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ACTA NÚM. 10/2015
ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 1 D’OCTUBRE DE 2015.

Data: 1 d’octubre de 2015.
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 un d’octubre de dos mil quinze, 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 :
ASSISTENTS :

Alcalde-President:
Sr. Miquel Serra i Godia (ERC).
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).
Regidor-Quart Tt. d’Alcalde:
Sr. Jaume Bernis i Castells (ERC).

Regidors:
Sr. Jordi Estela i Ribes (ERC).
Sra. Noelia Díaz i Charles (ERC).
Sr. Jordi Janés Girós (CiU).
Sra. Esther Ibars i Vitores (CiU).
Sr. Gerard Companys Pujol (CiU).
Sr. Manel Ezquerra i Tomàs (SA).
Sr. Simeó Abad i Moliné (PPC).
Secretari-Interventor:
Sr. Pere Biedma i Agüera.

Grups municipals:
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
Convergència i Unió (CiU).
Agrupació Electoral Sempre Alcarràs (SA).
Partit Popular de Catalunya (PPA)

ABSÈNCIES:
Es dona l’absència excusada durant tota la sessió de la regidora Sra. Dolors Godia i Serra (SA).
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Es celebra sessió extraordinària, prèvia convocatòria i publicitat efectuada amb l’antelació i forma reglamentària, amb quòrum
d’assistència suficient.
L’Alcalde fa una comunicació prèvia de l’acord adoptat en sessió plenària del dia 29 de juny de 2015, en la que es va aprovar el règim
general de funcionament del Ple, per tal d’evitar confusions i conflictes, indicant que es serà estricte en l’odre dels assumptes a tractar
especialment en les deliberacions, considerant que al Ple no s’ha d’entrar en debats estèrils i per tal que quedi clar les posicions dels
diferents grups municipals a la ciutadania. Els portaveus dels grups polítics de l’oposició coincideixen en manifestar que no consideren
estèrils els debats plenaris, no obstant donen conformitat a l’observació prèvia respecte a les normes de funcionament aprovades.
Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, seguidament es procedeix a conèixer els assumptes inclosos al següent
ORDRE DEL DIA:
ÚNIC.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS DE 2014 I RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS.
L’Alcalde proposa l’aprovació de la resolució dictaminada a la comissió informativa d’hisenda i Comissió Especial de Comptes del
dia 24 de setembre de 2015, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS:
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Atès el dictamen de la Comissió Especial de Comptes del dia 16 d’abril de 2015 que va aprovar inicialment l'informe Memòria
dels Comptes Generals de l’exercici pressupostari de 2014 corresponent als Ens Ajuntament i Patronat Municipal d’Esports, així
com la rectificació de l’Inventari de Béns municipal a 31/12/2014.
Atès que exposat al públic els Comptes generals mitjançant edictes inserits al Tauler d'Anuncis Municipal i al Butlletí Oficial de la
Província núm. 103, del dia 1 de juny de 2015, es certificà per la Secretaria que no s'han rebut al·legacions ni reclamacions de
cap classe durant els 15 dies i 8 dies més, que finalitza el dia 29 de juny de 2015, per la qual cosa, en virtut de l’establert a la
resolució de l’esmentada comissió, el dictamen d’aprovació de l’informe, els Comptes i l’Inventari es considera aixecat a definitiu.
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 plenària dels Comptes Generals abans del primer d’octubre i trametre l’expedient a la
Sindicatura de Comptes abans del 15 d’octubre de 2015. 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.
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 l’Informe-Memòria i els Comptes Generals Municipals de l'exercici de 2014, 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 i Tribunal de Cuentas.
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 2014.
Oberta deliberació es dona la paraula als portaveus dels grups municipals amb l’ordre següent;
Primera.- El regidor portaveu del grup municipal del PPC Sr. Simeó Abad que manifesta que s’abstindrà en la votació, donat que
es mira els comptes de forma diferent a les conclusions manifestades per l’equip de govern, posant de manifest que cadascú
se’ls mira d’una manera que no coincideixen.
Segona.- El regidor portaveu del grup municipal de S.A. Sr. Manel Ezquerra, excusa a la regidora Sra. Dolors Godia que l’ha
estat impossible ser present a la sessió, passant a donar lectura a la seva posició en la forma següent:
“Tot i no haver pogut participar en les decisions de les polítiques executades durant l'exercici 2014, que són un espill del que ha
passat durant tota la legislatura, som ciutadans, per tant les hem viscut i tenim dret a parlar-ne. és per això que el nostre grup
municipal volem manifestar el següent:
Pensem que és una falta d'honestedat, presumir de la gestió econòmica i etzibar una frase que s'ha utilitzat moltes vegades
durant l'última legislatura. La frase diu: "s'han augmentat serveis, reduint endeutament i tot això ho hem fet reduint impostos".
