de rebre sol.licituds.
El regidor delegat de patrimoni i agricultura Sr. Jaume Bernis informa que al final s’han aconseguit
vendre 22 finques, que suposen 12,3332 H. de superfície i un valor total de 114.162 €. de preu de vendaadjudicació. I que s’intentarà ampliar el termini per aconseguir la venda de les 10 finques que han restat
pendents.
Finalitzada la deliberació i 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.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ NÚM. 2 DEL POUM
D’ALCARRÀS PER ALTERACIÓ DE LÍMITS DE POLÍGONS DE LA ZONA OEST DE LA CTRA. DE
VALLMANYA.

15

Atesa la proposta de modificació del POUM núm. 2, relativa a la alteració de límits dels polígons de la
zona oest de la Ctra. De Vallmanya, amb la finalitat de millorar l’ordenació i un més racional aprofitament
dels sectors.
Per tot el qual, vist l’informe favorable dels serveis tècnics i de Secretaria-Intervenció, que manifesten
que la proposta de modificació del POUM, d’acord amb l’establert a l’art. 94.2,3 i 4, 98 i 99 del D.L.
1/2005, de 26 de juliol, a l’incrementar la densitat de l’ús residencial, sense incrementar l’edificabilitat,
justificat per destinar els mateixos a vivendes de protecció oficial, i al variar zones verdes, ha d’haver un
tràmit previ d’informe de la Comissió Territorial d’urbanisme i ha de ser aprovada pel Conseller de
Política Territorial i Obres Públiques. També té per objecte una reordenació general d’un àmbit que no
comporta la transformació globals dels usos previstos, sinó una modificació puntual per ajust de límits,
unió de polígons i modificació de l’ordenació. Fent constar que l’ increment de densitat es destina
íntegrament a habitatges de protecció pública.
Respecte a la present modificació puntual, al no tractar-se d’un expedient de revisions ni de
modificacions substancials del POUM, ni es troba dins dels casos sotmesos a avaluació ambiental (art.
70 i 71 del Reglament de la Llei d’urbanisme) es fa referència a l'informe mediambiental i d'avaluació de l'
impacte ambiental i a l’Estudi d’avaluació de la mobilitat generada integrants del POUM.
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’urbanisme celebrada el dia 8 d’agost de 2011, i
amb les rectificacions a l’avanç del projecte requerides a l’Informe dels serveis tècnics, que s’incorporen
al projecte per a l’aprovació inicial. Condicionada igualment a l’informe favorable de la Comisió Territorial
d’urbanisme, d’acord amb l’establert a l’art. 99 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
Atès allò que disposa l'article 98 i 99 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei d'urbanisme, l’art. 117 i 118 del seu Reglament, en relació amb la disposició addicional
novena del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl
que modifica l'article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases de règim local, l'òrgan
competent per a l'aprovació inicial de la modificació del POUM és el Ple municipal.
Es proposa per l’Alcaldia, l’adopció del següent,
ACORD:
PRIMER.- Considerar degudament raonada i justificada la necessitat, oportunitat i conveniència en
relació amb els interessos públics i privats concurrents i conseqüentment aprovar inicialment la
modificació puntual núm. 2 de les Normes del POUM per a la alteració de límits dels polígons de la zona
oest de la Ctra. De Vallmanya, condicionada a l’informe favorable de la Comisió Territorial d’urbanisme,
d’acord amb l’establert a l’art. 99 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
Disposant, d’acord amb l’establert a l’art. 73.1 del Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text
refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost (modificat per la Llei
3/2012), suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió
urbanística i d'urbanització, com també de suspendre l'atorgament de llicències de parcel·lació de
terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació
d'activitats o usos concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació
sectorial.
SEGON.- Sotmetre'l a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de
la Província, en el DOGC i dos dels diaris de més divulgació en l'àmbit municipal o supramunicipal al qual
es refereix el projecte en tramitació, per tal que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i adduir,
durant el termini esmentat, totes les al·legacions o observacions que consideri oportunes.
TERCER: Conjuntament amb el pla s'exposarà un document comprensiu dels extrems següents:
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a) Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de procediments, i
concreció del termini de suspensió i de l'abast de les llicències i tramitacions que se suspenen.
b) Un resum de l'abast de llurs determinacions i, en el cas que es tracti de la revisió o modificació d'un
instrument de planejament urbanístic, plànol d'identificació dels àmbits en els que l'ordenació proposada
altera la vigent i resum de l'abast d'aquesta alteració.
