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ACTA NÚM. 12/2015

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 16 DE NOVEMBRE
DE 2015.

Data: 16 de novembre de 2015.
Horari: Inici a les 21:10 h i acabament a les 22:10 h.
Lloc: Sala de sessions.
A les 21:10 hores del dia setze de novembre 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 :

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).
Sra. Dolors Godia i Serra (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:
No es donen.
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:
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1..- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L’ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST
SOBRE BENS IMMOBLES, TIPUS DELS BÉNS RÚSTICS PER A 2016.
Atès el dictamen de la Comissió informativa d’hisenda celebrada el passat dia 12 de novembre de 2015, que
l’Alcalde exposa en extracte, vista la proposta d’acord que consta a l’esborrany de l’acta comunicada als regidors,
següent:
ANTECEDENTS:
1.- Regulació de l’IBI.
Atès l’establert al Títol II del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que regula de forma exhaustiva els recursos dels municipis i, en cada cas,
determina la facultat de les Corporacions Locals pel seu establiment, ordenació, modificació i supressió, per la
determinació de les quotes tributàries així com per l’aprovació i modificació de les corresponents ordenances
fiscals.
2.- Evolució de la Revisió de la Ponència de Valors d’urbana-rústica.
Atès que la revisió de la Ponència de Valors Cadastrals vigent des de el dia 27/06/2006, actualitzava els valors
cadastrals dels immobles aprovats inicialment l’any 1987, amb referència als valors de mercat de l’any 2006.
L’increment dels valors cadastrals es va dividir en 10 anualitats incorporant-se cada any a la base liquidable de
l’impost l’actualització anual, per l’any 2016 correspon una actualització aplicant el coeficient 1,02.
3.- Regularització d’edificacions no declarades al Cadastre urbà i rústic.
Durant l’any 2015 la Gerència del Cadastre ha realitzat una regularització d’edificacions no donades d’Alta al
cadastre. El que ha suposat que s’hagin tramitat uns 400 expedients de regularització, dels que uns 200
corresponent al Padró de Rústica, incrementant les seves bases liquidables en la forma següent:

BASE 2015 + AJUSTOS REGULARITZACIÓ
IBI RÚSTICA
REGULARITZACIÓ RÚSTICA
SUMA AJUSTOS REGULARITZACIÓ

Coef.
Valor Cadastral Base Liquidable Actualització
Base Liquidable
2015
2015
valors
2016
88.949.441,08
86.707.506,59
1,02
88.441.656,72
20.965.493,41
1,02
21.384.803,28
88.949.441,08

107.673.000,00

1,02

109.826.460,00

4.- Tipus impositiu de rústica i quota.
El tipus impositiu de rústica pretén determinar la quota a ingressar, amb dos finalitats, una esmorteir l’increment
anual de l’actualització dels valors cadastrals i un altra compensar entre tots els contribuents les altes tributaries
per regularització, establint el principi d’igualtat i de justícia distributiva de la fiscalitat, de tal forma que es mantingui
el total dels ingressos obtinguts l’exercici anterior per mantenir els serveis previstos per l’ajuntament, a saber:
COMPARACIÓ IBI RÚSTIC
DETERMINACIÓ TIPUS I QUOTA 2015

CÀLCUL TIPUS-QUOTA SOBRE AJUSTOS+REGULARIT.
Base Liquidable 2015
Tipus 2015 Quota 2015

2015
DETERMINACIÓ TIPUS I QUOTA 2016

86.707.506,59
0,69
598.281,80
Base Liquidable 2016
Tipus 2016 Quota 2016

2016 (Actualització valor + regularització)
% Diferència
Diferència

109.826.460,00

0,54

593.062,88

26,66%

-21,74%

-0,87%

23.118.953,41

-0,15

-5.218,91

De tal forma que les bases liquidables, especialment a causa de la regularització, s’incrementen en un 26,6 %, fet
que produeix una reducció del -21,74 % del tipus, passant del 0,69 al 0,54 %., aquesta previsió suposa mantenir
els ingressos totals amb una reducció ajustada del -0,87.
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Aquest efecte compensador de les noves regularitzacions, afectaran a la mitja de reducció de la quota individual
mitja del -19,78 % sobre els rebuts, per exemple:

Superfície
total

Valor
Cadastral
Parcel.total

A)
base
liquidable
Import
cadastral
2015

%
Quota
Tipus Integra
2015 2015

B)
base liquidable
Import
cadastral
2016 (A*1,025)

%
Tipu Quota
s
íntegra
2016 2016

86,1172

430.301,35

429.373,82

0,69

2.962,68

440.108,17

0,54

2.376,58

24,4644

1.074.243,52

1.067.500,75

0,69

7.365,76

1.094.188,27

0,54

5.908,62

193,1413

1.057.403,41

1.019.324,69

0,69

7.033,34

1.044.807,81

0,54

5.641,96

1.515,622
9

6.397.885,34

6.254.597,81

0,69

43.156,7
2

6.410.962,76

0,54

34.619,2
0

28,0950

182.497,40

182.497,40

0,69

1.259,23

187.059,84

0,54

1.010,12

Import
baixa

%
Baixa
-586,10 19,78
1.457,1
4 19,78
1.391,3
8 19,78
8.537,5
2 19,78
-249,11 19,78