S'està faltant a la veritat, aquesta frase és una incongruència. no es possible gastar més ingressant menys, i molt menys, fer-ho
reduint endeutament. Per una raó obvia; quan tens més despesa, si no ingresses més, i estires més el braç que la màniga, està
clar que es fa impossible reduir endeutament.
Respecte a la reducció de l'endeutament, és una veritat a mitges. S'ha reduït en 2 milions en quatre anys. Però hem de ser
honestos i explicar be el perquè, explicant que és gràcies a una ciutadania que compleix amb unes obligacions fiscals
desmesurades envers els serveis que rep. Una ciutadania que veu com tot i pagar moltíssim, moltes vegades pateix mancances
amb els serveis bàsics.
Vull explicar be el tema de la reducció del deute. Tot i que alguns de nosaltres vam ser crítics amb l'anterior govern de CIU, hem
de ser honestos. L'any 2009 (en època de CIU) es va aprovar un pla econòmic i financer que contemplava la reducció del deute
en 3.000.000 €. durant la següent legislatura, o sigui la passada, la que anava del 2011/2015. Conclusió; governés qui governés,
amb el simple fet de complir amb la llei i complir amb el disseny del pla establert, s'havia de reduir el deute en 3 milions. Doncs
be. Tot i això, només es va reduir en 2 milions. O sigui; La gestió econòmica estava dissenyada per un govern que vau criticar
fins a l'infinit i per contra no heu sabut ni seguir el pla establert.
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Es de tots sabut que quan fa uns anys que tens una hipoteca i vas treballant i acudint cada mes als venciments, a base d'anys i
d'esforços, vas pagant terminis i vas reduint l'endeutament (en aquest cas el esforç ha vingut dels ingressos procedents dels
soferts ciutadans que hem acudit religiosament al pagament dels impostos). Si ho haguéssiu explicat així, sense auto-adulacions
quan us referiu a que s'ha aconseguit gràcies al bon control de la despesa i al bon control pressupostari (que no ha existit), hauria
estat més honest. També vull recordar que ha hagut venda de patrimoni per aconseguir una part d'aquesta reducció. Per cert la
venda de patrimoni no estava inclosa en aquest pla econòmic i financer dissenyat l'any 2009, o sigui; amb la venda de patrimoni
encara s'hauria pogut reduir molt més el deute.
Hem de ser honestos i reconèixer públicament que la reducció de l'endeutament no es per la fantàstica gestió de l'equip de
govern de torn sinó que és gràcies a aquests soferts contribuents que acudeixen any darrere any al compliment de les seves
obligacions impositives (per cert, obligacions que s'han anat de mare).
Seguint amb aquesta honestedat que per desgràcia falta a la classe política en general, hem d'explicar les coses com són. En els
últims anys de CIU, el nostre ajuntament es va endeutar, però durant aquells governs es van construir unes obres importants.
Hem de reconèixer la feina feta. També hem de reconèixer que vam tenir uns impostos continguts fins a l'any 2007, famós any
2007!!! final de la festa i final de la bombolla!. No tot és positiu d'aquells anys. També són els responsables de la pujada
d'impostos més gran de la història d'Alcarràs i de l'augment de la despesa. A pesar d'això hem de ser honestos i atribuir-los la
elaboració del pla econòmic i financer que preveia la reducció del deute en la següent legislatura. Ells, després d'esclatar la crisi,
van reconèixer que s'havien de fer esforços, canviar coses i aprimar-nos el cinturó. Però no, el gran error ha continuat: no hem
sabut tornar a la realitat. heu copiat la pitjor versió del que criticàveu, hem seguit lligant els gossos amb llonganisses, hem tirat
d'impostos alts per poder continuar amb la festa i el clientelisme polític. Curiosament a vegades parleu de herències negatives
ometin que l'anterior govern al vostre us va deixar unes ordenances fiscals desmesuradament altes. Fet que dóna un gran poder
de maniobra a l'actual govern (d’això no en parleu, però si s'ha de ser honestos, cal explicar-ho).
Seguint amb aquest exercici d'honestedat ens hem de culpar tota la societat (tots!, i amb això no eximeixo de responsabilitat als
mateixos ciutadans, que evidentment la tenim pel fet de permetre-ho). Hem acceptat favoritismes i hem acceptat la utilització de
recursos públics per acontentar als amics incondicionals com una cosa normal. Hem acceptat que continuïn aquells impostos
desorbitats iniciats al 2007 i no hem sabut posar-los-hi data de caducitat. Només lleugers maquillatges per poder vendre que
reduïm impostos. Però la realitat és que el primer any de la vostra legislatura vau pujar-los encara més. Vau fer allò de pujar 10 el
primer any i els tres anys següents reduir-ne 5. Encara falten 5 per tornar al punt de partida.
