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ACTA NÚM. 07/2018
PLN/2018/8

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2018.
Data: 26 de setembre de 2018.
Horari: Inici a les 20:00 h i acabament a les 22:15 h.
Lloc: Sala de sessions.
A les 20:00 hores del dia vint-i-sis de setembre 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.
ASSISTENTS :
Regidors:
Sr. Jordi Estela i Ribes (ERC).
Sra. Noelia Díaz i Charles (ERC)
Regidors-Tinents d’Alcalde:
Sr. Jordi Janés Girós (PDECAT).
Regidor-Primer Tt. d’Alcalde: Sr. Santi Pelegrí Sra. Ester Ibars i Vitores (PDECAT)
Cortijo (ERC).
Sr. Gerard Companys Pujol (PDECAT).
Regidora-Segona Tt. d’Alcalde: Sra. Laia Sisó Sr. Manel Ezquerra i Tomàs (SA).
i Sanjuan (ERC).
Regidor-Quart Tt. d’Alcalde:
Sr. Jaume Bernis i Castells (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 2 n. punt de l’ordre del dia Sr. Jordi Estela i Ribes (ERC), fins al 5 e. punt de l’ordre del dia
Regidora-Segona Tt. d’Alcalde: Sra. Laia Sisó i Sanjuan (ERC). i la Sra. Noelia Díaz i Charles (ERC), fins al
15 è. punt de l’ordre del dia.
-Durant tota la sessió dels regidors: Regidora-Tercera Tt. d’Alcalde Sra. Maite Codina i Badia (ERC), la Sra.
Dolors Godia i Serra (SA) i el, Sr. Simeó Abad i Moliné (PPC).
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Es celebra sessió ordinària, prèvia convocatòria i publicitat efectuada amb l’antelació i forma reglamentària,
amb quòrum d’assistència suficient. Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, seguidament
es procedeix a conèixer els assumptes inclosos al següent
ORDRE DEL DIA:

A) PART RESOLUTIVA.

1.- Expedient PLN/2018/1/5-6.
ANTERIORS.

PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS

Donat per llegit els esborranys de les actes corresponents a les actes del Ple corresponent a les sessions:
-PLN/2018/5-Ordinària del dia 12 de juliol de 2018.
-PLN/2018/6-Extraordinària del dia 26 de juliol de 2018.
Es proposa per l’Alcaldia la seva aprovació, preguntant l’Alcalde als membres de la Corporació si tenen
alguna observació a formular.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 7 dels 13 regidors que integren el nombre legal de
membres del ple, resta aprovada per unanimitat.

Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Governació del dia 24 de setembre de 2018.
L’Alcalde-President, en virtut dels següents,
ANTECEDENTS
Considerant que per Provisió d'Alcaldia de data 4 de setembre de 2018, es va sol·licitar informe de Secretaria
en relació amb el procediment i la Legislació aplicable per aprovar el Reglament de règim intern de l’Aula de
dibuix i pintura d’Alcarràs.
Considerant aquest informe que va ser emès en data 18/09/2018, i vist l'avant-projecte elaborat en el qual
s'han tingut en compte les aportacions pel personal destinat i encarregat del servei
Realitzada la tramitació corresponent i vista la competència del Ple, en virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 63 del Reglament d'Obres,
Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, es proposa al mateix
l'adopció del següent
Es proposa al Ple l’adopció del següent:
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2.- Expedient núm.: 3172/2018. : APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE L’AULA DE
DIBUIX I PINTURA D’ALCARRÀS.
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ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment el Reglament de règim intern de l’Aula de dibuix i pintura d’Alcarràs, en els
termes en què figura en l'expedient.
SEGON. Donar audiència prèvia les Associacions veïnals i de defensa dels consumidors i usuaris establerts en
el seu àmbit territorial que estiguin inscrits en el Registre d'Associacions Veïnals i les finalitats de les quals
guardin relació directa a fi de la disposició, i recaptar directament l'opinió de les organitzacions o associacions
reconegudes per llei que agrupin o representin a les persones els drets de les quals o interessos legítims es
veiessin afectats per la norma i les finalitats de la qual guardin relació directa amb el seu objecte. Podrà
prescindir-se dels tràmits d'audiència i informació públiques previstos en l'article 133 en el cas de normes
pressupostàries o organitzatives de l'Administració General de l'Estat, l'Administració autonòmica,
l'Administració local o de les organitzacions depenents o vinculades a aquestes, o quan concorrin raons greus
d'interès públic que ho justifiquin.
TERCER. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i d'aquells veïns o Associacions que hagin
exercit la iniciativa per a la formació de l'Ordenança, per un termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci
publicat en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin
examinar l'expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se
reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat
d'acord exprés pel Ple.
Així mateix, estarà a la disposició
[http://alcarras.eadministracio.cat].

dels

interessats

a la

seu

electrònica

d'aquest Ajuntament

QUART. Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure i signar tota classe de documents relacionats amb
aquest assumpte.
Oberta deliberació es donen les intervencions, en síntesi, següents:
-El regidor portaveu del grup de SA Sr. Manel Ezquerra es manifesta conforme si s’ha donat audiència als
pares dels alumnes del règim del servei.
-El regidor portaveu del grup del PDeCAT Sr. Jordi Janés es manifesta conforme amb les explicacions dones de
comissió informativa.
dels 13 regidors que integren el nombre legal de

3.- Expedient 1154/2018. PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ AL CONTRACTE BASAT EN L’ACORD MARC
DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL AMB DESTINACIÓ ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA (Exp.
2018.02) ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA
ENDESA ENERGIA, SAU.
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Governació del dia 24 de setembre de 2018.
L’Alcalde-President, en virtut dels següents,
ANTECEDENTS
1.- El Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 12/04/2018 va adoptar l’acord d’adhesió a l’acord marc
de subministrament de gas natural destinat als ens locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel
desenvolupament local a l’empresa Endesa Energia SAU. L’ACM comunica que s’ha realitzat nova licitació,
sent el nou període de vigència del nou Acord marc és de l'1 d'octubre del 2018 fins el 30 de setembre de
2019, requerint nova adhesió al conveni, del resum següent:
EMPRESA ADJUDICATÀRIA: ENDESA ENERGIA SA

Codi Validació: 49422LAW53PFJACTW7WS732YS | Verificació: http://alcarras.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 31

Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 8
membres del ple, resta aprovada per unanimitat.

Acta de Ple

4

Preus d’adjudicació
Terme variable

Terme Fix

Preu (€/MWh)(*)

Preu (€/MWh)(*)

Lot 1.Sublot 1 (3.1)

53,090

2,53

Lot 1.Sublot 2 (3.2)

46,190

5,79

Lot 1.Sublot 3 (3.3)

41,590

54,22

Lot 1.Sublot 4 (3.4)

38,590

80,97

Lot 1.Sublot 5 (2.1)

27,500

Lot 1.Sublot 6 (2.2)

27,300

SUBLOTS (tarifa)

(*) Domiciliant els pagaments s’aplica un descompte del 1,5 % en els preus del terme variable. Tots els preus detallats en
aquesta taula no inclouen l'IVA ni cap altre impost.