5.- Regularització dels sols urbanitzables que passen a rústic.
Igualment el 25 de juliol de 2015 es va publicar la Reforma de la Llei hipotecària i de la Llei del Cadastre, per la
qual es dona un nou tractament dels sols urbanitzables que no comptin amb ordenació detallada, recollint la
jurisprudència del Tribunal Suprem (Sentencia de 30 de maig de 2014), aquests sòl que estaven incorporats i
valorats com a sòl urbà, passen a incorporar-se i valorats com a sòl rústic (amb la qualificació de “rústics per
localització”), passant a tenir un valor estimat d’entre 30-16-6 €./m2 a un valor de 3,24 €./m2, segons la Ponència.
Donat que les dades superficials s’han de justificar a la Gerència del Cadastre amb efectes del 1 de gener de 2016
i els efectes suposen una reducció d’ingressos de l’IBI d’urbana que, amb un valor de 3,24 €. per metre quadrat,
s’incorporaran al cadastre i padró de rústica, aquesta revisió no es contempla en l’ajust del tipus de la rústica per a
2016 i s’estudiarà l’afectació per a 2017.
6.- Regularització de sòls rústics afectats pel POUM.
També, en virtut de la disposició anterior, els sòls rústics que urbanísticament estaven classificats com a sòl no
urbanitzable, però que amb el POUM passen a tenir la qualificació jurídica de Sòl urbanitzable delimitat, sense
ordenació, passen a qualificar-se i valorats com a sòl rústic (amb la qualificació de “rústics per localització”),
passant a tenir un valor estimat d’entre 0,80 €./m2. a un valor de 3,24 €./m2, segons la Ponència. Donat que les
dades superficials s’han de justificar a la Gerència del Cadastre i s’ha de verificar que els efectes siguin pel 2016 o
l’any 2017, aquesta revisió no es contempla en l’ajust del tipus de la rústica per a 2016 i s’estudiarà l’afectació per
a 2017.
7.- Conclusions.
Amb aquesta actuació es pretén:
a)

b)
a)

Compensar la quota amb la regularització de edificacions no declarades, establint-se de tal manera una
compensació per les persones que tenien declarades correctament les seves edificacions, restablint el
principi d’igualtat fiscal i de justícia distributiva, reduint el tipus impositiu.
Compensar l’increment anual dels valors cadastrals de les edificacions en rústic esmorteint l’impacte amb
el tipus impositiu.
Mantenir la sostenibilitat econòmica dels serveis municipals que es financen amb els impostos. sense tenir
que eliminar serveis impropis o no obligatoris.

Atès l’establert al Títol II del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
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Vist l’informe favorable de secretaria-intervenció i el dictàmen de la comissió informativa d’hisenda del dia 12 de
novembre de 2015.
Per l’Alcaldia es proposa al Ple adoptar el següent:
ACORD:
Primer.- Modificar provisionalment de forma puntual els articles de les ordenances següents:
1.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.
Article 8. Tipus impositiu i quota.
1. La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus impositius següents:
-Béns immobles de naturalesa urbana: 0,69 %.
-Béns immobles de naturalesa rústica: 0,54 %.
-Béns immobles de característiques especials: 0,84 %
2. La quota líquida s'obtindrà minorant la quota íntegra amb l'import de les bonificacions que siguin d'aplicació.
Segon.- Es fa constar que la present modificació restarà aprovada definitivament si durant la seva exposició no es
formulen reclamacions. Fent-se constar que entrarà en vigor a l’endemà de la publicació de la seva aprovació
definitiva, amb efectes del 1 de gener de 2016, amb la condició resolutòria citada anteriorment.
Oberta deliberació es donen les intervencions següents:
Primer.- El regidor portaveu del grup municipal del P.P. Sr. Simeó Abad, manifesta que està d’acord en que s’hagi
de baixar, però sent el poble més car de Catalunya, com han comentat alguna vegada, que s’havia anat al
Cadastre per veure que es podia fer, que s’havia anat dos o tres vegades, però creu que si cal hauria d’anar tota la
corporació, tots els grups municipals a fer el que sigui per tal de poder fer força, ja que creu que si estem pagant
més del doble de la mitja del que es paga a Catalunya cal saber qui el va posar i com es va posar, per això que
davant les estadístiques creu que si es va al cadastre i es pot demostrar aquestes diferències de valor, es pregunta
perquè aquí tenim aquests valors, o som més guapos o ens tenen mania, i creu que s’ha d’aconseguir pagar el que
paguen tots en general, anar al cadastre a on sigui tots units per fer força i escoltar les explicacions d’aquesta
situació més si podem demostrar aquestes coses amb papers, està conforme en baixar els tipus però encara es
podria baixar més, molt més, i si no es pot gastar tant doncs gastem menys.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta amb un parell de dades, no sap d’on treu que som el poble de Catalunya que
paguem més, per exemple a Balaguer, amb la revisió del 1997, paguem per un tipus de rústica del 0,95%, i
nosaltres el posem a 0,54%, Lleida revisat com nosaltres el 2006 amb el 0,81% de tipus impositiu, Tremp també
revisada el 2006 està al 0.72%, o el poble de Cervera o Pont de Suert o Almacelles, tots revisats el 2006, que
paguen el mateix que Lleida, per això no sap de a on es treu que són els més cars de Catalunya Tant de bo
poguessin pagar menys, la regularització les ha pogut permetre establir aquesta equitat fent la redistribució per a
que acabi repercutint en el sector agrícola i ramader en un 20 % del seu rebut. No recorda que s’hagi fet mai una
reducció com aquesta, com tampoc recordar que es fes una pujada tan gran quan es va fer la ponència de valors,
més en la situació que estem amb la manca d’ingressos de subvencions que estem patint, cal dir que s’ha pogut
fer una regularització que ha buscat l’equitat en tot això amb l’objectiu que l’ajuntament acabi recaptant el mateix.
Es a dir el nous expedients d’alta regularitzats acaben beneficiant a tot el sector.