Ara estem en pitjor situació econòmica i en pitjor context (degut a que la crisi s'ha fet sostinguda en el temps i afegint-hi la crisi en
la que sembla s'està instal.lant al nostre sector primari a causa dels baixos preus de la fruita), no estem tenim la suficient llargada
de mires per reduir la despesa, autèntica clau per poder reduir els impostos clarament. Aquí tot el país està en crisi, les famílies,
les empreses, les administracions públiques en general, en canvi... l'Ajuntament d'Alcarràs segueix augmentant el nivell de
despesa en serveis impropis i no obligatoris que ha de donar un Ajuntament. Posant en perill el finançament de serveis que si
són obligatoris, com per exemple el manteniment i la neteja d'espais urbans o fins i tot la construcció del cementiri. Que farem?
quan ja no quedarà remei ens endeutarem per la construcció del cementiri?. Direm que és per motius d'urgència?... Igual que la
urgència per contractar una pòlissa de crèdit de 500.000 €. davant de l'allau de factures post-electorals?. Quan realment, amb
una bona gestió dels ingressos, el nostre ajuntament té capacitat suficient per construir el nou cementiri amb recursos propis.
Sense fer cap gran inversió en tota la legislatura i tot i estar el país sumit en aquesta maleïda crisi.... Aquí hem augmentat la
despesa. Festes i més festes... i una altra vegada més festes, amb clientelismes diversos inclosos, són les autèntiques causes de
la càrrega fiscal que patim. Només cal un cop d'ull per veure que encara estem muntats en la festa "del viva la vida" del
2003/2004/2005 i 2006... mentrestant, les empreses i les famílies han de fer veritables peripècies per poder pagar els impostos a
un nivell com si visquéssim al barri de Pedralbes o a l'Av Diagonal de BCN. Impostos que a sobre castiguen el sector primari com
enlloc, quan és el motor econòmic de la població.
Per tant, esperem que en aquesta legislatura s'assumeixi que hem de reduir la despesa per aconseguir l'objectiu de reduir els
impostos en almenys un 30/40 %. No és cap bestiesa, ja que encara seguiran estant per sobre de l'any 2007. Demanem que
l'objectiu prioritari per aquesta legislatura sigui aquest. menys despesa i menys impostos.
Per tant; Votem en contra dels comptes generals perquè pensem que és l'única manera que s'entengui que no podem estar
satisfets d'aquests comptes i perquè pensem que serà la manera de posar-nos les piles per a propers exercicis comptables.
Pensem que hi ha unes greus deficiències en la gestió. No podem votar a favor per una simple raó, perquè falta veure reflectit un
dels valors més importants en política, la falta d'honestedat en el què se'ns intenta vendre. Malauradament, estem veient com en
els primers 100 dies de govern, la cosa va pel mateix camí, hem pogut constatar que la paraula "consens", que es va repetir fins
a nou vegades durant el discurs de l'alcalde el dia de presa de possessió, només eren fum d'encenalls. No només ha faltat
aquest consens, sinò que s'ha fet cas omís a moltes de les nostres propostes. Ni s'ha fet cas a la petició de celebrar un Ple
ordinari cada mes en lloc de cada dos, ni s'està fent cas a la petició de crear una comissió d'estudi, avaluació i seguiment dels
serveis externalitzats. Així com tampoc s'ha fet cas a la petició de repassar una a una totes les factures dels proveïdors per part
de la comissió de compres. Tres instruments importantíssims que servirien per aconseguir un bon govern i una bona fiscalització
de la despesa. (Que és el que entenc desitgem tots). La unió dels 13 regidors i un bon control de la despesa són essencials per
tornar a fer un Ajuntament que faci poble per damunt d'interessos de partits polítics.