Tal i com disposa la clàusula vintena del PCAP derivat, s'aplicaran als preus el corresponent càlcul
trimestral amb indexació del preu. Amb aquest sistema, la revisió del preu seria trimestral, i estaria
indexada a dos valors: el barril Brent i el canvi Euro/Dòlar.
2.- La Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu de
licitació a tal efecte, va acordar en la sessió celebrada el dia 7 de juny de 2018, adjudicar l’Acord marc de
subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals (Exp. 2018.02) dividit en dos lots (Lot 1:
Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i Alta Pressió), mitjançant la selecció de les empreses GAS NATURAL
SERVICIOS SDG SA (ara denominada NATURGY IBERIA SA) i ENDESA ENERGÍA SAU de conformitat amb
els Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques, aprovats per la Resolució de
Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i publicats al perfil de contractant de l’entitat.

4.- Mitjançant la Resolució de Presidència núm. 44/2018, de data 10 de juliol, va ser aprovat el plec de
clàusules administratives particulars que havia de regir el contracte de subministrament de gas natural
basat en l’Acord marc referenciat a l’apartat anterior i dividit en dos lots (Lot 1: Baixa Pressió i Lot 2: Mitja i
Baixa Pressió), així com la seva licitació mitjançant la presentació de proposició econòmica en sobre
tancat, el quals, es troben publicats, també, al perfil de contractant de l’entitat.
5.- En data 20 de juliol de 2018 la Comissió Executiva del CCDL, prèvia tramitació del corresponent
procediment definit als plecs referenciats a l’apartat anterior, va acordar adjudicar els dos lots del contracte
basat del procediment derivat de l’Acord marc del subministrament de gas natural, amb destinació a les
entitats locals de Catalunya mitjançant oferta presentada en sobre tancat (expedient 2018.02-D.1) a
l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU, formalitzant-se el corresponent contracte, en data 31 d’agost de 2018.
6.-Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 20 del Plec de clàusules
administratives particulars del procediment derivat 2018.02-D1.
FONAMENTS DE DRET
-Disposició addicional 3a. de la nova LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, en la
redacció donada per la LRSAL.
-Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim de
centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.
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3.- En data 9 de juliol de 2018 es va procedir a la formalització dels pertinents contractes administratius de
l'Acord marc, amb l'empresa NATURGY IBERIA, SA, i amb l'empresa ENDESA ENERGÍA, SAU.
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-Disposició Transitòria Primera de la nova LCSP respecte al règim aplicable als contractes i Acords marc
licitats abans de la seva entrada en vigor.
-Articles 197 i 198 del TRLCSP en relació al règim dels Acords marc, i articles concordants de la nova LCSP
(Articles 220 a 222) en allò que resultin aplicables d’acord amb la seva Disposició Transitòria Primera.
-Article 156 i 198 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) i articles concordants de la nova LCSP (Articles 153 i 220)
pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del
contracte dels corresponents documents contractuals.
Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord marc del
subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya aprovats per la Resolució de
Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i publicats al perfil de contractant de l’entitat.
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de l'Acord marc del subministrament
de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, a licitar mitjançant sobre tancat, aprovat
per Resolució de Presidència núm. 44/2018 de data 10 de juliol i publicat al perfil de contractant de l’entitat.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment, es proposa per aquest Ajuntament l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Disposar l’adhesió del municipi d’Alcarràs al contracte basat (Exp. 2018.02-D1) en l’Acord marc de
subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.02), regit pels
plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord marc del que
deriva, aprovats per la Resolució de Presidència núm. 12/2018, de 5 de març i publicats al perfil de
contractant de l’entitat i pel plec de clàusules administratives particulars que regeix els contractes basats en
l’anterior, aprovat per Resolució de Presidència núm. 44/2018 de data 10 de juliol i publicat al perfil de
contractant de l’entitat, per un termini de dotze mesos, des de l'1 d’octubre de 2018 al 30 de setembre de
2019, amb les següents condicions econòmiques:

1 (3.1) Preu
2 (3.2) Preu
3 (3.3) Preu
4 (3.4) Preu

terme
terme
terme
terme

variable
variable
variable
variable

(EUR/MWh)
(EUR/MWh)
(EUR/MWh)
(EUR/MWh)

Lot 1
Sublot 5 (2.1) Preu terme variable (EUR/MWh)
Sublot 6 (2.2) Preu terme variable (EUR/MWh)

Preu tarifa
53,090 €
46,190 €
41,590 €
38,590 €
Preu tarifa
27,500 €
27,300 €

Segon.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del contracte derivat
de l’Acord marc de subministrament de gas natural (Avinguda Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), així com
al Consorci Català pel Desenvolupament Local – CCDL (preferentment per e-notum al NIF P0800222B i el
correu electrònic ccdl@ccdl.cat o per correu a Carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona),
tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (preferentment per
correu electrònic a centraldecompres@acm.cat o per correu postal a Carrer València núm. 231, 6a
planta, 08007 Barcelona).
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 8
membres del ple, resta aprovada per unanimitat.

dels 13 regidors que integren el nombre legal de
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4.- Expedient 1469/2018. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2017.
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Hisenda del dia 24 de setembre de 2018.
L’Alcalde-President, en virtut dels següents,
ANTECEDENTS
1.- Confeccionat el compte general de l'exercici 2017, que posa de manifest la gestió realitzada en els
aspectes econòmics, financers, patrimonial i pressupostari, juntament amb tota la documentació annexa,
segons la legislació vigent, corresponent als ens següents:
-

Compte general de l’Ajuntament

2.- La Comissió Especial de Comptes, l’examina en sessió de data 20/06/2018, i va el va informar
favorablement.
3.- S’ha exposat al públic, mitjançant anunci al BOP de Lleida núm. 197, de data 11 d’octubre de 2017, i en
el tauler d’edictes de l’Ajuntament, per un termini de 15 dies hàbils, durant els quals i 8 dies més, els
interessats podien presentar les reclamacions, objeccions i observacions que considerin oportunes, sense
que se n’hagi presentat cap.
4.- Aquest ha estat informat per Secretaria en data 19/07/20158 i per Intervenció en data 17/09/2018
(informe 93/2018).
5.- Un cop s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del 208 al 212 del Reial
Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de a Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLLRHL), , i de conformitat amb el que disposa l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les bases del règim local,
Es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD
PRIMER.- Aprovar el compte general de l'exercici 2017, integrat per l’Ens: Ajuntament d’Alcarràs