Segon.- El regidor portaveu del grup municipal de S.A. Sr. Manel Ezquerra manifesta el següent:
El regidor Sr. Manel Ezquerra apunta prèviament que respecte als municipis citats, que més voldrien que pagar els
tipus tant elevats, ja que ells tenen unes ponències antigues i uns valors molt baixos. Seguidament dona lectura al
següent literal:
“Estem d'acord en esmorteir la pujada dels impostos que suposarà la regularització del cadastre sol.licitada en un
Ple municipal en la sessió de juny de 2014. Sí, cal recordar que aquesta regularització es va sol.licitar fa un any i
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mig en un acord de ple sense valorar cap possibilitat de primer tornar els impostos a la lógica. Per aquest motiu
voldríem introduïr uns matisos i les següents consideracions:
Nosaltres pensem que és un greu error haver sol.licitat aquesta regularització abans de pal.liar el greuge impositiu
que patim els alcarrassins respecte:
1- Poblacions de l'entorn amb tipologíes de construcció similars a les mostres.
2-Valoracions cadastrals fetes en plena bombolla immobil.liaria a uns preus que no són reals.
3- Perquè veient el que es paga d'impostos en els municipis del voltant, pensem que les nostres valoracions no es
van fer de manera equitativa al municipi que som. Ens sembla que aquests dubtes són raonables.
I sobretot perquè aquestes consideracions són d'una vital importància perquè estan relacionades amb les
valoracions cadastrals i aixó, no només té efecte amb el que ens ocupa avui; l'IBI Rústica que recapta l'Ajuntament,
sinò que repercuteix en una bateria d'impostos no municipals que utilitzen la valoració cadastral per calcular el que
han de pagar els nostres veïns i veïnes a la hisenda pública de l'Estat. Volem introduir una esmena en forma d'uns
acords. Quin millor dia que avui que parlem d'ibi rústica per parlar-ne i per introduir-los.
En primer lloc dir que estem contents perquè sembla que hem aconseguit explicar i començar a entendre tots
plegats que tenim l'IBI rústic més car de Catalunya (conseqüentment segurament d'Espanya). és precisament per
aquest motiu que avui articularem una baixada del tipus impositiu per equilibrar la pujada de recaptació que
suposarà la esmentada regularització (una recaptació que acaba repercutint en els mateixos).
Però tenim dubtes de la eficiència i de la equitat de la mesura. Ja que encara no tenim la resolució final de com
quedarà la valoració cadastral total en rústica després d'aquesta regularització. Avui aprovarem una mesura sobre
unes hipòtesis i de manera orientativa.
És per aquest motiu i pels dubtes generats que necessitem un estudi i una comparativa de les valoracions
cadastrals que tenim la ciutadania alcarrassina respecte municipis de l'entorn. No creiem que la Direcció General
del Cadastre tingui una obcecació contra els alcarrassins i alcarrassines. No creiem que estigui capficada en fernos pagar més impostos que a ningú. Pensem que tot ha d'estar supeditat a algun error administratiu a l'hora de
realitzar les ponències de valors. Hem de destinar recursos en trobar les anomalies. I això ho pensem perquè hem
descobert moltes incongruències:
1.- Fa molts anys que se'ns ve dient que, aquestes valoracions irreals i exageradament altes, arribarien a tots els
municipis i la realitat és que nosaltres ja fa 9 anys que ho tenim i altres municipis encara no els ha arribat.
2.- També se'ns diu que a Alcarràs vam tindre la mala sort (excepte amb la salut jo no hi crec amb la mala sort) de
ser els primers en que dins de les ponències de valors en rústica s'inclogués les construccions per usos agrícoles. I
resulta que descobrim que municipis que ho han inclòs, ho han fet de manera molt més moderada i també
descobrim que en altres ni s'ha contemplat.
3.- També s'utilitza com justificació. Que les regularitzacions arribaran a tot arreu (però resulta que descobrim que
s'han de sol.licitar per un acord de Ple municipal) i això com és natural va en funció de les necessitats
econòmiques de cada municipi o pel nivell de despesa assolit en cada Ajuntament. Com diu en el punt 7-c de
l'esborrany del ple d'avui, un dels objectius és; "Mantenir la sostenibilitat econòmica dels serveis impropis o no
obligatoris que es financen amb els impostos".
4.- Fent un cop d'ull a la web de l'Institut d'Estadística de Catalunya trobem la gota que fa vessar el got. La que
alimenta els dubtes de que alguna cosa està malament. Resulta que de les 41 comarques que tenim a Catalunya.
El Segrià (amb 499 milions d'euros) quasi triplica la valoració cadastral de la segona del ránking; el Baix Ebre (amb
196 milions) i la tercera del ránquing el Bages (amb 180 milions). Seguim indagant i ens introduïm en la valoració
cadastral total per municipis. Aquí trobem que la primera del ránquing a Catalunya és el terme municipal d'Alcarràs
(90 milions en l'actualitat i estimada -perquè no tenim dades definitives i només és una estimació, en 109 milions
amb la nova regularització).
Recordem que en les valoracions globals per comarques la segona del ránquing és el Baix Ebre. Doncs bé, només
Alcarràs en solitari té 90 milions de valoració. O sigui, el nostre municipi té la meitat de valor que el que té mitja
comarca sencera del Baix Ebre o del Bages i superarem la comarca sencera d'Osona (amb 103 milions). Bé,