Tercera.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta al grup municipal de S.A. manifestant per començar que el pla econòmic i financer
que es diu es van trobar aquí encara no l’ha vist, però en tot cas el pla entenc que predisposava i al que estaven predisposats a
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fer aquell anterior equip de govern, havent pujat taxes algunes en més del 500% fer un pla econòmic financer per reduir tres
milions d’euros, era relativament fàcil reduint serveis i pujant la pressió fiscal als ciutadans del municipi. Afegeix que nosaltres
aquest criteri no el tenim i en presumirem cada vegada. Però si que l’agradaria després del teu discurs populista, adreçant-se al
Sr. Ezquerra, que estigués atent al que li explicarà ara, perquè s’ha explicat moltes vegades i sembla o que no es vulgui veure o
que no l’entenc, per tant li demana que presti atenció al que s’ha fet, que aquí s’ha reduït endeutament és ben evident, quan
parles que s’han pujat impostos es palès i li demana que aporti fets, que digui a on s’han apujat els impostos, demanant-li que
quan tingui ocasió el porti aquí i digui en quin gran s’han apujat, aquesta desorbitada pujada d’impostos. Que s’ha fet segons el
criteri d’aquest equip de govern, respectable com tots els criteris, han intentat de mantindré els serveis i baixar la pressió fiscal a
la ciutadania i això la gent ho pot comprovar, no cal que ho digui ningú, sinó que la gent pot mirar els rebuts de casa i amb això
n’hauria de tindre prou, amb la mesura que podem aquesta reducció de pressió fiscal em aconseguit augmentar en serveis i us
demanaria que mireu lo que se us va passar a la comissió informativa respecte a la relació d’unitats orgàniques, per exemple en
la unitat de la policia local s’ha augmentat en una inversió de 100.000 €., amb un servei que no és bàsic, que són serveis
impropis pel nostre municipi, tal com ha comentat el Sr. Ezquerra abans, quan parla de serveis impropis, per poder fer una gestió
d’eliminació del deute d’una manera més ràpida i poder baixar impostos, el demanaria que fiqui damunt de la taula els serveis
impropis que voldria eliminar i així ens mullem una mica tots, perquè si vol eliminar serveis socials que ho digui, si vol eliminar
serveis de policia local que ho digui, i que la gent del carrer pugui jutjar això que comenta, perquè és molt populista dir que
reduiries serveis impropis.
De totes maneres a les orgàniques, de la pàgina 32 a la 38 de l’informe dels comptes, mireu la inversió en policia local s’ha
augmentat en un 100%, en parcs i jardins hauran augmentat un 240 %, per millorar la imatge del nostre municipi, serveis socials
han augmentat un 240 %, serveis de cementiri han augmentat un 100% encara que sembla que no fem res en el tema del
cementiri, el col·legi del Parc del Saladar s’haurà augmentat un 200 %, és evident que ha crescut molt, en diria força més, a
cultura per exemple s’ha augmentat d’un 10 al 15 %, en biblioteca s’ha incrementat de 122 a 142 mil euros. Alguns dels més
significatius com l’orgànica dels òrgans de govern, del que cobren els òrgans de govern, resulta que no ha augmentat, es passa
de 220 mil euros que es destinava a òrgans de govern al govern anterior als 99 mil euros que cobren ara amb l’actual govern, de
220 a 99 euros això es la nostra gestió. Per contra en camins han augmentat un dos-cents i pico per cent. Afegeix que això és
que el nosaltres volem, que el nostre municipi augmenti en serveis bàsics i claus per la bona convivència del nostre municipi i
continuarem aportant amb això, si nosaltres vaguéssim que els diners es ventilen d’una forma injustificada no ens mereixerien
estar en aquest lloc, però nosaltres els diners els finquen ben invertits i en llocs que pensen profitosos per tota la gent del nostre
poble.
Respecte al tema d’inversions, les inversions nosaltres em invertit aquests anys 1.800.000 €., creuen que és una cosa bàsica, a
l’apartat de parcs i jardins s’ha fet molt, la imatge del poble és molt important per la convivència, en senyalitzacions, etc., les
obligacions que tenim, es clar que em de reduir l’endeutament, però és que estem per sota de les obligacions que ens imposen,
que ens permetrien arribar al 75%, a dia d’avui estem al 74 %, tot això respecte a l’endeutament financer, però això no es pot
obviar, després es pot fer un discurs populista però no es pot obviar la realitat. Perquè nosaltres no fem inversions malgastant o
en coses que no tenen cap sentit, sinó en serveis que segons el seu criteri o la seva política són necessaris i ho continuarem fent
així, perquè són serveis claus, encara que no siguin serveis propis pel nostre ajuntament, perquè tenim un poble amb 12.000
hectàrees de terrenys i tenim més de 9.000 habitants i el tema de la seguretat per nosaltres és molt important i continuarem
apostant per aquí.
El tema social és molt important per la bona convivència de la gent, no vol d’entrar més, perquè l’han explicat un munt de
vegades i en seguiran presumint perquè en contra del que ha comentat de que no es pot presumir, perquè el que han fet
moltíssims de pobles, la gran majoria, és mantindré els impostos, no reduint, però no han augmentat aquests percentatges tant
grans en serveis com ha passat al nostre municipi. I si d’això en volen dir augmentem festes i derrotxem els diners no és cert,
perquè el fet de que tu facis una festa en condicions per a que fiqui al territori, a Lleida, el poble d’Alcarràs, per fer actes que
creien que el poble es mereix no és malbaratar els diners i que sigui això un “viva la Pepa”. Això es demostra amb això amb els
números que fan callar tot el demés, a canvi de fer discursos populistes aportem dades, fiquem números damunt de la taula,
quins impostos em augmentat nosaltres?, en canvi ficarem quins impostos em baixat, quina inversió en fet, perquè em baixat les
Ponències cadastrals, contra l’augment desorbitat augmentat l’any 2007, la pujada d’impostos que es va fer l’any 2007 a banda
de l’augment dels valors cadastrals de la ponència, més les taxes que es van pujar un 500%, així és molt fàcil de fer una
planificació d’un pla financer, i es que cada equip de govern farà un pla financer que cregui adient de fer, i aquí també hi ha les
polítiques socials i per nosaltres això és clau i continuarem fent-lo així, perquè pensem que és el que ens toca fer.