Oberta deliberació es donen les intervencions, en síntesi, següents:
1.- El regidor portaveu del grup de SA Sr. Manel Ezquerra manifesta que els comptes generals són el reflex
de les polítiques que aplica un govern municipal. Estem acabant la legislatura i ja podem fer balanç no
només de l’any 2017 sinó de tota la legislatura, fins i tot balanç de tot el període que porteu governant
(període que al proper més de maig farà 8 anys). Vosaltres no heu complert amb les principals promeses
que vau fer en campanya electoral l’any 2011. Vau prometre que acabaríeu amb les despeses supèrflues o
serveis que podríem dir s’apropen als que presta una ONG i les haveu augmentat, vau prometre que
acabaríeu amb l’altíssima despesa en personal i l’haveu augmentat amb la particularitat que també haveu
augmentat l’externalització de moltes tasques, vau prometre que acabaríeu amb l’incivisme i
malauradament poc haveu fet, vau passar uns pamflets explicant que aquí es pagava uns dels impostos
més cars de la província i vau prometre reduir-los i per molt que expliqueu que els esteu abaixant el que
esteu fent es reduir 5 quan primer havíeu apujat 10 (any 2012) i sinó us ho cregueu analitzeu la recaptació
de tot el vostre període i compareu-la amb un mateix període anterior. Si seguiu sense creure-ho i poseu
aquell exemple que només cal comparar un rebut d’un any i el de l’any anterior...feu l’exercici i expliqueu
que comparin primer aquella pujada de l’any 2012 respecte el que pagaven els anys anteriors a governar
vosaltres.
Però no tot han estat augments de despesa. On si haveu reduït considerablement és en el capítol
d’inversió. Malauradament és el pitjor capítol on un poble ha de reduir. Perquè poca inversió és sinònim
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SEGON.- Retre l compte general aprovat i tota la documentació que l'integra la Sindicatura de Comptes de
Catalunya, i al Tribunal de Comptes i a tal com s'estableix a l'article 212.5 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març
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d’un poble cada vegada més degradat i més brut. Fins i tot cíclicament haveu traspassat diners del
pressupostat en el capítol d’inversió per finançar despesa corrent.
En fi, nosaltres votem en contra d’aquests comptes generals perquè continuem amb l’altíssima despesa,
invertim cada vegada menys amb les conseqüències que això comportarà per al poble i a sobre ho feu
sense comptar per a rés amb els grups de l’oposició per, en primer lloc aprofitar el capital humà del que
disposa la institució unint esforços i idees i en segon lloc deixant passar l’oportunitat de buscar consensos
pel que fa als grans temes de poble.
2.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que en base al que es concreta quan estiguem en campanya
electoral ja es justificarà si s’han complert les promeses, manifesta que s’ha complert la major part del que
es va comprometre a la vista de les disponibilitats que han tingut, especialment respecte a la seguretat no
es pot dir res ja que mai hem tingut una policia amb tants efectius com tenim ara. Pel que fa als impostos,
digui el que digui, la realitat es que han baixat tot i que quan van d’entrar es van trobat en plena aplicació
dels increments anuals del 10% dels valors cadastrals, increment que van aturar i van propiciar la seva
reducció, sent un dels primers municipis en fer-ho. Els ingressos dels impostos si que s’han incrementat
però és degut a que han propiciat al creixement econòmic dels diferents sectors del poble, agricultura i
ramaderia han crescut com mai i és gracies al poble que ha hagut aquest increment. I respecte a les
inversions recorda que s’han fet les que s’han pogut donada la situació econòmica en la que van d’entrar,
però totes s’han fet sense incrementar l’endeutament. Recordant que la seva gestió ha propiciat que el
deute inicial que es va trobar amb l’auditoria sobre els 9 milions s’ha reduït als 3 milions. Però caldrà
esperar a la campanya electoral per definir més els compliments dels programes.
3.- El regidor portaveu del grup del PDeCAT es manifesta que s’abstindran com vam fer a la liquidació ja
que els comptes generals son un reflexa de la liquidació, recordem que ens vam queixar que a l’any 2011
les despeses corrents eren de 2.465.184 €. i avui son de 3.694.111 € i amb personal que vostès van
prometre rebaixar-ho hem passat del 2012 de 2.417.520 € a dia d’avui a 3.276.801 € i encara falta afegir els
prop de 200.000 € de la relació de llocs de treball.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 8 dels 13 regidors que integren el nombre legal de
membres del ple, resta aprovada pels 4 vots a favor dels regidors del grup d’ERC, 3 abstencions dels regidors
del grup de PDeCAT i 1 vot en contra del regidor del grup de SA.
5.- Expedient 3295/2018. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
CRÈDITS

L’Alcalde-President, en virtut dels següents
ANTECEDENTS:
Davant la presentació de factures en el departament d'Intervenció, de l’exercici 20178 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
De conformitat amb el que s'exposa, proposo al Ple de la Corporació l'adopció del següent Acord:
PRIMER. Aixecar el reparament d’intervenció, per falta de crèdit adequat i suficient (informe97/2018).
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 39.280,80 €.
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Atès el dictamen favorable de la Comissió informativa de Patrimoni del dia 24 de setembre de 2018.
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TERCER. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l'exercici 2018, els crèdits corresponents a aquestes
factures, condicionat a l’aprovació de la modificació de crèdit necessària per poder dotar de crèdit a les
partides corresponents.
Oberta deliberació es donen les intervencions, en síntesi, següents:
1.- El regidor portaveu del grup de SA Sr. Manel Ezquerra manifesta que votaran en contra perquè no se’ls ha
donat participació en la presa de decisions ni s’han fet reunions de seguiment de les modificacions.
2.- El regidor portaveu del grup del PDeCAT es manifesta Proposta d’extrajudicials ens abstenim degut a que
no trobem normal que partides com abastiments de subministraments no estiguin compatibilitzats al
pressupost i veiem les partides arrossegades d’una anualitat a l’altra.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 8 dels 13 regidors que integren el nombre legal de
membres del ple, resta aprovada per 5 vots a favor dels regidors del grup municipal d’ERC, 3 abstencions dels
regidors del grup municipal del PDeCAT i 1 vot en contra del regidor del grup municipal de SA.

6.- EXPEDIENT 3327/2018. PROPOSTA SOBRE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER A L'APLICACIÓ DEL
SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI PER A MC 6/2018, PER APLICACIÓ DEL SUPERÀVIT DE LA LIQUIDACIÓ
DE 2017.
Atès la informació d’actuació per urgència comunicada a la Comissió Informativa d’Hisenda del dia 24 de
setembre de 2018.
L’Alcalde-President, en virtut dels següents,
ANTECEDENTS
Un cop aprovada la liquidació del pressupost de 2017, s’ha determinat el superàvit pressupostari, amb un
import de + 273.646,33 €.
A data d’avui el pressupost de 2018, amb les seves modificacions, preveu que es tancarà l’exercici amb un
superàvit de 91.851,76 €.