6

posem Osona com a exemple perquè també té uns usos similars amb activitat agrària i ramadera. Però no només
ho comparem amb la comarca d'Osona, la veritat és que Alcarràs en solitari supera la valoració total de 28 de les
41 comarques catalanes.
Per aquests motius i per tots els dubtes generats i aprofitant l'avinentesa que avui parlem d'IBI rústic volem
aprofitar per introduir unes esmenes en l'acord. Demanem que en l'acord que prenem avui s'inclogui unes mesures
per seguir treballant i solucionar el greuge que patim respecte els ciutadans de tots els municipis catalans en la
següent manera:
1- Demanar un estudi a tècnics competents en matèria d'elaboració de ponències de valors per tal d'argumentar
davant la Direcció General del Cadastre a Lleida la situació d'injustícia que pateixen les explotacions agràries i
ramaderes d'Alcarràs envers explotacions situades en sol rússtic en pobles amb usos similars als nostres.
D'aquesta manera podrem demanar una nova ponència de valors a la baixa de manera més que justificada.
2- Crear una comissió d'avaluació i control d'aquest estudi i de la evolució dels impostos municipals per tal que una
vegada finalitzat i controlat per tots els grups municipals per tal d'analitzar-lo, puguem demanar una nova ponència
de valors justa, lógica, equilibrada i equitativa.
Demanem aquests dos acords, no només per rebaixar l'IBI. Ho hem de fer de cara a rebaixar les valoracions
cadastrals. És importantíssim perquè suposarà descarregar als nostres ciutadans de carregues fiscals que utilitzen
la valoració cadastral per calcular el pagament final. IRPF i Plusvàlua en cas de no ser vivenda habitual, Impost
sobre el Patrimoni, Impost de transmissions patrimonials, Impost de Successions i donacions. Molt importants
aquests dos últims. Sinó solucionar això, a llarg termini algú se'n recordarà de nosaltres. Dient! Però com és
possible que es permetin aquestes valoracions cadastrals tan altes, que a l'hora de deixar les vivendes o la terra
als nostres fills, suposarà que hauran de suportar una càrrega fiscal tan desmesurada.”
Segon.- l’Alcalde Sr. Miquel Serra respon que els acords que demana el grup municipal de S.A. no es poden
admetre, perquè són qüestions a plantejar en les comissions informatives i debatre-les entre tots i no incloure-les
en un ple, en tot cas que es proposi una moció que es pugui discutir a futur, debatre i estudiar de forma calmada
entre tots els grups, però no ara que es plantegen uns passos a acordar.
Pel demés serà molt breu perquè són coses que s’han discutit moltes vegades i troba molt trist que es manipuli la
informació o no manipulant però no donant tota la informació, perquè quan es diu que el poble d’Alcarràs té aquest
valor cadastral, que evidentment el té, es compara amb comarques que en la seva gran majoria el terreny que
tenen és boscós o muntanya, per tant no hi ha cap mena de valor, i el poble d’Alcarràs té l’orgull de tenir la major
densitat d’explotacions ramaderes de tota Europa i això té un valor, evidentment que el tenim i també que el
voldríem més baix, però manipular la informació en que Alcarràs va per sobre de determinades comarques,
comparant-os amb comarques extenses amb boscos o amb el territori Lleidatà té molt patrimoni de granges, la
comarca del Segrià és molt potent en l’àmbit agrari i ramader i això li dona un valor cadastral molt important. Creu
que el que s’ha de comparar és amb els tipus impositius i la valoració de la rústica amb ponències aprovades el
mateix any, perquè hi ha municipis on s’aplica la mateixa ponència i els mateixos valors i s’apliquen tipus molt més
alts. Nosaltres tenim molt valor dins de les nostres finques, recorda que a Alcarràs es mouen 50 milions de quilos
de fruita dolça, 40 mil caps de vedells i més de 35 mil mares de porcí i més de 100 mil caps d’engreix, això té un
valor brutal i no pot ser d’altra manera que als valors cadastrals es comptin les nostres edificacions.
La nostra ponència es va fer l’any 2007 i tots els municipis als que se li va fer estaven en la mateixa tesitura, el
nostres emprenedors són molt importants i fan moltes inversions fet que acaba repercutint en els nostres impostos
i no tenim cap altra solució que acatar les lleis i les normes del Cadastre. No tornarà a repetir les nostres
insistències davant del cadastre per tal que es baixin les ponències de valors rústics igual com s’ha fet a la urbana.
No s’estendrà més, sol dir que els pobles als que van fer la nova ponència com a nosaltres estan amb uns tipus
impositius molt més alts que el poble d’Alcarràs. Per això no vol afegir res més per no romandre en les mateixes
discussions de sempre.
Replica el Sr. Manel Ezquerra dient que han intentat aquí, en comissions i en el patronat municipal d’ajut al jove
agricultor, demanant que es faci l’estudi comparatiu dels valors cadastrals i no hi ha manera, també li sap greu qui
recriminin que diu les coses a mitges, perquè creu que és molt greu, mostra totes les estadístiques de tots els
pobles de Catalunya i es troben valoracions cadastrals de tota mena, podia haver citat qualsevol comarca, i
demana que no hagi crispació perquè demana una cosa que ens beneficia a tots, demana unes valoracions més
baixes, després ja ficarien els tipus impositius més alt per a poder pagar els serveis, perquè les valoracions altes
significa pagar més impostos al futur, impostos no municipals. Afegeix que a tot arreu n’hi ha de granges, on es fan
de coses i treballen molt, no som lo melic del món. –Alcalde li demana dades-, continua el Sr. Ezquerra que
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Alcarràs és el primer de Catalunya en valoracions, el segon Lleida, tot i tenint el doble d’hectàrees que Alcarràs, de
unes 11’4 mil a unes 20’4 mil hectàrees, Lleida te una valoració global de 76 milions i Alcarràs en té uns 90 milions
i en seran 109 milions, dades de l’ Institut d’Estadística de Catalunya; el tercer municipi en el ránking és Mont-roig
del Camp amb 60 milions, resultant evident les diferències i que alguna cosa ha passat, empatat amb Tortosa,
quan té un terme de 21 mil hectàrees on també es fa feina i te un valor important avícola i agrícola, afegeix altres
municipis com Manresa amb 65 milions i relaciona d’altres municipis per evidencia les diferències de valor global i
de superfície. Per tot això creu que és important ficar el fil a l’agulla d’una vegada per totes perquè hi ha dubtes
raonables de que alguna cosa es va fer malament al seu dia perquè no es normal tenir la valoració cadastral més
alta, no hi ha un criteri igual del cadastre per a tots, hi ha un greuge amb la resta de ciutadans de Catalunya, per