Respecte al cementiri diu que està tot sota control, tenim les expropiacions o els tractes de compra amb els veïns aprovats per
poder tenir els diners d’allí, l’han explicat moltes vegades, ja pràcticament estan tancats, els projectes estan aprovats, estem
apunt de començar a construir els nínxols aquest any al cementiri vell, la última fase que ens quedaria, no en deixem cap servei
bàsic per fer, es fan tots els bàsics i en prestem d’altres que per nosaltres són bàsics, malgrat que siguin impropis pel nostre
ajuntament, com la policia que no cal per a un municipi com el nostre, però ho veiem necessari amb 12 mil hectàrees i 9 mil
habitants, perquè el tema de seguretat és molt important i apostem per això.
En quant a la pòlissa de 500.000 €. com s’ha dit és tergiversar la realitat, l’han explicat també, havia un confirmin de 500.000 €.
Que s’utilitzava igual, però per millorar les condicions de treball dels funcionaris de l’ajuntament, vinculat amb els nous
pagaments de registre electrònic que són d’una immediatesa molt més gran, per facilitar la feina s’ha fet la pòlissa, perquè el que
s’ha fet es passar el confirmin de 500 mil euros a una pòlissa per igual import, això no és augmentar el finançament. Mireu les
gràfiques i mireu els números sobre tot, passats pel secretari interventor que és fedatari públic. I no voldria donar més tombs a
aquest assumpte.
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En el torn de rèplica el Sr. Manel Ezquerra, portaveu del grup de SA, manifesta que el que no pot acceptar són les acusacions de
discurs populista, i demanaria que es retiri aquesta acusació perquè no n’ha fet cap discurs populista, en canvi el que heu fet
vosaltres pot ser si que es sembla, i explicar les bondats de les coses és al cap i a la fi l’obligació d’un ajuntament sempre. Pel fet
de parlar d’aquestes coses ja fa dies que ho demanem, com va ser crear una comissió d’avaluació i seguiment de tots els serveis
externs, la vau rebutjar, em demanat el ple ordinari mensual en lloc de cada dos mesos, que és el que ajuda a fiscalitzar a un
ajuntament, un major control i una millor eficiència de cara a la gent. Però el que no es pot fer és un discurs populista acusant de
populisme al seu discurs, que no en te res, i per això demana que es retiri perquè està fora de lloc totalment. Ha explicat unes
coses que han passat i l’han contestat amb unes dades que teníeu, està molt d’acord amb les dades facilitades de policia, etc.
Però creu que la policia necessita d’altres coses, més endavant mirarem de fer un ple més monogràfic per parlar de la policia,
perquè no necessita més diners sinó valentia en la direcció i així moltes altres coses, amb diners no s’arregla tot, hi ha moltes
altres maneres, i aquí tirem de beta com mai i està claríssim, i quan vulgueu parlar dels impostos en parlem, creem comissions,
parlem, i parlem que des de l’any 2007 sabent que cada anys t’apugen un 10 o 13% els valors i els impostos no es va preveure
baixar els tipus impositius per reduir l’impacte el primer any de govern, i ara això va suposar un augment d’ingressos en 500 mil
euros, juntament amb la recaptació de nous immobles a la zona urbana, quan va ser al 2012 que es va parar quan ja feia anys
que es pujaven, tret dels 2008 i 2009 que es va compensar una mica. Però no el discutiran que a la zona rústica, les finques són
les mateixes ara que fa cinc-cents anys, o sigui hi ha moltes coses a parlar, creem comissions i en parlem, i no fent veure que es
fan unes coses com si no s’haguessin fet mai, perquè totes les coses que es diuen que es fan, fa molts anys que s’estan fent,
des de que té coneixement polític que s’estan fent, amb més o menys encerts o recursos, però el que està clar que aquest
ajuntament gaudeix d’uns recursos que trau dels vilatans que s’han anat de mare i això no s’ha discutit, em de ficar data de
caducitat a això, si ens van endeutar perquè es van fer unes grans obres, les paguem, però acabem, però no pot ser que tota la
vida, a raó d’aquells ingressos que es van fer per pagar els terrenys de les escoles, seguim estirant fins a que no puguem més,
no pot ser que l’ajuntament doni uns serveis impropis, i així ho contemplen els informes, dels barems de serveis obligatoris per
trams de població i donem uns serveis que no ens pertoquem per un clientelisme polític que no s’ha respòs, igual com la reducció
del deute en tres milions que contemplava el pla econòmic, tampoc ha explicat perquè no es va complir, tot i tenir dos-cents mil
euros en venda de patrimoni, ni la compensació que s’ha tingut amb els terrenys del Parc del Saladar, un patrimoni que teníem i
que també s’hauria pogut descomptar. Per això demana més comissions per parlar-ne de totes aquestes coses. Estan ansiosos
per parlar en comissions i segur que trobaran algun consens. Paraula que es va dir al discurs d’investidura, fins a nou vegades es
va parlar de consens, però passats els cent primers dies de govern i aquí de consens poc, no s’ha acceptat res de les propostes.