QUART: Concedir audiència a tots els Ajuntaments limítrofs per tal que puguin examinar l'expedient i
tinguin també la possibilitat de presentar les al·legacions que considerin convenients.
CINQUÈ: Simultàniament al tràmit d'informació pública, sol·licitar un informe als organismes afectats per
raó de llurs competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una
disposició n'autoritzi un de més llarg.
SISÈ.- Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació pública en els procediments
de planejament i dels acords d'aprovació que s'adoptin en llur tramitació, els quals podran consultar-se a
la web oficial de l'ajuntament http;//alcarras.ddl.net
SISÈ: Respecte a la present modificació puntual es fa referència a l'informe mediambiental d'avaluació
de l'impacte ambiental del pla d'ordenació urbanística municipal vigent, al no haver supòstis de
modificacions de les seves previsions.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que integren el Ple, resta
aprovada per unanimitat.

9.- ESCRITS OFICIALS I INSTÀNCIES.
1.- L’Alcalde-President comunica al Ple que el Síndic de Greuges ha ordenat l’arxiu de les actuacions, per
considerar suficient l’actuació municipal, per les queixes de sorolls diversos que ocasiona la terrassa del
restaurant “Avi Pep”, actualment en tramitació.
El Ple es dóna per comunicat i conforme.
2.- L’Alcalde-President comunica al Ple que la Direcció General de l’Administració de Seguretat ha notificat
que s’ha dictat resolució de data 23 de juliol de 2012, per la qual s’autoritza la instal.lació d’un sistema fix de
video-vigilància a una zona de lleure i esportiva del nostra municipi.
El Ple es dóna per comunicat i conforme.
3.- La Comissió Territorial d’Urbanisme comunica que en sessió del dia 28 de juny de 2012 s’ha aprovat el
projecte per a la implantació d’un habitatge familiar en edifici existent a la parcel.la 44, del polígon 2, instat
per la Sra. Magdalena Dolcet Godia, havent-se decretat l’atorgament de la corresponent llicència i decretat la
imposició de sanció urbanística per legalització efectiva.
El Ple es dóna per comunicat i conforme.
4.- La Subdirecció General d’Arquitectura i Edificació comunica que, en data 7/02/2002 es va rebre
comunicació de la Comissió Mixta per a la Gestió de l’ 1% Cultural (Acta XXXV) en la que s’atorgava una
subvenció de 421.000 €. A l’Ajuntament per a la rehabilitació de la Casa de Montagut. Que en data
28/02/2005 es va aprovar una Ordre nova de regulació de requisits mínims que no han estat justificats per
l’Ajuntament. Actualment s’està revisant el conveni de col.laboració per destinar l’ 1% Cultural de les obres
públiques i que l’any 2012 es provable que no s’atorguin noves subvencions. Per la qual cosa comuniquen
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que s’haurà de justificar els requisits de la nova ordre de l’any 2005 per a l’any 2013, per que puguin ser
considerada viable l’atorgament de subvenció.
L’Alcalde proposa reiterar la subvenció per a l’any 2013, amb els projectes i qualificacions de BECIL
disponibles i aprovades per l’Ajuntament i la Generalitat.
El Ple es dóna per comunicat i conforme.
10.- ACORDS NO INCLOSSOS A L’ORDRE DEL DIA: SOL.LICITUD DE MILLORES FISCALS A LA
PAGESIA PER CAUSA DE LES TEMPESTES QUE HAN AFECTAT LA CULLITA DE LA TEMPORADA
DE 2012.
Per raons d’urgència i a instància del sector agrícola representada per la Cooperativa del Camp
d’Alcarràs, es proposa al Ple, que aprova per unanimitat, la incorporació a l’ordre del dia de la següent,
MOCIÓ:
La situació de la campanya de la fruita d’aquest any 2012 ha tingut uns condicionants que han afectat
negativament en el decurs de tota la campanya. Les diferents pedregades sofertes en diferents indrets
del nostre terme, (05/04, 04/05, 20/05, 05/07 i 27/07/12) han mermat la quantitat i qualitat del producte.
Que s’afegeix als elevats costos de producció i els baixos preus del mercat.
Donada la situació abans esmentada el sector agrícola d’Alcarràs s’han adreçat a l’Ajuntament als
efectes de sol.licitar que es manifesti una posició pública de recolzament al sector per tal d’atenuar
aquesta situació.
Per tot el qual, es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent,
ACORD:
Primer.- Recolzar al sector agrícola en general i de la nostra localitat en particular, davant dels danys de
les fortes tempestes que han afectat de forma especial les collites de les explotacions agrícoles del
nostre terme municipal i de poblacions veïnes. Que s’afegeix als elevats costos de producció i els baixos
preus del mercat.