això demana que d’aquí surti un acord per fer una comissió per estudiar i treballar aquest tema demanant a la
empresa que va contractar el cadastre per fer la regularització que faci un estudi per contrastar dades. Insiteix que
no ha dit coses a mitges la informació està damunt de la taula, som el numero ú de Catalunya en valor i en igualtat
que Lleida en recaptació quan tenen més hectàrees.
L’Alcalde vol puntualitzar que no vol donar més toms a això, estan prou clares les posicions de tots i de la manera
que es veu per uns no l’entén els altres, i es que les valoracions són les mateixes a tot arreu on s’han fet les
valoracions el mateix any i això es pot comprovar al cadastre i després les edificacions parteixen del mateix valor,
després tot depèn del que tinguis damunt, manifesta que ha parlat amb l’empresa que va fer la regularització, que
va venir a l’ajuntament per consultar-li algunes de les reclamacions que s’havien donat pels veïns afectats, el van
informar que treballen de la mateix manera amb tothom, li van dir que els valors que s’apliquen a les finques de
conreu són els mateixos aquí, a Tortosa i a Girona, i els valors per metre quadrat de les edificacions és el mateix al
Segrià que al Deltebre, la diferència és el que hi ha damunt de les finques i no es pot comparar Alcarràs amb
aquestes poblacions o comarques on tenen molt poques granges, comptades amb els dits de la mà, o que tot és
cereal, o Manresa o Osona amb poc territori, poques granges, poca fruita dolça i molt bosc, es molt trist comparar
amb tot això i això és molt evident.
Davant de l’ intent de rèplica del Sr. Ezquerra l’Alcalde dona per tancada aquesta deliberació, donant la paraula al
grup municipal de C.D.C.
Tercer.- El regidor portaveu del grup de CDC Sr. Jordi Janés, dona les gràcies per poder tenir temps en l’ús de la
paraula, cosa que no li va ser possible al ple passat. Manifesta que el seu grup votarà i exposarà els motius:
1.- Primer perquè s’aprofita una regularització, tot i recordant que es va demanar per l’ajuntament al darrer ple de
la legislatura passada, perquè no són regularitzacions que t’imposin sinó demanada voluntàriament.
2.- Estan conformes en la baixada del tipus impositiu del 0.69 al 0.54, però com comentava l’Alcalde abans, tant
de bo es pugés baixar més, els tipus corresponent als ajuntaments i si l’ajuntament vulgues encara els podria
baixar més, però deixaríem de recaptar el que fem.
3.- Creu que tot es interpretable, com deia el Sr. Ezquerra abans, estan d’acord en baixar els valors de l’urbana un
23% però es pujaran els tipus, en aquest cas ha hagut un increment de valors rústics que us permet baixar els
tipus. Segurament no sereu tant valents de reduir el tipus d’urbana al 0.54, perquè com digueu la necessitat de
mantenir la capacitat econòmica i financera per mantenir els serves i si es baixen els impostos no es podrien donar
els mateixos serveis. D’això en dubta perquè no es podrà fer amb l’elevat ritme de despeses que tenim. Amb una
desviació de 800.000 euros al 2014 per exemple com van dir l’altre dia gastar 140000 euros en festes populars de
més, i es que creu que si revisessin tot això segur que podrien baixar més els impostos, paro ja veu que ara no
toca, però tot té relació.
4.- Els valors, i està reconegut en comissions, quan em parlat veien que tenim uns valors cadastrals molt elevats,
cosa que s’ha començat a ficar el fill a l’agulla amb els b¡valors d’urbana amb les reduccions per actualitzacions
de valors anuals, però podrien entrat en els valors de rústica pels temes mostrats pel Sr. Ezquerra de d’institut
d’estadística, però està clar que no es vol fer el que proposava el Sr. Abad, de fer una comissió i fer un estudi per
anar tots junts per demanar la revisió amb el cadastre, agafat l’assumpte mol en serio. Perquè la nostre prioritat
han de ser els veïns i la rústica i la urbana repercuteixen molt als veïns. Torna a repetir s’hauria de ficar un freno a
les despeses corrents.
5.- L’altra dia ja es va comentar lo del pressupost, es deia que era orientatiu, però no creu que sigui així ja que el
pressupost marca unes partides i uns màxims a gastar, es poden jugar passant diners d’una a d’altres, però no
sobrepassant-nos com ens van passar 800 mil euros l’any 2014, clar que després en d’anar a demanar més salers
als veïns.
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L’Alcalde li demana que s’ajusti a l’ordre del dia i no discutim pressupostos quan estem parlant de l’IBI de rústica,
demanant que el faci als precs i preguntes quan toqui.
Sr. Janés afegeix que tot te que veure, ara em baixat els tipus rústic i parlaven de la urbana, s’han incrementat els
valors i no podien incrementar més els impostos ni reduir-lo per atendre les despeses.
6.- També vol parlar de la regularització, en alguns casos especialment d’urbana han hagut moltes queixes pels
usos de locals de magatzems o comercials, i per això demana a l’Alcalde que agafin el compromís de fer una
comissió er parlar de tot això en serio.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra li contesta que de fet estan les comissions d’hisenda per parlar de tot això, tampoc
acaba d’entendre la preocupació del seu grup quan ja porten tres revisions amb reduccions dels valors cadastrals
d’urbana, ara us apunteu al carro de la proposa del grup de S.A. però abans ningú deia res. I no es tracta de ser
valents en baixar els tipus d’urbana com s’han baixat ara els de la rústica, sinó que es tracta d’aprofitar la
regularització per baixar els impostos i mantenir l’objectiu de intentar baixar cada vegada una mica més la
recaptació total per intentar ajudar als sectors, es va fer el pas de baixar els valors de la urbana que afectava a
d’altres impostos, i ara el fa lo de la rústica aprofitant la regularització que incrementa els valors un 20%,
possibilitant la baixa dels tipus en aquest percentatge, i es va demanar amb la conformitat del seu grup municipal.
A més el cadastre proposa que en un any tots els pobles estaran regularitzats, es va anar a l’Organisme de
recaptació de Lleia per saber com podia quedar i la proposta de regularització i ajustar el tipus impositiu amb el
menor error possible, Però també els han dit que pobles que no estaven regularitzats des de els anys noranta ara
es veuran amb una revisió que els incrementarà els valors d’una forma important i tindran problemes per
compensar aquests increments amb els tipus impositius. La idea es que a finals de l’any vinent tots els pobles
tinguin una valoració similar amb aquestes regularitzacions, tota aquesta informació la reben del cadastre, al que