La disposició addicional sisena de la LOEPSF disposa que les entitats que no superin el límit
d'endeutament en matèria d'autorització d'operacions d'endeutament, que presentin superàvit en termes de
comptabilitat nacional, romanent de tresoreria positiu, una vegada descomptat l'efecte de les mesures
especials de finançament, que compleixin amb el període mig de pagament previst a la normativa de
morositat i que prevegin una capacitat de finançament en la liquidació de l'exercici 2018 podran destinar,
en primer lloc el superàvit a absorbir, si s'escau, despeses pendents d'aplicar al pressupost i a continuació,
a finançar inversions financerament sostenibles sempre amb el límit de la previsió de capacitat de
finançament de l'exercici 2018, si encara queda import a distribuir aquest es destinarà a reduir
endeutament net.
La disposició addicional setzena del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes locals regula allò que s'entén per inversió financerament sostenible.
L'apartat 13.3.1 de la Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en matèria d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera de 14 de juliol de 2017 de la Direcció general de Política Financera,
Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i Economia i Hisenda de la Generalitat de
Catalunya disposa, entre d'altres, que el romanent de tresoreria per a despeses generals positiu s'ha de
destinar, en funció dels recursos líquids disponibles a sanejar les obligacions pendents d'aplicar al
pressupost i al compliment dels compromisos de despesa assumits per l'existència de romanents de crèdits
incorporables.
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Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera determina que aquest
superàvit s’ha de destinar a reduir endeutament.
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L’article 28.f de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon
govern disposa que és una infracció molt greu el fet de no complir amb l’obligació de destinar íntegrament
els ingressos obtinguts per sobre dels previstos en el pressupost a la reducció del nivell de deute públic de
conformitat amb allò que preveu l’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera i l’incompliment de l’obligació de destinar el superàvit pressupostari
a la reducció del nivell d’endeutament net d’acord amb allò que preveu l’article 32 i la disposició sisena de
la mateixa Llei.
Per fer efectiu el destí del superàvit o cal tramitar expedient de modificació del pressupost, en la modalitat de
suplement de crèdit / crèdit extraordinari amb càrrec al romanent líquid de tresoreria.
Vistos els informes de Secretària i intervenció (100/2018).
Realitzada la tramitació legalment, es proposa al Ple l'adopció del següent
ACORD
PRIMER. L’import del superàvit es de 273.646,33 €, del que es dedueixen les quantitats aplicades als destins
següents:
Superàvit amb destí previst per llei
Despeses pendents aplicar pressupost (413 i 555)
Incorporació de romanents finançats amb RTG (estudi de
romanents)
Superàvit disponible

+ 273.646,33
-82.397,82
-212.738,54
0

Aquestes quantitats es fan efectives amb part de la modificació de crèdit d’aquesta proposta, i amb
modificacions 1/2018 i 2/2018, d’incorporació de romanents de crèdit ja aprovades per l’Ajuntament.
Un cop deduïdes aquestes quantitats no cal donar-li cap destí especial, quedant com a romanent de lliure
disposició 121.392,13 €.
SEGON. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits 6/2018 (expedient n.º 3327/2018) del
Pressupost vigent, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit amb càrrec al romanent de
tresoreria per a despeses generals, el detall del qual és el següent:

Org
110
112
170
170
190
190
190
190
112
112
112
200
202
242
243
244
290
290
290
300
290
360
100
100

Prog
1522
133
165
165
171
171
171
171
920
920
920
231
231
323
323
323
3322
336
336
337
336
410
132
132

Econ
21290
20001
21005
2210008
21009
21304
2210303
2279921
21302
2210302
2219902
21206
2220005
2270003
2210204
21214
2270021
2270008
2270020
2270009
6221702
48503
2210301
23300

Descripció
EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA EDIFICIS
ARRENDAM. SOLARS. APARCAM. DR. CASTELLS
REP. MANTENIM. I CONSERV. ENLLUMENAT PÚBLIC
ENLLUMENAT PÚBLIC. SUBM. ELÈCTRIC
REP. MANTENIM. I CONSERV. PARCS I JARDINS
REP. MANTENIM. I CONSERV. MAQUIN/UTILLATGE PARCS I JARDINS
PARCCS I JARDINS. COMBUSTIBLE I CARBURANT
JARDINERIA POLÍGON GALILEO
SERV. COMUNITARIS REP. MANTENIM. I CONSERV. MAQUIN/UTILLATGE.
BRIGADA. COMBUSTIBLE I CARBURANTS
BRIGADA. ALTRES SUBMIN.
REP. MANTENIM. I CONSERV. EDIF. LLAR JUBILATS /PENYA BLAUGRANA
LES ROQUETES. TELÈFON
ESCOLA BRESSOL. SERVEI EXTERN NETEJA
CEIP C. TORREGROSSA. SUBM. GAS
REP. MANTENIM. I CONSERV. EDIF. CEIP SALADAR
ARXIU. SERVEI DE NETEJA
LO FOSSAR . SERVEI EXTERN NETEJA
C.I.M.R.A .SERVEI NETEJA ( C.INTERPRET. MÓN RURAL )
ANTIGUES ESCOLES/ EDIF. MESTRES. SERV. EXTERN NETEJA
CENTRE INTERPRETACIÓ ( SAURET )
AFRUCAT- FORUM PRÈSSEC I NECTARINA
POLICIA. COMBUSTIBLE I CARBURANT
DIETES I ALLOTJAMENT FORMACIÓ ESCOLA POLICIA

Import
635,25
820,34
9.957,40
88,51
545,81
16,94
465,64
459,80
2.533,64
1.804,34
31,86
112,53
42,67
489,53
57,20
153,19
33,32
162,68
156,76
60,09
8.878,98
2.420,00
439,48
713,44
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Pressupost de despeses
Superàvit destinat a aplicar despeses pendents d’aplicar al pressupost:
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450
180
360
360
360
373
421
261
290
330
330
330
330
330
350
350
350
351
354
260
260
270
282
310
310
310
320
374

920
170
410
410
410
412
454
330
336
341
341
341
341
341
342
342
342
342
342
330
330
3321
334
338
338
338
338
337

2270902
2270601
2210027
2210305
2270013
2210030
2210306
2269962
2020501
2260907
2260908
2260909
2260911
2260912
2210208
2219913
2279954
2210209
2210207
2220009
2270006
2270007
2269965
2219903
2260204
2260905
2260906
2210211
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SERVEI EXTERN NÒMINES
MEDI AMBIENT- SERV. TÈCNICS. S. EXTERNS
CENTRE MAJOR. SUBM. ELÈCTRIC
GUARDA RURAL. COMBUSTIBLE I CARBURANT
CENTRE MAJOR. SERVEI ETERN NETEJA
ESCORXADOR. SUBM. ELÈCTRIC
CAMINS. COMBUSTIBLE I CARBURANT
ÀREA DE LA DONA. ACTIVITATS
ARRENDAM. LOCAL SAURET (IBI)
ESPORTS. ACTIVITATS ESPORTIVES
NECTARINA ATLÈTICA. ACTATS. ESPORTIVES
PROGRAMA NEREU. ACTATS. ESPORTIVES
FESTA DE L' ESPORT
TROBADES ESPORTIVES. ACTATS. ESPORTIVES
PISCINES. SUBM. GAS
PISCINES. ALTRES SUBM.
ANALÍTIQUES AIGUA PISCINES. SERV. EXTERNS
CAMP FUTBOL. SUBM. GAS
ESPORTS (PAVELLÓ I POLIVALENT) SUBM. GAS
LO CASINO. TELÈFON
LO CASINO. SERVEI EXTERN NETEJA
BIBLIOTECA. SERVEI EXTERN NETEJA
NITS A LA FRESCA. ACTIVITATS
FESTA MAJOR. ALTRES SUBMIN.
FESTA MAJOR. PUBLICITAT I PROPAGANDA
FESTA MAJOR. ACTIVITATS
ALTRES FESTES INSTITUCIONALS. ACTIVITATS
ALLOTJAMENT VELL. SUBM. GAS

1.250,84
3.062,81
94,27
294,47
432,70
27,99
604,89
121,00
3.325,10
738,00
4.719,00
4.719,00
194,60
165,60
303,98
344,85
399,08
2.718,27
5.909,42
116,04
915,76
320,07
1.500,40
1.377,89
133,10
10.781,08
1.064,80
51,81
76.766,22