Nosaltres van votar a favor de la investidura de l’Alcalde, pocs poden presumir d’això també, perquè normalment tothom es vota
a si mateix, però es va donar la confiança a la llista més votada. Per això demana aprofitar la intel·ligència col·lectiva dels tretze
regidors per arribar a millors decisions. Us han parlat de revisar factures una per una a la comissió de compres, primer es tardarà
temps, però un cop revisades les primeres després solament caldrà revisar les factures il·lògic. Però en lloc d’això em de venir als
serveis comptables a revisar les factures, es a dir totes aquestes coses són les que provoquen que votin en contra perquè
després de cent dies de govern em vist que les mesures que s’han adoptat i les 2014 que són les que s’aproven avui han superat
amb es creus les depeses d’anys anteriors, perquè han vist que en algunes unitats orgàniques de despesa, durant els anys 20102012 seguien més o menys controlant, però al final s’ha seguit amb el “viva la vida” del 2008, però es que al 2014 les han superat
i en alguns casos han superat lo del 2010 que va ser vigílies electorals que també és estirar més el braç que la màniga, en
algunes també les han superat a l’any 2014. I acaba demanant que es retiri lo del discurs populista, perquè es una demagògia
barata que no accepta, però es que dir que no hagi entès, que és el que no ha entès?, com es pot dir això a una persona, quan
tothom entenem el que volem i el que podem i és molt trist dir aquestes paraules perquè això es no saber que s’ha mirat els
números i no aquests ara, sinó també abans d’estar a l’ajuntament, per això creu que és una falta de respecte tildar-me de que
sembli que això no l’ha entès.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que de falta de respecte cap, per mi de la manera que l’expliquen els números el Sr. Ezquerra
no l’ha entès i això és així de clar. Respecte al tema del consens no ha nomenat que s’han creat les juntes de portaveus que no
es feia abans, que es explicar el dia a dia del govern de l’ajuntament, a banda de fer el que estava obligat de fer les comissions
informatives de seguiment, per poder explicar no tant sols el que arriba als plens sinó també el dia a dia, això no l’ha anomenat,
nosaltres tindrem algo que veure en la revisió de factures, nosaltres les revisem i proposa que en una comissió repetim el que ja
estem fent, en canvi ell està en el seu dret i també és la seva obligació de revisar aquestes factures. El que proposa tampoc es
tan estrany. Diu que convocarà un ple per parlar de la policia, creu que en tot cas els plens els convocarà l’equip de govern pels
temes que creguin oportuns, no ell. I el populisme no el vol retirar, diu que nosaltres no em fem de populisme, segons ell si que
en fan, es respectable que opini així, però nosaltres parlem amb dades damunt de la taula no amb suposicions i en promeses
que és lo que creu que és populisme, perquè dir que es poden baixar els impostos un 30% avui dia és fer un populisme molt
barat, Perquè si baixes un 30% els ingressos ni ells, ni ningú els malbaratarien, els ubicarien en un altre lloc, es qüestió de gestió,
aquí no s’està qüestionant de que ningú malverso fons, sinó que uns tenen un criteri que d’altres no tenen, però si baixes un 30%
dels impostos tu tens de reduir un 30% de les tasques i serveis que es presten avui dia al poble, i ell sincerament no s’imagina
un Alcarràs amb menys serveis socials, amb menys policia, amb un 30% menys de serveis, no se l’imagina i per això ell no
retirarà les paraules perquè tampoc creu que sigui una falta de respecte. I no el vol allargar més, es tracta de que cadascú té un
criteri diferent i els números els interpreta com a ell li sembla i li demanaria al Sr. Ezquerra que no parli de suposicions sinó que
fiqui números damunt de la taula. Si pugem impostos a on els a pugen?, dir que el primer any els van pujar no és cert, perquè el
primer any van entrar al mes de juny i els tipus es van pujar a finals de l’any 2010, la seva responsabilitat és a partir del 2012 que
ja fan el pressupost de l’any següent i es van baixar els tipus impositius per compensar l’increment del valor d’un 10%. Creu que
s’han de revisar els números per parlar amb coneixement de causa, diu que nosaltres sempre han reduït els tipus impositius
perquè la gent no pagui més per causa de l’increment del valor cadastral anual, a banda de les feines fetes al Cadastre per
baixar les ponències cadastrals. I no vol d’entrar més en un rol, com ha dit abans, on tothom te la seva opinió i totes són
respectables, creu que ja ha quedat prou palès les posicions de cadascú. El Sr. Ezquerra apunta que no accepta que digui coses
que no ha dit i que es trist no tenir més torns de paraules en un ajuntament d’un poble. Seguidament l’Alcalde dona per tancada
la intervenció.