Segon.- Sol.licitar a l’Administració Estatal i l’Administració Autonòmica que es donin ajuts als productors
directament o mitjançant la rebaixa dels tributs que graven l’activitat (mòduls fiscals) i els pagaments que
s’han de fer a la Seguretat Social, entre altres, que es puguin escaure per a l’exercici 2012, així com que
s’agilitzin amb la màxima urgència possible la valoració dels danys per “Agroseguro”.
Tercer.- Sol.licitar aquest recolzament a la Diputació Provincial i al Consell Comarcal del Segrià per que
aquesta proposta sigui recolzada per tots els municipis del nostre territori.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que integren el Ple, resta
aprovada per unanimitat.

11.- PRECS I PREGUNTES.
Primera.- El regidor portaveu del grup municipal de CiU Sr. Gerard Serra, manifesta en extracte que vol fer
un prec i tres preguntes:
1.- Pregunta si a més de l’ajudant informàtic s’ha contractat a algun altre tècnic de premsa i comunicació,
perquè han vist en alguna pàgina web que un professional que es diu Sr. Santi Bonet, apareix anunciat com
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a gestor de xarxes i de la pàgina web de l’Ajuntament d’Alcarràs des de fa dos mesos, preguntant si és cert i
pel seu cost.
2.- Respecte a l’autorització de les càmeres de vigilància, manifesta que és el primer pas, però pregunta si
s’ha tingut en compte el manteniment de la legalitat que comportà en aplicació de les lleis de protecció de
dades, fent una relació de les actuacions d’eliminació d’imatges gravades, processos de control i atenció al
ciutadà que vulgui no tenir enregistrades les seves imatges, etc. Manifesta que està d’acord amb evitar la
despesa a l’Ajuntament per danys bandàlics, però sempre preservant el dret a la privacitat de les persones,
aplicant el que es diu la llei de l’oblit de les imatges i portant el control reglamentari de les mateixes.
3.- En tercer lloc vol preguntar com ha acabat el projecte de l’escola de futbol, després dels problemes de
continuïtat que ha tingut.
4.- Finalment vol fer un prec, respecte al butlletí informatiu i els espais pels grups de l’oposició manifesta la
seva conformitat. Creu que així la informació municipal arribarà a tothom i no solament als que tinguin accés
a internet. Afegeix que fa un any l’actual equip de govern el va eliminar per estalviar despesa, però ara es
reconeix que no calia traure’l, ja que es podia reduir despesa, fent-ho en blanc i negre i fer un repartiment
més auster.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra, contesta en extracte en la forma següent:
A la primera i a la quarta, relacionada amb els professionals de comunicació i el butlletí informatiu, es
contesta que s’ha fet un contracte menor amb el empresari autònom Sr. Santi Bonet pel manteniment de la
pàgina web municipal i millorar la comunicació dels serveis municipals, feina que difereix de la realitzava la
Sra. Eva Martí, que confeccionava el butlletí informatiu bimensual que es repartia darrerament per les
botigues; per això vol deixar molt clar que no s’afecta a l’Ajuntament perquè si es canvia de criteri o de
govern no serà necessari indemnitzar cap contractació laboral sinó simplement rescindir el contracte, que és
el que els grups del govern pretenien també abans en relació amb la situació del lloc de treball de premsa i
comunicació. Tampoc és el mateix el cost, mentre el lloc de treball de la Sra. Martí costava uns 42.204 €.
anuals, el cost del servei del Sr. Bonet estarà al voltant dels 12.000 €. La diferència de costos de 30.000 €.
és molt gran. També apunta que el pressupost que s’estima costarà el nou butlletí informatiu municipal s’ha
calculat en uns 540 €. per tirada, mentre que abans costava al voltant dels 1.400 €. Creu que la informació
local ha d’arribar a tothom a la pàgina web municipal i a les xarxes socials, però també en paper per les
persones que no tenen accés a internet. El regidor Sr. Gerard Serra manifesta que també s’haurà de saber
els costos de repartiment, depenent de la distribució que es faci. Manifesta el Sr. Serra que la Sra. Eva Martí
no solament feina treballs relacionats amb el fulletó pel sou que cobrava, que també feia d’altres tasques, i
això el vol significar demanant que s’acrediti si cal per certificació del secretari de l’Ajuntament. En conclusió
el Sr. Serra demana es que es doni informació als regidors de l’Ajuntament i que no s’hagin d’assabentar per
les xarxes socials. L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que la feina del Sr. Santi Bonet no és solament la
feina del fulletó sinó que fa exactament la tasca que desenvolupava la Sra. Eva Martí.