Org
111
201
241
241
330
350
351
351
100
100
100
100
100
140
180
280
350
350
350
350
111
330

Prog
1532
231
323
323
340
342
342
342
132
132
132
132
132
1621
170
334
341
341
342
342
441
341

Econ
6091807
25005
6221801
6251801
6411702
6231805
62202
6251802
21301
21401
21601
2260701
23300
2269977
2270601
21218
2279952
2279953
21223
21316
6221802
48922

Descripció
URBANITZACIÓ PAU 1 (CARRER SANT JORDI)
C.C. SERVEIS SOCIALS
MILLORES AULA DE DIBUIX (AIGUERA)
MOBILIARI AULA DE DIBUIX
ADQUISICIÓ DEPOR-WEB
PISCINES - ELEVADOR PER MINUSVÀLIDS
EDIFICI SOCIAL CAMP DE FUTBOL
MOBILIARI CAMP DE FUTBOL
REP. MANTENIM. I CONSERV. MAQUIN/UTILLATGE. POLICIA
VEHICLES POLICIA. REP. MANTENIM. I CONSERV.
INFORMÀTICA POLICIA. REP. MANTENIM. I CONSERV.
POLICIA. PROCESSOS SELECTIUS
DIETES I ALLOTJAMENT FORMACIÓ ESCOLA POLICIA
CAMPANYA FOMENT RECOLLIDA SELECTIVA
MEDI AMBIENT- SERV. TÈCNICS. S. EXTERNS
REP. MANTENIM. I CONSERV. EDIF. JOVENTUT
SOCORRISTES PISCINES. SERV. EXTERN
CURSOS NATACIÓ ESTIU. SERV. EXTERN
REP. MANTENIM. I CONSERV. EDIF. PISCINES
PISCINES . MAQUINARIA, INST. TÈCNIQUES I UTILLATGE
MARQUESINA PARADA BUS
SUBV. ESPORTIVES PONENT FUTSL ALQASR

10.000,00
3.700,00
5.000,00
657,96
2.359,20
6.551,73
1.586,09
392,00
500,00
1.200,00
2.700,00
250,00
1.000,00
12.400,00
21.500,00
2.000,00
4.000,00
4.500,00
8.000,00
2.000,00
6.000,00
3.500,00
99.796,98

Pressupost d’ingressos (finançament de la modificació)
Org
450

Econ
87000

Descripció
ROMANENT DE TRESORERIA GENERAL

Import
176.563,20

Aquesta modificació suposa la creació de les noves partides:
Org
241
111
111

Prog
323
441
1532

Econ
6221801
6221802
6091807

Descripció
MILLORES AULA DE DIBUIX (AIGUERA)
MARQUESINA PARADA BUS
URBANITZACIÓ PAU 1 (CARRER SANT JORDI)

D’aquesta modificació es poden considerar inversions financerament sostenibles, les següents actuacions:
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Modificació amb càrrec al romanent de tresoreria general de lliure disposició:
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Org.
111
111
170
180
300
111
241
241
330
350
351
351
111

Prg.
1532
1532
165
172
933
1532
323
323
340
342
342
342
441

Eco.
6001701
6091805
61906
6091707
6821702
6091807
6221801
6251801
6411702
6231805
62202
6251802
6221802

Descripció Ap.Press.
EDIFICI CR. CALVARI PER DESTINAR A VIAL. ADQUISICIÓ
URBANITZACIÓ POLINASA
ENLLUMENAT PÚBLIC. INVER. REPOSICIÓ
PASSAREL.LA TORRENT. RIU . INVERSIÓ NOVA
ENDERROC CASA COSTAT POLICIA ( JAUME PONS )
URBANITZACIÓ PAU 1 (CARRER SANT JORDI)
MILLORES AULA DE DIBUIX (AIGUERA)
MOBILIARI AULA DE DIBUIX
ADQUISICIÓ DEPOR-WEB
PISCINES - ELEVADOR PER MINUSVÀLIDS
EDIFICI SOCIAL CAMP DE FUTBOL
MOBILIARI CAMP DE FUTBOL
MARQUESINA PARADA BUS
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10.000,00
6.170,00
21.175,00
1.670,00
16.789,79
10.000,00
5.000,00
657,96
2.359,20
6.551,73
1.586,09
392,00
6.000,00
88.351,77

TERCER Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida,
per un termini de quinze dies, durant els quals els interessats el podran examinar i presentar reclamacions
davant del Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s'han
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.
Oberta deliberació es donen les intervencions, en síntesi, següents:
1.- El regidor portaveu del grup de SA Sr. Manel Ezquerra manifesta, igual que al punt anterior, que votaran en
contra perquè no se’ls ha donat participació en la presa de decisions ni s’hant fet reunions de seguiment de les
modificacions.

El regidor Sr. Jaume Bernis indica la destinació que consta a la proposta d’acord, 83.351,77 €. Destinat a
inversions financerament sostenibles i la resta per a atendre les modificacions del pressupost explicades.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta la destinació del superàvit ha estat per a inversions i les actuacions que es
consideren necessàries, no es tracta de malbaratar els diners sinó d’atendre necessitats com la millora dels
polígons industrials, etc. sempre que es pressuposta no es preveu el cent per cent de les actuacions i al final es
destina per fer i millorar la gestió.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 8 dels 13 regidors que integren el nombre legal de
membres del ple, resta aprovada per 5 vots a favor dels regidors del grup municipal d’ERC, amb 4 vots en
contra dels regidors del grup municipal del PDeCAT i del grup municipal de SA.

B) PART ACTIVITAT DE CONTROL.

7.- Expedient 3260/2018. COMUNICACIÓ D’APROVACIÓ DE LES LÍNES FONAMENTALS DEL
PRESSUPOST.
Atès el dictamen de la comissió informativa d’Hisenda celebrada el dia 24 de setembre de 2018.
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2.- El regidor portaveu del grup del PDeCAT Sr. Jordi Janés pregunta al regidor d’economia Sr. Jaume Bernis,
del del superàvit de 273.646 €, quin import ha servit per a pagar despeses contretes i sense partida s’ha utilitzat
? I quin import s’ha destinat a inversions financerament sostenibles?. Perquè veuen com de l’anualitat 2017
tenim un superàvit de 273.646 € , i la llei diu que aquest superàvit ha de servir per eixugar deute i inversions
financerament sostenibles, un cop revisem a que es dedica aquest superàvit, no es dedica a eixugar el deute
antic que vostès sempre es queixen, sinó que aquest superàvit serveix per eixugar partides actuals
(modificacions de crèdit) que vostès han contret la despesa i no queda ni un euro per a desenvolupar una
inversió per al nostre poble. Creu que ens gastat en despeses corrents els superàvit i ens hem quedat sense
oxigen per emprendre inversions.
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L’Alcalde-President, realitza al ple la següent
COMUNICIACIÓ:
Per Decret de l’Alcaldia núm. 718/2018, del dia 17/09/2018,
1. ANTECEDENTS
1. Durant el mes de març de 2018, es va comunicar el pla pressupostari a mig termini per al període
2019-2021.
2. En base al pla pressupostari a mig termini aprovat, i les modificacions que s’han produït des de llavors
en l’actuació municipal, tenint en compte que no s’ha iniciat el procés d’elaboració del pressupost municipal,
es recull la previsió per a determinar les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2018.
2. FONAMENTS JURÍDICS
1. L’article 27.2 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
pressupostària disposa que abans de l’1 d’octubre les corporacions locals trametran al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques informació sobres les línies fonamentals que contindran els seus pressupostos,
a efectes de donar compliment als requeriments de la normativa europea.