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Quarta.- El regidor portaveu del grup municipal del CDC Sr. Jordi Janés que inicia donant les gràcies per fer-les arribar unes
normes de règim de funcionament del ple que ja sabien, l’últim ple sembla que no els deuria agradar a cap dels partits polítics
com va anar, creu que estem en un plenari que es fa per debatre i dona la sensació de que no hagi gener de debatre, de que es
vagi molt ràpid en parlar les coses, ja sigui un ple ordinari o extraordinari, sembla també que s’ha dit que no es podien allargar
més perquè les discussions siguin estèrils, perquè cada proposta que fan els diferents grups polítics no creu que siguin estèrils,
totes són respectables amb el que proposen, es fa per aquesta voluntat no per venir aquí a passar l’estona, perquè creu que cap
de les propostes són respectables i no estèrils. Respecte al tema dels populisme, no creu que siguin debats populistes, cada
partit té propostes i no els agradarà lo dels altres però el dir que siguin populistes no el tema correcte.
A partir d’aquí pel tema que han vingut a discutir avui de l’aprovació dels comptes generals manifesta que s’abstindran pels
següents motius, als que dona lectura, a saber:
1.- S’hagués tingut d’aprovar amb els regidors de la passada legislatura.
2.- Perquè desde l’equip de Convergència hem estat crítics en la distribució de la despesa pressupostaria i en la forma de
contractació de certs serveis i privatitzacions, exemple els assessors econòmics i jurídics.
3.- Perquè creiem que caldria portar un major control pressupostari per tal de poder amb antelació evitar excessos de despesa i
evitar modificacions dels pressupost que no afectessin a futurs exercicis. Una millor distribució pressupostaria hagués permès
portar a terme i acabar obres que a dia d’avui estan per començar o per acabar, com pot ser el nou cementiri o el camp de futbol,
ja pressupostat al 2014 i no executat o les obres del camp de futbol encara per acabar.
4.- Referent al famós crèdit d’1.092.000 euros dels terrenys del saladar, vist el vostre últim informe jurídic, observem que aquest
informe ja data del 2010 i ja resolia llavors per l’anterior govern de convergència, pels advocats senyors Simeó Miquel i Albert
Panabera, la situació igual que ara, però llavors es va preferir no donar-li credibilitat, ara actualment amb el govern d’ERC a
aquest informe de l’advocat Sr. Panabera se li dona veracitat. Aquest suposat deute a dia d’avui desapareix traint-se del deute
global. Supliquem que aquest canvi jurídic-comptable no s’imputi i s’expliqui com un estalvi o reducció de deute.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que vol aclarir lo dels debats estèrils, ja s’ha vist que no s’acoten els debats, però un cop les
postures estan clares, no es profitós discutir més un sol tema quan les posicions són les mateixes i no es mouen, i volia dir que
no es profitós per la gent del poble donar toms a una mateixa cosa, no perquè no sigui profitós que debatem, clar que sí. Entén la
seva abstenció perquè no sou regidors que estàveu en aquella època i no teníeu capacitat de control. Pel que fa al cementiri
estava pressupostat al 2014 perquè la Generalitat dotava amb dos PUOSC per finançar quantitats importants per subvencionar
aquests tipus d’infraestructures, però sabem la situació econòmica de la Generalitat i sabem tots que no arribaran les
subvencions ni tant se vol per fer cementiris, malgrat que sigui una obra bàsica. Respecte al tema del 1.092.000 euros el tema
més important és que els informes deien que es podia solucionar el deute aportant els terrenys urbanitzats, i el tema és que fins a
l’any 2014 no s’ha aprovat el pla parcial i la reparcel.lació, que és la gestió que han fet durant aquests quatre anys, ja que sinó no
es podia dotar els terrenys per solucionar aquest deute, es la única diferencia, els informes diuen el mateix, els terrenys hi eren
però no estaven urbanitats, o sigui el pla parcial aprovat i reparcel.lat per poder fer l’entrega. Ara si que es pot fer i per això s’ha
dit, perquè quedi clar.
