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ACTA NÚM. 09/2018
PLN/2018/9

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 07 DE NOVEMBRE DE 2018.
Data: 07 de novembre de 2018.
Horari: Inici a les 20:00 h i acabament a les 21:00 h.
Lloc: Sala de sessions.
A les 20:00 hores del dia set de novembre de dos mil divuit, 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 Sr. Pere Biedma Agüera, que certifica.

Regidors-Tinents d’Alcalde:
Regidor-Primer Tt. d’Alcalde:
Sr. Santi Pelegrí Cortijo (ERC).
Regidora-Segona Tt. d’Alcalde:
Sra. Laia Sisó i Sanjuan (ERC).
Regidora-Tercera Tt. d’Alcalde:
Sra. Maite Codina i Badia (ERC).

Secretari.
Sr. Pere Biedma i Agüera.
Interventora.
Sra. Ester Abellana Mogues.

Grups municipals:
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
Partit Demòcrata Català (PDeCAT).
Agrupació Electoral Sempre Alcarràs (SA).
Partit Popular de Catalunya (PPA)
ABSÈNCIES:
Es donen les absències excusades dels regidors/es següents:
-Fins al 3r. punt de l’ordre del dia: la Sra. Esther Ibars i Vitores (PDECAT).
-Durant tota la sessió: Sr. Simeó Abad i Moliné (PPC), Sra. Dolors Godia i Serra (SA) i Sr. Jaume Bernis i Castells (ERC).

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Es celebra sessió extraordinària, 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:
Acte seguit es dona pas a conèixer els següent punts de l’ordre del dia.
A) PART RESOLUTIVA.
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Regidors:
Sr. Jordi Estela i Ribes (ERC).
Sra. Noelia Díaz i Charles (ERC)
Sr. Jordi Janés Girós (PDECAT).
Sra. Esther Ibars i Vitores (PDECAT)
Sr. Gerard Companys Pujol (PDECAT) .
Sr. Manel Ezquerra i Tomàs (SA).
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Miquel Serra I Godia (2 de 2)
Alcalde-President
Data Signatura: 14/12/2018
HASH: f3538f50012239bf2dd9a073f705550a

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

Número : 2018-0009 Data : 07/12/2018

ASSISTENTS :
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1.- EXPEDIENT 1777/2018. MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2018. TAXA ESCOMBRERIES.
Atès el dictamen favorable de la Comissió d’hisenda celebrada el dia 5 de novembre de 2018.
L’Alcalde-President, en virtut dels següents
ANTECEDENTS:
S’ha plantejat la necessitat de modificar algunes de les ordenances fiscals per tal d’adaptar-les a les noves situacions, molt
especialment la de recollida d’escombraries, amb l’entrada en vigor de la recollida selectiva.
S’han redactat les modificacions que han d’entrar en vigor a 1 de genera, i s’ha deixat per a una segona modificació les
adequacions als canvis legislatius que s’han produït des de l’aprovació de les ordenances.
Vist l'informe de secretària, el d’intervenció i els tècnic-econòmic que justifiquen la modificació.

ACORD:

1.

Aprovar la nova numeració de les ordenances fiscals, que passarà a ser:
Núm
actual
Impostos
1
2
3
21
24
Taxes
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
23
25

Ordenança
Impost sobre béns immobles
Impost sobre activitats econòmiques
Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Ordenança Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
Ordenança impost sobre increment valor terrenys naturalesa urbana
Taxa per expedició de documents administratius
Taxa per utilització de l’escut municipal
Taxa per llicències urbanístiques
Taxa per llicència d’obertura d’establiments
Taxa per recollida d’escombraries
Taxa de clavegueram
Taxa per prestació de serveis funeraris i cementiri municipal
Taxa per conservació i millora de camins públics
Taxa per retirada i dipòsit de vehicles abandonats
Taxa per aprofitaments especials empreses subministradores
Taxa subministrament aigua potable
Taxa per ocupació de terrenys de domini públic
Taxa per servei d’escorxador municipal
Taxa servei veu pública
Taxa servei piscina municipal
Ordenança Taxa per prestació servei allotjament temporers
Ordenança Taxa per utilització deixalleria municipal.

Preus públics
19
Ordenança Fiscal General reguladora de Preus públics
Ordenances generals
20
Ordenança general de Contribucions especials
2.

Númeració
proposada
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
Derogada
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
A derogar en
aquest acord
3.1.
4.1.

Ordenança fiscal núm. 8, recollida d’escombraries, que quedarà redactada tal com consta a l’annex d’aquesta proposta.