Definició de les principals polítiques que inspiren el pressupost amb indicació de les mesures
d'ingressos i despeses en què es basen.



Saldos pressupostaris i explicació de la seva adequació a l'objectiu d'estabilitat fixat. Tota la
informació complementària que permeti relacionar el saldo resultant dels ingressos i despeses
del pressupost amb la capacitat i necessitat de finançament calculada d'acord amb normes del
sistema europeu de comptes.



Informació sobre els ingressos previstos en el projecte de pressupostos, tant pel que fa als
recursos del sistema de finançament subjectes a lliuraments a compte i posterior liquidació
com a la resta d'ingressos en els seus principals rúbriques.



Informació sobre les dotacions de despeses contingudes en el projecte de pressupost i les
seves evolucions respecte a l'exercici precedent.



Modificacions significatives en els criteris de pressupost que permetin una comparativa
homogènia amb l'exercici precedent.

4. L'article 4.1 de l'esmentada Ordre determina que la remissió de la informació econòmica- financera de
les corporacions locals correspon a la Intervenció o unitat que exerceixi les seves funcions.
En virtut de l'article 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l'article 21.1s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local,
RESOLC
1. Aprovar les línies fonamentals del pressupost d’acord amb el següent detall:
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2. L’article 13.3 de l'Ordre HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, pel qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d'informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat pressupostària
i sostenibilitat financera, estableix que les corporacions locals tenen l'obligació de remetre al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques, abans del 15 de setembre de cada any, les línies fonamentals dels
pressupostos per a l'exercici següent, que han de contenir almenys la següent informació:
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a)

el compliment de l’estabilitat pressupostària (capacitat de 283.333,53 €),

b)

el compliment de la regla de la despesa (marge positiu de 247.124,59 € sense contemplar
inversions financerament sostenibles),

c)

el compliment de l’equilibri pressupostari

d)

el compliment de l’anivellament pressupostari

e)

el compliment de l’objectiu del deute (38,42 %, inferior al 110 %)

3. Les modificacions més significatives en relació a al previsió de la liquidació de l’exercici 2017 són les
següents:
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2. Les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2019 contemplen:

14

*A la previsió de la liquidació de despeses del 2018 no s’inclou el fons de contingència
3. Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la propera sessió que es celebri.
4. Encarregar a la Intervenció Municipal que remeti aquesta informació al Ministeri d'Hisenda i
Administracions Públiques, per donar compliment a les obligacions d e subministrament d'informació
previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
El Ple es dona per comunicat.
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8.- Expedient 4679/2017. COMUNICACIÓ DE DECRET D’ ANUL·LACIÓ DE DRETS QUE CONSTEN EN
PRESSUPOSTOS TANCATS. EXERCICIS ANTERIORS, SALDOS NO PRESSUPOSTARIS.

Atès el dictamen favorable de la comissió informativa d'Hisenda celebrada el dia 24 de setembre de 2018.
L’Alcalde-President comunica al Ple que per Decret núm. 852, de data 30/10/2017, s’ha dictat la resolució
següent:
ANTECEDENTS:
Atès que es va emetre informe de Secretaria en relació amb el procediment i la legislació aplicable.
RESOLC
PRIMER. Aprovar l'anul·lació de conceptes no pressupostaris existents en la comptabilitat al compte 555
pendents d’aplicació:
Assentaments d’entrada i sortida al 555, que es salden, però es continuen reproduint a l’obertura de la
comptabilitat.
Núm.
Assentament
002346

Data

Descripció

01/01/2017

Obertura pagament pendent d'aplicació SENSE DOB as

Deure

002362

01/01/2017

Obertura cobrament pendent d'aplicació SENSE DOB a

002347

01/01/2017

Obertura pagament pendent d'aplicació SENSE DOB as

002363

01/01/2017

Obertura cobrament pendent d'aplicació SENSE DOB a

002354

01/01/2017

Obertura pagament pendent d'aplicació SENSE DOB as

002147

01/01/2016

Obertura pagament pendent d'aplicació SENSE DOB as

700,00

002355

01/01/2017

Obertura pagament pendent d'aplicació SENSE DOB as

4.280,08

002364

01/01/2017

Obertura cobrament pendent d'aplicació SENSE DOB a

002366

01/01/2017

G.P.SEGRE SLU.- DEVOLUCIÓ PAGAMENTS FETS 2015

002357

01/01/2017

Obertura pagament pendent d'aplicació SENSE DOB as

Haver

1.500,00
1.500,00
18,00
18,00
700,00

4.280,08
1.627,46
15,59

Assentaments que manca la descripció i que estan pendents de justificació. Donat el temps transcorregut no es
pot aconseguir la factura. NO obstant, queda acreditat pels serveis que la despesa s’ha realitzat.
Data

Descripció

Deure

01/01/2017

Obertura pagament pendent d'aplicació SENSE DOB as

002348

01/01/2017

Obertura pagament pendent d'aplicació SENSE DOB as

79,90

002349

01/01/2017

Obertura pagament pendent d'aplicació SENSE DOB as

36,10

002350

01/01/2017

Obertura pagament pendent d'aplicació SENSE DOB as

28,12

002351

01/01/2017

Obertura pagament pendent d'aplicació SENSE DOB as

200,00

002352

01/01/2017

Obertura pagament pendent d'aplicació SENSE DOB as

50,00

002353

01/01/2017

Obertura pagament pendent d'aplicació SENSE DOB as

494,88

Haver

60,00

SEGON. Practicar els assentaments comptables per fer efectiva l'anul·lació.
TERCER. Comunicar aquesta resolució al Ple Municipal en la propera sessió d'aquest.
El Ple es dona per comunicada.

9.- Expedient 4679/2017. COMUNICACIÓ DE DECRET D’ ANUL·LACIÓ DE DRETS QUE CONSTEN EN
PRESSUPOSTOS TANCATS.
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Atès el dictamen favorable de la comissió informativa d'Hisenda celebrada el dia 24 de setembre de 2018.
L’Alcalde-President comunica al Ple que per Decret núm. 199, de data 19/03/2018, s’ha dictat la resolució
següent:
ANTECEDENTS:
Durant els treballs de confecció de la liquidació de 2017, s’han comprovat els saldos pendents de cobrar amb la
recaptació executiva, dels drets pendents de cobrament que consten a la Comptabilitat, i s’han comprovat les
actuacions realitzades sobre els mateixos.
Fruit d’aquest treball s’han detectat drets que no han de constar com a pendents i que cal tramitar la baixa.
Atès que en data 9 / de març / 2018, es va iniciar expedient per portar a terme l'anul·lació de drets pendents
reconeguts de Pressupostos tancats, i es va emetre informe d'Intervenció.
RESOLC
PRIMER. Aprovar l' anul·lació de drets reconeguts de Pressupostos tancats de l'exercici 2017, amb efectes
comptables 31/12/2016, per import de 137.924,90 €, (amb el següent detall:
CONCEPTE

CONTRET

N.OPERAC

IMPORT

1998

RD INGRES CLAVEGUERAM S.L 98

2003000076

2003000602

928,08

2000

RD N i C.C.:URBANITZ.P.P. IES 1a.F

2003000149

2003000675

13.723,31

2000

RD J.C.B..:URBANITZAC. P.P. IES 1a.F

2003000150

2003000676

2.024,75

1988

Obertura del pendent de cobrar Ex.: 88

2003000002

2003000528

558,28

1990

Obertura del pendent de cobrar Ex.: 90

2003000012

2003000538

2.739,81

1992

URBANITZ.VIES Públiques 92.:RECAPTADOR.