es va més d’un cop a l’any per fer tota la feina que es demana d’estudiar i demanar reduccions de valors
cadastrals, en urbana s’ha fet i tantes iguals per la rústica, fent insistència en que es sigui just en la discrepància
per les diferencies de valors colindants al nostre evitant greges comparatius, però solament està en la nostre ma
reduir els tipus per intentar una reducció de la recaptació d’antre un 2 o un 3 per cent. No podem reduir els
ingressos de l’IBI un 20% sense eliminar la policia local per ficar un exemple i un ajuntament no s’ho pot permetre,
sols es pot baixar progressivament, a la rustica s’ha pogut fer perquè hi havia aquesta regularització de justícia i
d’equitat que ha pogut repartir els majors valors reduint el rebut dels que ja estaven correctament cadastrats.
El Sr. Jordi Janés de CDC vol fer tres apreciacions:
1.- Respecte a la coincidència de crear una comissió per estudiar els elevats valors cadastrals. De vegades al ser
el darrer grup polític en intervenir, sembla que algunes de les seves propostes siguin les de d’altres, però vol que
consti que es una proposta que ha sortit del seu grup polític, sembla que s’afegeixi a la del grup de SA, però
tampoc li sap greu afegir-se a una proposa amb la que coincideixen sempre que es trobin coherents.
2- Recorda que sempre han demanat en els plens i en les comissions que es demanin al cadastre les baixades
dels valors i les ponències, i també dels tipus, però sembla com si fins ara no s’haguessin dit
3- Respecte a reduir servis, posant com exemple el de la policia, vol recordar que la desviació de 2014 va ser de
vuit-cents mil euros i el cost de la policia sol costava cinc-cents quaranta mil, per tant per unes coses si que es pot
desviar i en unes altres no. Troba que això no es coherent, ficant d’exemple d’altres desviacions. Acaba dient que
pe molt elevat nivell de despesa que porten no poden baixar els ingressos per IBI, l’estudi diu que deixarem de
cobrar menys als vilatans uns cinc mil euros solament.
L’Alcalde contesta que no han acabat d’entendre que la reducció d’ingressos per l’ajuntament serà de cinc mil
euros, però els veins tindrà una reducció de gairebé el 20%, Insisteix el Sr. Janés que l’estabilitat pressupostària
solament es veura reduïda en cinc mil euros, que no es una rebaixa molt forta. L¡Alcalde reitera que l’objectiu del
govern es mantenir els serveis que no sent obligatoris considera que són necessaris, per mantenir una bona
convivència i serveis que creu profitosos pel poble, serveis socials, teixit associatiu, policia local, i tantes i tantes
coses necessàries, fins i tot les festes que donen prestigi i són un motor econòmic pels comercials i restauradors.
No obstant això s’ha reduït els tipus, els valor d’urbana, s’han donat bonificacions per les herències en les
plusvàlues del 90%, s’ha reduït la pressió fiscals als tallers que tenen bonificacions en la taxa d’escombreries. O
sigui ja s’estan fent coses per alleugerar la càrrega impositiva als veïns i per contra no baixar els serveis que per
nosaltres son bàsic. El Sr. Janés contesta que preferiria invertir en escoles que no en festes per exemple. El Sr.
Simeó Abad del grup del PP li fa una comparació amb les peritacions dels tècnic de les finques i les edificacions, i
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li diuen que a Alcarràs tenim uns valors cadastrals molt superiors al de mercat i comparats, l’estat et diu un valor i
el mercat un altre. L’Alcalde li contesta que això ho saben tots i que no s’ajusta del tot a la realitat. El Sr, Ezquerra
manifesta que s’absté perquè es una proposta feta sobre hipòtesis, demanant afegir un comentari més, l’Alcalde
dona per tancat la deliberació.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova per
11 vots a favor dels regidors dels grups municipals d’ERC, de CDC i del PPC I 2 vots d’abstenció del grup
municipal de SA.
2.- MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
L’Alcalde-President, en virtut del dictamen favorable de la Comissió informativa d’Hisenda celebrada el passat dia
12 de novembre de 2015, en virtut dels següents, per raons d’urgència, proposa al Ple la inclusió a l’ordre del dia,
de la Moció rebuda per l.Associació Catalana de Municipis i l’Associació de Municipis per la Independència, del
contingut següent:
“El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va aprovar la següent
RESOLUCIÓ
“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les passades eleccions del 27
de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de les forces parlamentàries que tenen l’objectiu que
Catalunya esdevingui un estat independent i en una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per
l’obertura d’un procés constituent no subordinat.
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació d’un estat català independent
en forma de república.
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà, participatiu, obert,
integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució catalana.
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures necessàries per fer efectives
aquestes declaracions.
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de trenta dies la tramitació de
les lleis de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda pública.
Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del poder constituent, reitera
que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions
de les institucions de l’Estat espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat de legitimitat
i de competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya, votat
prèviament pel poble en referèndum, entre altres sentències.
Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir aquest procés de desconnexió
de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, massiva, sostinguda i pacífica que permeti l’apoderament de la
ciutadania a tots els nivells i es basi en una participació oberta, activa i integradora.
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les normes o els mandats emanats
d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar els drets fonamentals que puguin resultar afectats per
decisions de les institucions de l’Estat espanyol, com els especificats en l’annex d’aquesta resolució.
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de fer efectiu el mandat
democràtic de creació d’un estat català independent en forma de república i acorda posar-ho en coneixement de
l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt de la comunitat internacional.
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets fonamentals afectats per decisions
de les institucions de l’Estat espanyol.
1.