El regidor Sr. Jordi Jané, portaveu del grup de CDC, replica que recorda que a Lleida l’altre dia el ple se les va allargar 14 hores,
no demana tant, però si es reuneixen un cop o dos cops cada més o dos mesos, la gent les ha donat aquesta capacitat per poder
representar-los aquí i poder allargar cadascú el seu torn de paraula o de rèplica o troba be amb un bon “fair play”. L’Alcalde
contesta que també estan les comissions informatives per poder fer àgils els plens i que també siguin profitosos per la gent, entén
que no em de limitar la capacitat de preguntar que no es limitarà, però creu que un mateix tema s’allargui moltíssim, i això
l’entenen, contestar, replicar, interpel·lar, reiterant és molt poc profitós, fer tantes preguntes com es vulgui, sense limitació ni de
temps a la pregunta ni a la resposta, però creu que lo de l’ajuntament de Lleida seria esgotador fins i tot per la ciutadania, 13 o 14
hores. En definitiva no establir temps per fer preguntes i respostes, però no fer-les eternes rebatin poc profitoses quan es veu que
les posicions són les mateixes, evidents i clarificades. El Sr. Manel Ezquerra apunta que al referir-se al passat ple creu que es va
retallar les preguntes al tancar-se el ple, quan hi tenien més preguntes a fer, l’Alcalde contesta que quan va tancar el Ple era
perquè va interpretar que era la última pregunta, per tant límit de preguntes no hi serà. El Sr, Janés insisteix en que no s’ha de
tallar el temps de replica i de discussió. L’Alcalde contesta que en tot cas ha de ser profitós, tots em estat en reunions de d’altres
entitats i estaran d’acord que quan passen d’una hora i mitja ja no és el mateix i es treu el mateix profit. El Sr. Janés creu que el
ple és l’entitat més gran del poble per aquetes coses i s’ha de debatre sense límits. L’Alcalde insisteix que no hi ha límit de
preguntes, sinó d’acotar les rèpliques i contrarèpliques per poder tocar més preguntes i no deixar de contestar absolutament res.
Cinquena.- El regidor portaveu del grup del PPC intervé per dir que ha viscut els pressupostos i els comptes varis anys i aquests
que passem ara, però demanaria que a les comissions informatives hauria d’haver més participació de tots, perquè tenim un
pressupost de 7 o 8 milions d’euros, i ell està a alguns llocs on tenen pressupostos similars i hi ha comissions on es passen,
s’estudien, valoren i hi ha una junta de govern que l’aprova o rebutja, però les factures cada mes el Secretari les te totes a la ma,
no en paga ni una sense que s’hagi estudiat per la comissió, i així si es veu alguna despesa desmesurada es para i s’estudia,
serveis, consums, salaris, tot, i el secretari li dona el vist per la comissió i a les hores paga. I així es com es fa, preparar un
pressupost per a que l’aprovi l’assemblea, i no se’ls hi passa ni un pel, i això és el que voldria aquí i ja el va demanar una vegada.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra li contesta que això aquí ja es fa, una que totes les factures estan a disposició seva, i hi ha un equip de
govern i comissions que vetllen per això, totes les despeses passen i es comproven pels regidors responsables, com a regidor les
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pot mirar totes i fins i tot és la seva obligació, i si es fa alguna cosa malament aquí està el i la resta de regidors per dir-ho. El Sr.
Simeó Abad creu que si hagués més control podrien controlar la despesa i podrien dir que fins aquí em arribat, i si de cas
comprovar que passa si ens passem de la partida prevista. L’Alcalde li contesta que el que s’està fent és una mica el que explica
ell, hi ha una junta de govern i cadascú té la seva tasca, regidoria, orgàniques i això es revisable per tots a la junta de govern,
insisteix que tots tenen accés a totes les factures. El Sr. Simeó Abad manifesta que tot s’explica a l’assemblea fins i tot cal fer
alguna despesa per urgència, s’explica i tots l’entenen, però com diu cada any demana que no ens passem amb la despesa.
L’Alcalde recorda que no ens em passat cap any.
L’Alcalde dona per tancada la deliberació.
Donant per finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu
nombre legal, el Ple l’aprova per amb els 7 vots a favor dels regidors del grup municipal d’E.R.C., amb 1 vot en contra del regidor
del grup de S.A. i amb 4 vots d’abstenció dels regidors del grup de C.D.C. i del P.P.C.
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, 1 d’octubre de 2015.
EL SECRETARI.
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