2003000026

2003000552

514,51

1995

RD. C.Especials Cr.Davant, Escoles i accessos.

2003000053

2003000579

213,35

2000

RD B.M.P.:CLAVEGUERAM CR.LA BASSA

2003000145

2003000671

2.702,45

2000

RD G.D.S.. C.E.CLAVEGU.ERAL DE DALT

2003000146

2003000672

790,69

2004

J.M.G.R. . URBA.AV. VALMANYA/PAU PICASSO

2004000515

2004007935

2.619,13

2004

T.A..- URBANITZACIO . CR. TAPIAT.

2004000601

2004008798

951,40

2004

S.A.- URBANITZACIO CR. TORREDEMBARRA,28

2004000606

2004008803

209,33

2004

ASSUMPTA SISCART LAGUNA.- PLÀNOL PARCELARI UA-17

2004000717

2004009053

215,98

2006

I.ST. M. SL.- VALORACIÓ PAU V-12 S/CONVENI

2006000660

2006011035

11.140,58

2008

RD RECAPTACIÓ MENJADOR CEIP DESEMBRE '08

2008000839

2008012999

421,90

2008

E.S. SL - LLIC. OBRES 225/08

2008000745

2008012727

522,12

2008

E.S.D. SL - LLIC. OBRES 226/08

2008000746

2008012728

178,32

2008

E.S.D. SL - LLIC. OBRES 227/08

2008000747

2008012729

1.151,37

2008

E.S.D. SL - LLIC. OBRES 228/08

2008000748

2008012731

4.820,49

2008

E.S.D. SL - LLIC. OBRES 229/08

2008000749

2008012732

893,86

2008

E.S.D. SL - LLIC. OBRES 230/08

2008000750

2008012733

5.710,26

2008

E.S.D. SL - LLIC. OBRES 231/08

2008000751

2008012734

1.470,09

2008

M.J. G. REIXES EMBORNALS AV. 11 SETEMBRE

2008000814

2008012912

4.950,00

2008

C.P. I. ,4. DEMBA BOUARO

2008000016

2008000578

124,03

2008

C.P.I. ,4. DEMBA BOUARO

2008000025

2008000587

129,60
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2008

D.B . PIS. PAU. CR. INDÚSTRIA

2008000034

2008000596

754,22

2008

M.R.C.R..- P.A.U PARAL.LEL NOU

2008000254

2008005729

2.317,72

2008

J.B.C..- P.A.U PARAL.LEL NOU

2008000258

2008005733

172,42

2007

J.B..- RESIDENT. AV. 11 DE SETEMBRE

2007000397

2007007234

34,92

2007

J.B.R..URBANIT. 11 SETEMB

2007000406

2007007246

7,33

2007

J.B.R.. URB. 11 SETEMBRE

2007000409

2007007250

145,53

2007

A.M.R..- RESIDENT. URBAN.11 SETEMBR

2007000441

2007007603

31,41

2007

A.M.A..- RESIDENT. URBAN.11 SETEMBR

2007000451

2007007613

167,48

2007

M.S..-SALADÀ.RESIDENT. SUBVENCIÓ

2007000039

2007001499

255,16

2007

B.D. - SALADÀ. RESIDENT. NO SUBVENCIÓ

2007000084

2007001544

412,80

2010

M.J.G.- REPOSICIÓ CLAVEGUERAM ROSA CABEROL

2010000284

2010005871

771,00

2010

C.E.S..- LLOGUER INSTAL.LACIONS

2010000395

2010007092

800,00

2011

M. L.A..- SANCIÓ EXPT. DISCIPLINA URBANÍS

2011000721

2011009646

2.500,00

2012

J.M.C.T. - C. ANTIC.. TOTAL PARC. 2/118

2012000440

2012009241

165,28

2012

J.M.C.T..- VENDA PARC. POL 2/113

2012000449

2012009357

73,52

2013

EMC G.C..-LLOGUER CASINO.JORNADA PORCÍ

2013000553

2013007564

120,00

2013

V.E. SAU.- LLOGUER ESTACIÓ BASE, 2013

2013000006

2013000923

210,47

2013

J.C.M..- VENDA PART POL. 9/ 179 CO

2013000626

2013008597

4.333,28

2013

P.M.L..- VENDA PART 9/175 I 741 ARGEL

2013000625

2013008595

4.828,00

2013

RD SESSIONS DE BALL DEL 22 I 29 DESEMBRE

2013000736

2013009838

2.318,00

2014

RD PER VENDA FINQUES COMUNALS 2014

2014000625

2014009905

57.802,67
137.924,90

...)
SEGON. Practicar els assentaments comptables per fer efectiva l'anul·lació de drets
TERCER. Comunicar aquesta resolució al Ple Municipal en la propera sessió d'aquest.

10.- Expedient 3000/2018. COMUNICACIÓ DE DECRET D’ ANUL·LACIÓ DE DRETS QUE CONSTEN EN
PRESSUPOSTOS TANCATS.
Atès el dictamen favorable de la comissió informativa d'Hisenda celebrada el dia 24 de setembre de 2018.
L’Alcalde-President comunica al Ple que per Decret núm.743, de data 24/09/2018, s’ha dictat la resolució
següent:
ANTECEDENTS:
Durant els treballs de confecció de la liquidació de 2018 es van determinar els drets pendents de cobrar
d’exercicis tancats. En les comprovacions posteriors, s’han detectat drets que no han de constar com a
pendents i que cal tramitar la baixa.
Atès que en data 9 / de març / 2018, es va iniciar expedient per portar a terme l'anul·lació de drets pendents
reconeguts de Pressupostos tancats,
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Vist l’informe d’intervenció 98/2018,
RESOLC
PRIMER. Aprovar l'anul·lació de drets reconeguts de Pressupostos tancats de l'exercici 2018, amb el següent
desglòs:
Drets reconeguts per import de 2.040 €, corresponents a convenis no signats o activitats no realitzades, i que
per tant no estan pendents:
Exercici

N.Oper.

I. Dret (Eur) Desc. Oper.

2016

2017004112

600,00 C.P., PATROCINI CURSA NECTARINA ATL. 16

2017

2017012741

105,00 L.G.V. . PENDENT COBRAR - ACT. ADULT

2017

2017012732

105,00 M.H., M. - PENDENT COBRAR A. ADULT

2017

2017008557

2017

2017014143

2017

2017007878

30,00

DEVOLUCIÓ REBUT- GIM. ADULTS – L.M.