3. Derogar l’Ordenança fiscal número 25, Taxa per la utilització de la deixalleria municipal, ja que per fomentar la recollida
selectiva no es cobra pel dipòsit en la deixalleria municipal.
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PRIMER. Aprovar la MODIFICACIONS DE LES SEGÜENTS ORDENANCES FISCALS:
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Es proposa al Ple, l’adopció del següent

Número : 2018-0009 Data : 07/12/2018

Conforme a l'article 54 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat pel Reial decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril i segons la proposta de Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda.
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4. Derogar l’article 8 del reglament General de subvencions, relatiu al foment de la recollida selectiva de residus i de la
utilització de la deixalleria municipal, ja que el seu contingut s’ha integrat com a bonificació en l’ordenança reguladora de la
recollida d’escombraries.
SEGON. Exposar al públic mitjançant anunci en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província,
per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimin
oportunes.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [http://alcarras.eadministracio.cat].
TERCER. En cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, l’acord inicial s’entendrà elevat a definitiu, sobre la base
de l'article 17.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, sense cap més tràmit.
QUART. Aprovar i publicar el text refós de les ordenances fiscals vigents, amb les modificacions aprovades per aquest acord.

2.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra respon que és el Consell Comarcal el que va demanar als ajuntaments l’adhesió al sistema de
recollida porta a porta, posteriorment van demanar als municipis adherits una dada certa d’usuaris del servei que havia de
tenir el mateix criteri per a tots els municipis, que no podia ser altre el del nombre d’habitatges existents, aquest criteri de
repartiment el tenen quasi tots els municipis i més els de les nostres característiques i població. A més per fer la contractació
es requeria una dada certa d’habitatges per tal que la contractista pogués preparar la logística adient per prestar el servei. Per
això adaptem l’ordenança al temps que aprofitem en incentivar als bancs per a que s’ocupin els habitatges vuits.
3.- El regidor Sr. Manel Ezquerra replica que estem per solucionar problemes dels ciutadans i no del Consell Comarcal o de l’
empresa insistint que no es just fer pagar habitatges que no s’utilitza.
4.- El regidor delegat Sr. Jordi Estela considera que el servei porta a porta i el control dels usuaris és independent al sistema
de repartiment de costos que és qui paga la taxa.

Número : 2018-0009 Data : 07/12/2018

1.- El regidor Sr. Manel Ezquerra, portaveu del grup de SA, tal com es va manifestar a la comissió la proposta
fonamentalment te relació amb la taxa d’escombraries, que afecta a que fins ara pagaven les habitatges ocupats i ara
passaran a pagar tots, també els vuits. Creu que es vol fer un repartiment més equitatiu però no es pot fer pagar a les pisos o
cases buides per molt que estiguin en propietat dels bancs. Creu que també hi ha veïns que disposen d’habitatges vuits que
no utilitzen i als que se’ls gravarà també, per això pensa que s’hauria de fer un esforç per cercar fórmules que regulin les
ocupacions temporals com els lloguers o similars, certamen dona més feina però és més just. Afegeix que va votar en contra
del sistema de recollida porta a porta, però aprofitant que el servei requereix conèixer els usuaris per donar els cubells
codificats, seria bo aprofitar la revisió del padró d’usuaris en relació a les persones que han demanat el servei. Per això votarà
en contra de la proposta.

ACTA DEL PLE

Oberta deliberació es donen les següents intervencions:

6.- El regidor Sr. Jordi Janés, portaveu del grup del PDeCAT, manifesta que estava en el Consell Comarcal quan es discutia
com calcular la base de repartiment del servei, en part pot resultar injust que un habitatge vuit hagi de pagar el servei, però a
la inversa també es injust que solament hagin de suportat el cost els residents quan els habitatges vuits poden ocupar-se
temporal o segons interessi al seu propietari que també utilitzarà el servei quan voldrà. Al final es va optar per determinar una
base matemàtica que s’havia de saber exactament i no era un altra que la dels habitatges existents a cada municipi. Per això
votaran a favor d’un mecanisme de repartiment consensuat al consell entre els municipis afectats.
Posada a votació la proposta amb l’assistència de 9 dels 13 regidors que integren el nombre legal de regidors del Ple, resta
aprovada per vuits vots a favor dels regidors dels grups municipals d’ERC i del PDeCAT i un vot en contra del regidor del grup
de SA.
2.- EXPEDIENT 5357/2017. MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES. BONIFICACIONS
Atès el dictamen favorable de la Comissió d’hisenda celebrada el dia 5 de novembre de 2018.
L’Alcalde-President, en virtut dels següents
ANTECEDENTS:
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5.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra considera que el nou servei no ha de costar més diners als veïns, sol que el cost es repartirà
amb els habitatges fitxats en la licitació del contracte, creu que ens hem d’adaptar al que fa la resta de municipis i aprofitant el
canvi del sistema fem la modificació de l’ordenança.
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S’ha plantejat la necessitat d’introduir una nova bonificació a l’IBI, per la petició de diferents comunitats de regants
fonamentades en l’art. 74.2 del T.R. de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, que determina que es poden establir
bonificacions de fins al 95% els immobles en els que es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’especial
interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, històric, artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin tal
declaració.
S’ha redactat la modificació que han d’entrar en vigor a 1 de gener.
Vist l'informe de secretària i el d’intervenció.
Conforme a l'article 54 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat pel Reial decret
Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril i segons la proposta de Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda,
Es proposa al Ple, l’adopció del següent
ACORD:

Ordenança fiscal 1.1. Impost sobre béns immobles:
S’afegeix un apartat 6, a l’article 5. Bonificacions, amb la següent redacció:

Aquestes bonificacions seran rogades. A la petició caldrà adjuntar la documentació de que es tracta de pantans al servei de
una Comunitat de Regants, i que el rebut va a nom de la comunitat. El Ple, per majoria simple aprovarà o denegarà la
concessió de la bonificació. S’entendrà que es una comunitat de regants la definició que fa la Llei d’aigües.
SEGON. Exposar al públic mitjançant anunci en el tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província,
per termini de trenta dies hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimin
oportunes.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament [http://alcarras.eadministracio.cat].
TERCER. En cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, l’acord inicial s’entendrà elevat a definitiu, sobre la base
de l'article 17.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, sense cap més tràmit.

ACTA DEL PLE

“6. Tindran dret a una bonificació del 95 % de la quota integra de l’impost titularitat de les Comunitats de Regants, a favor dels
immobles on s’ubiquin pantans, pel seu interès social, i de foment de l’ocupació agrícola.

Número : 2018-0009 Data : 07/12/2018

PRIMER. Aprovar la MODIFICACIONS DE LES SEGÜENTS ORDENANCES FISCALS:

Posada a votació la proposta amb l’assistència de 9 dels 13 regidors que integren el nombre legal de regidors del Ple, resta
aprovada per unanimitat
3.- EXPEDIENT 3676/2018. REC 4/2018, RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, FACTURES SENSE PARTIDA
PRESSUPOSTÀRIA.
Atès el dictamen favorable de la Comissió d’hisenda celebrada el dia 5 de novembre de 2018.
L’Alcalde-President, en virtut dels següents
ANTECEDENTS:
Davant la presentació de factures en el departament d'Intervenció, de l’exercici 2018 que no disposen de crèdit adequat i
suficient al pressupost de 2018, per poder-hi fer front.
Vist l'informe d'Intervenció 96/2018 on consta que en aplicació de l'article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, el
reconeixement d'obligacions sense crèdit pressupostari és competència del Ple de la Corporació
Es proposa per l'Alcaldia l'adopció del següent:
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QUART. Aprovar i publicar el text refós de les ordenances fiscals vigents, amb les modificacions aprovades per aquest acord.
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ACORD
PRIMER. Aixecar el reparament d’intervenció, per falta de crèdit adequat i suficient (informe 129/2018).
SEGON. Aprovar el reconeixement dels crèdits i aprovar les factures que es relacionen en l'Annex I adjunt a l'expedient per
un import total de 15.729,09 €.
TERCER. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l'exercici 2018, els crèdits corresponents a aquestes factures.
Oberta deliberació es donen les següents intervencions:
1.- El regidor Sr. Manel Ezquerra, portaveu del grup de SA, manifesta que votaran en contra del reconeixement de crèdits per
la manca de partida pressupostària, recorda un cop més que va demanar la creació d’una comissió per estudiar la despesa,
reitera la comissió per estudiar com optimitzar recursos per estalviar i evitar tenir que fer aquests reconeixements
habitualment.

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.D. 2568/86, de 28 de novembre), lliuro aquest certifi cat, amb
el vistiplau del Sr. Alcalde.
Alcarràs, a la data indicada al marge.
CERTIFICAT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.
EL SECRETARI.

Vist i Plau.
L'ALCALDE.
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Posada a votació la proposta amb l’assistència de 10 dels 13 regidors que integren el nombre legal de regidors del Ple, resta
aprovada per unanimitat per 6 vots a favor dels regidors del grup municipal d’ERC i 4 vots en contra dels regidors del grup del
PDeCAT i del grup de SA.

ACTA DEL PLE

3.- El regidor Sr. Jordi Janés, portaveu del grup del PDeCAT, manifesta que votaran en contra ja que els sobta que al darrer
ple es destinés part del superàvit per cobrir deutes no previstos i ara es vulgui cobrir despeses que haurien d’estar
pressupostades com són els pagaments al consell comarcal, de la nectarina atlètica o pagaments de llum, pagaments que
haurien d’estar controlats i evitar usar més el superàvit per això.

Número : 2018-0009 Data : 07/12/2018

2.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra respon que és habitual fer modificacions del pressupost en les diverses formes legals, ja que els
pressupostos són previsions que contínuament s’han d’adaptar en la seva execució.