A la segona, respecte a les càmeres de vigilància l’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que es complimentaran
tots els requisits que legalment siguin necessaris, a tal efecte es procurarà recopilar tota la informació prèvia
i s’informarà per escrit als regidors.
En quan a la tercera, relativa a l’Escola de Futbol el Sr. Alcalde l’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta en
extracte que després de diverses reunions amb els Ajuntaments interessats finalment s’ha arribat a un acord
pel qual durant un període de 5 anys es compartiran proporcionalment els costos. El regidor delegat
d’esports Sr. Alex Planes amplia la informació dient que l’escola te un dèficit de d’uns 13.000 €. Pels deutes
acumulats amb diversos monitors, que serà finançat per tots els municipis afectats, inicialment en un 60% al
pressupost de 2013, exposa que un nou grup de pares ha agafat la direcció de l’escola amb ganes de
desenvolupar un nou projecte d’escola, amb el recolzament del 90% dels nens i pares que continuaran
participant.
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Segona.- El regidor portaveu del grup municipal de CiU Sr. Gerard Serra, manifesta en extracte que vol fer
una menció especial i felicitació als responsables del patronat per aconseguir que es faci el partit d’exhibició
per inaugurar la nova pista del pavelló amb els equips de la divisió d’honor de futbol sala de l’InterviuMoviestar i l’Umacón.
El regidor delegat d’esports Sr. Alex Planes manifesta que aprofitant que els equips feien la pretemporada a
Vielha, mitjançant la Federació es va aconseguir portar als equips amb un cost mínim, ja que solament
s’hauran de pagar uns 1.500 €. a cada equip i el transport, la manutenció i l’allotjament d’un dia, s’haurà
d’afegir igualment el cost d’instal.lar l’aire condicionat, costos que es pensen compensar i reduir al màxim a
amb la venda d’entrades.
Tercera.- L’Alcalde proposa, i el Ple aprova per unanimitat, incloure un nou punt a l’ordre del dia, a saber:

12.- PROPOSTA DE CANVI DE DENOMINACIÓ DEL PARC ANGLÈS, PER COMMEMORAR
L’AGERMANAMENT AMB LA POBLACIÓ DE MAGALÁS, PER LA NOVA DENOMINACIÓ PARC DE
MAGALÀS.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra informa que recentment ha finalitzat la primera fase de la urbanització del parc
Anglès, que uneix la zona de les antigues piscines municipals, com a nova zona d’oci per la gent gran, zona
en la que s’ha instal.lat la campana que fa anys es va regalar el municipi de Magalás –França- per
commemorar l’agermanament de les nostres administracions des de fa més de vint anys. El regidor Sr.
Gerard Serra manifesta nos les agrada massa el lloc on s’ha ubicat la campana que pensa s’hauria tingut
que fer una millor exposició; L’Alcalde informa que la campana feia molts anys que estava dipositada al
Casino. que l’idea inicial era situar-la a l’església de Sta. Anna de Montagut, que ja en disposa d’una, per la
qual cosa no es va considerar adient i aprofitant la urbanització de la zona d’esbarjo, el regidor delegat
d’obrs públiques Sr. Agustí Cabases afegeix que per les limitacions pressupostàries existents, es va
considerar que es podria aprofitar l’estructura metal.lica per a la seva exposició.
L’Alcalde, considerant que el nom actual del parc no te cap tipus de significació i que essent adient
commemorar l’agermanament amb el municipi de Magalàs, aprofitant l’exposició de la campana que es va
regalar al nostre municipi com a mostra de la unió socio-cultural, Es proposa per l’Alcaldia:
Primer.- Canviar el nom actual del “Parc Anglès”, pel nom de “Parc de Magalàs” per fer un reconeixement i
commemoració de l’agermanament del municipi de Magalás amb el municipi d’Alcarràs.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que integren el Ple, resta
aprovada per unanimitat.
I no havent més assumptes que tractar l’Alcalde aixeca la sessió en el lloc, data i hora indicats a
l’encapçalament.
I perquè consti als efectes establerts als arts. 203 al 207 del R.O.F.R.J.C.L. (R.D. 2568/86, de 28 de
novembre), lliuro aquest certificat, amb reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent
i amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde.
Alcarràs, 9 d’agost de 2012.
EL SECRETARI.
Vist i Plau.
L'ALCALDE.