Pobresa energètica
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Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als subministraments bàsics, el futur
govern ha de desplegar les mesures per a evitar la pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015, del
29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica, de manera que es garanteixi el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de
gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, mentre duri
aquesta situació.
2.

Habitatge
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge digne, el futur govern ha
de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que regula la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures
urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, el
futur govern ha de garantir que en processo de desnonament de l’habitatge habitual que afectin persones
i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial es compleixi, per a poder fer efectiu el
desnonament, el principi de reallotjament adequat de les persones i unitats familiars afectades.
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions normatives que permetin fer
efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com és el cas del reglament de funcionament de les
meses de valoració per a l’adjudicació d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques i socials
i per a altres casos de necessitats especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

3.

Sanitat
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés universal a l’atenció sanitària
pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la Salut (CatSalut), a totes les persones que viuen a
Catalunya. Cap persona no en pot quedar exclosa per raó d’origen, tingui o no la condició d’assegurada o
beneficiària del Sistema Nacional de Salut, i amb independència de si consta o no en el padró. Així
mateix, cap ciutadà no es pot veure privat d’assistència farmacèutica per motius econòmics.
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a terme nous concurso per
a la gestió de centres d’atenció primària.

4.

Educació
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra bona part de l’articulat de
la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora de la qualitat educativa, recurs que fou admès a
tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties
Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a les
competències que corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris al model educatiu català
determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris als consensos obtinguts pels conjunt de la
comunitat educativa. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació
en matèria d’educació per la plena vigència i el respecte de les competències establertes en favor de les
administracions catalanes i per mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat educativa.

5.

Garantia de les llibertats públiques
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra alguns articles de la Llei
Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de
2015. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava
que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a drets fonamentals emparats per textos
internacionals com la Declaració universal dels drets humans o el e Conveni europeu dels drets humans i
per la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En coherència amb aquest recurs, el futur
govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria de seguretat ciutadana per la plena vigència i el
respecte dels drets fonamentals esmentats.

6.

Administracions locals
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals catalanes en servei de
l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los les eines de suport necessàries per a deixar sense
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efecte els preceptes de la Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local, promulgada de resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, dictada en desplegament de l’article 135 de la Constitució
espanyola, relatius a la limitació de competències als ens locals, al control del cost dels serveis i a
l’obligació de la priorització de l’activitat econòmica privada.
7.

Refugiats
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats, el futur govern ha de
generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR)
amb l’objectiu de donar acollida i asil al màxim nombre de persones refugiades, més enllà de les
decisions adoptades en aquest àmbit pel Govern espanyol.

8.

Dret a l’avortament
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula la Llei 17/2015, del 21 de
juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

9.

Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur govern ha d’establir,
entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir la càrrega del deute en el conjunt de la
despesa.
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els finançaments estructurats,
separant els pagaments que compensen un servei (inversió i manteniment) d’aquells que constitueixen un
pagament excessiu respecte als tipus d’interès a les taxes d’inflació actuals. Així mateix, el futur govern
ha d’instar els concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes estructurats, transformant
l’amortització de les inversions en finançament ordinari mitjançant deute públic i eliminant el cost excessiu
del capital.
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Generalitat que es pugui
aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar acompanyada d’una revisió a fons dels programes
pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne i contrastar-ne la utilitat en moments en què atendre la
urgència social ha esdevingut la màxima prioritat de la despesa de la Generalitat, expressada en
l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de programes han d’anar íntegrament
dedicats al pla de xoc social.
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur govern ha de crear un
grup de treball obert als grups parlamentaris.
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els responsables de la banca
resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del pagament dels interessos amb finalitats socials.”

Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament de Catalunya en l’exercici de
la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total coincidència de plantejaments amb la cambra catalana. “
Sobre la moció de suport a la resolució aprovada pel Parlament de Catalunya a la seva sessió de 9 de novembre
de 2015, els serveis jurídics de l’AMI, manifesten que la proposta de moció que es presenta a la consideració dels
diversos ens locals no és res més que una declaració del capteniment polític dels ens locals, en un moment
determinat, sobre un acord del Parlament de Catalunya, acord que en aquest punt és també una mera declaració
política.
Els ens locals no fan res més que pronunciar-se sobre aquest acord, sense afegir res a l’acord parlamentari ni
donar cap efecte jurídic a l’aprovació al marc local. De l’aprovació d’una moció com aquesta no es deriva cap
conseqüència jurídica (quelcom que, d’altra banda queda fora de l’àmbit competencial dels ens locals), sinó que
cal entendre-la com una manifestació de l’autonomia local, recollida a l’article 140 de la vigent Constitució
espanyola, en relació amb els articles 23 i 29 del mateix text (dret a participació dels ciutadans en els afers públics
i dret de petició, respectivament).

12

En definitiva, la capacitat de pronunciar-se, sense efectes jurídics, sobre assumptes d’interès general és una
facultat que és pròpia dels ens locals, i que troba empara en la legislació vigent.
Per aquest motiu es proposa al ple de l’ajuntament d’Alcarràs l’adopció dels següents acords:
PRIMER..- Acceptar la inclusió a l’ordre del dia de la moció citada anteriorment per raons d’urgència.
SEGON- Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’ajuntament d’Alcarràs a la resolució 1/XI del Parlament de
Catalunya.
TERCER.- Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, al president de la
Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de
Municipis (ACM).
Oberta deliberació és donen les següents intervencions:
Primera.- El regidor portaveu de grup municipal del P.P. es manifesta en contra sense fer més comentaris.
Segona.- El regidor del grup del P.P. Sr. Manel Ezquerra, manifesta que el seu grup municipal està d’acord amb
molts dels punts que s’exposen en aquesta moció però després dels útils esdeveniments que estem vivim a
Catalunya i analitzar cadascun dels punts en els que es veu es un capteniment polític, com diu la pròpia moció,
que no vol dir res més que una declaració d’intencions del comportament polític dels ens locals i del nostre país.
Atès que en les propostes polítiques a aplicar queda palesa i molt remarcades influències d’un partit polític que
està fent un ús polític de la situació aritmètica en les que ha quedat dividit el Parlament.
Atès que la moció no dona cap efecte jurídic al marc local i que les nostres competències s’haurien d’encarar a
dedicar esforços i temps a temes relacionats amb el nostre municipi, com l’assistència a la gent gran, l’educació o
la seguretat i millorar els serveis obligatòries com la neteja dels espais públics o la recerca de millores en la
optimització de la despesa que a l’hora permetria reduir els impostos d’una manera clara als nostres ciutadans.
Per tot plegat el seu grup municipal s’absté en el vot de la moció genèrica presentada per l’ACM i l’AMI, perquè
aquestes manifestacions polítiques no fan més que dividir la ciutadania de Catalunya distraient-nos de la feina que
tenim els servidors públics en el dia a dia de cadascun dels nostres municipis i distraient-nos d'un fet molt
important: Hem de servir a l'interés general i a tots i cadascun dels 9.252 habitants en el cas d'Alcarràs i no a uns
pocs del partit polític que, gràcies als capricis de l'aritmètica parlamentària estan sotmetent a la resta de ciutadania
a les seves idees. Nosaltres pensem que hem de governar per al conjunt de la ciutadania.
Tercer.- La Sra. Ester Ibars, en representació del grup municipal de C.D.C. manifesta que votaran a favor, però vol
significar que al tercer punt de la moció s’acorda presentar la moció al President de la Generalitat de Catalunya i
creu recordar que a la darrera moció presentada des de el grup de C.D.C. per recolzar al President Sr. Mas, i a la
Sota-Presidenta Sra. Ortega i a la Consellera Sra. Rigau pel la denuncia del 9-N, també l’enviaven s’areçava al
nostre president i creu que va ser un dels motius pel qual el grup municipal d’ERC es va abstenir en la votació, al
menys així ho va comentar l’Alcalde, per això vol fer aquesta apreciació.
Quart.- L’Alcalde-President Sr. Miquel Serra contesta, en referència a la moció al·ludida, que es van negar a votar
a favor pel suport que es donava a la persona, aquí a la moció d’avui es tramet al President de la Generalitat, al
càrrec no a la persona. Afegeix que nosaltres, com no pot ser d’una altra manera, donaran suport a la moció,
perquè es molt important recolzar mocions que donen eines al nostre país per poder tirar endavant un procés
imprescindible perquè al final puguem tenir recursos tots els ajuntaments i totes les personal del nostre país i en el
futur les nostre famílies, recursos que es trauran si es pot arribar a fer una república catalana, i el pas fet pel nostre
parlament és molt i molt legítim que mereix el recolzament dels acords dels ajuntaments cadascú manifestant el
seu criteri segons la seva responsabilitat. Per això manifesta que el seu grup votarà a favor.
Deliberació.... Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre
legal, el Ple l’aprova pels 10 vots a favor dels regidors dels grups municipals d’ERC i CDC, amb 2 abstencions dels
regidors del grup municipal de SA i 1 vot en contra del regidor del grup del PP.
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I perquè consti als efectes establerts als arts. 203 al 207 del R.O.F.R.J.C.L. (R.D. 2568/86, de 28 de novembre),
lliuro aquest certificat, amb reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent i amb el vist-iplau del Sr. Alcalde.
Alcarràs, 16 de novembre de 2015.
El Secretari-Interventor.

V.i p.
L’Alcalde-President.

Pere Biedma Agüera.

Miquel Serra Godia