200,00 P.A. PATROCINI NECTARINA
1.000,00

A.M..-PATROCINI NECTARINA 2017

Drets reconeguts per import de 59.379,74 € que no estan pendents, s’han pagat i s’han comptabilitzat en un
altre assentament, sense lligar-lo amb el pendent de pagar:
Exercici

N.Oper.

I. Dret (Eur) Desc. Oper.

2013

2013010155

2015

2015009734

9.752,40 C.G.M..- LLIC. OBRES 228/2014

2016

2017004113

2.500,00 F.F.P. -CURSA NECTARINA 2016

2016

2017004111

2016

2016006308

2016

2016006309

2016

2016006310

2016

2016006311

2016

2016006317

2016

2016006319

2016

2016006321

1.528,43 F.F.R. .- LLIC. OBRES 792 /2016

2016

2016006322

90,00 H.M.P. .- LLIC. OBRES 70 /2016

2016

2016007908

30,00 S.S.W. .- LLIC. OBRES 652/2016

2016

2016011276

24.961,50 A. SA - LLIC. OBRES 1679 /2016

2017

2017014137

3.802,00 PADRÓ 1R TRIMESTRE GIMNSTICA ADULTS 17/18

2017

2017014139

1.000,00 N.SL-PATROCINI CURSA NECTARINA 2017

2017

2017012744

129,00 G.F., J. - PENDENT COBRAR - ACT. ADULT

2017

2017012726

2017

2017014142

150,00 G.S. S.A PATROCINI NECTARINA

2017

2017014144

150,00 O.P.- PATROCINI NECTARINA

13.144,86

F.D.SL .-LLIC. OBRES 202/12

300,00 L.C., PATROCINI CURSA NECTARINA ATL. 2016
30,00 R.M.L. - LLIC. OBRES 150/2016
50,00 M.M.M. - LLIC. OBRES 316/2016
1.116,30 I.B.L. - LLIC. OBRES 329/2016
54,36

RI.D.S. - LLIC. OBRES 399/2016

485,89 M.D., SL .- LLIC. OBRES 33/2016

55,00 A.C. - R. RETORNAT E. PROMOCIO

Drets reconeguts per import de 47.073,49 €, per quotes d’urbanització en que ha prescrit el dret a cobrar la
quota, però no el dret a girar la quota (han transcorregut més de 4 anys des de la liquidació, i no s’ha iniciat el
procediment executiu):
Exercici

N.Oper.

I. Dret (Eur) Desc. Oper.

2000

2003000678

5.054,37 RD.J.A.D.E..:URBANITZ.PLATAFORMA 150

2000

2003000679

2.177,65 RD.G.D.S.:URBANITZ.PLATAFORMA 150
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2000

2003000680

2000

2003000681

5.210,27 RD R.G.B..URBANITZ.PLATAFORMA 150/'00

2000

2003000682

1.609,35 RD R. R.G..URBANITZ.PLATAFORMA 150/'00

2000

2003000683

3.218,70 RD D.D.M.:URBANITZ.PLATAFORMA 150/'00

2000

2003000684

7.468,39 RD J.F.G..-URBANITZ.PLATAFORMA 150

2000

2003000685

1.609,35 RD M.F.D..URBANITZ.PLATAFORMA 150

2000

2003000686

1.609,35 RD R.T.D..URBANITZACIO PLATAFORMA 150

2000

2003000687

7.106,29 RD J.M.D..URBANITZ.PLATAFORMA 150/'00

2000

2003000688

5.290,74 RD P.S.C.. URBANITZ.PLATAFORMA 150

19

6.719,03 RD T.M.C. URBANITZ.PLATAFORMA 150

Drets per import de 230 €, derivats d’un conveni entre les parts per asfaltat parcial d’un carrer (Carrer Farinera),
el deutor no va arribar a signar el conveni:
Exercici

N.Oper.

2013

2013007253

I. Dret (Eur) Desc. Oper.
230,00 F.B.D. - CR. FARINERA . P.P.ASFALTAT

Drets per import de 920 €, derivats d’un conveni entre les parts per asfaltat parcial d’un carrer (Carrer Farinera),
no consta cap actuació des de el 2013, i en no haver-se iniciat l’executiva, el dret a prescrit:
Exercici

N.Oper.

I. Dret (Eur) Desc. Oper.

2013

2013007244

230,00 H. J.R.D.-CR. FARINERA .ASFALTAT

2013

2013007249

230,00 H.J.M. M. T.B. - CR. FARINERA .ASFAL

2013

2013007250

230,00 T.B.J. - CR. FARINERA P.P..ASFALTAT

2013

2013007258

230,00 H. J.R.D.- CR.FARIENERA .ASFALTAT

Drets per import de 720,08 €, derivats d’un conveni entre les parts per asfaltat parcial d’un carrer (Carrer
Timons), els deutors no van arribar a signar el conveni:
N.Oper.

I. Dret (Eur) Desc. Oper.

2013

2013005035

715,04

J.R.L. - CR. TIMONS. ASFALTAT VOLUNTARI

2013

2013005038

5,04

A.G.S.- CR. TIMONS. ASFALTAT VOLUNTARI

No consta com a pendent a recaptació executiva (ni Diputació, ni Ajuntament):
Exercici

N.Oper.

1995

2003000571

Saldo Dret.
Desc. Oper.
(Eur)
156,22 RD LLicèn.obert.establim.: De Cruz/Perez Torrecill

Dret no pendent/ prescrit:
Exercici

N.Oper.

2012

2012008807

Saldo Dret.
Desc. Oper.
(Eur)
11.088,00

T.S.L. VENDA 3696 TM. TERRES PATRIMONI MUNICIP

SEGON. Aprovar l'anul·lació d’obligacions reconegudes de Pressupostos tancats de l'exercici 2018, amb el
següent desglòs:
Obligacions per import de 450,00 no estan pendents, s’han pagat i s’han comptabilitzat en un altre
assentament, sense lligar-lo amb el pendent de pagar:
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Exercici

N.obligació

Saldo

2017

2017004337

200,00 Premi pintura ràpida

2017

2017002006

250,00 Premi Cartells Nits a la fresca

20

Desc. Oper.

TERCER. Practicar els assentaments comptables per fer efectiva l'anul·lació de drets i obligacions
QUART. Comunicar aquesta resolució al Ple Municipal en la propera sessió d'aquest.
El Ple es dona per comunicada.

11.- Expedient 1692/2018 i 2810/2018 COMUNICACIÓ EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST,
MOROSITAT I PMP DE FACTURES DEL 1 r i 2 n TRIMESTRE DE 2018.
Atès el dictamen favorable de la comissió informativa d'Hisenda celebrada el dia 24 de setembre de 2018.
L’Alcalde-President en virtut dels següents
ANTECEDENTS:
Als efectes de la informació requerida pels grups municipals sobre el control pressupostari i financer, donat
que de les reunions de l'Àrea econòmica de l'ajuntament no s'aixequen actes, sinó que es dona compte i
analitzen els estats d'execució pressupostària i de capacitat econòmica i financera requerida per la
normativa d'aplicació i que es comuniquen periòdicament a l'Oficina virtual de les Entitats Locals del
Ministeri d'Hisenda.
Vistos els informes de la Intervenció municipal, sens perjudici de que les dades són aprovades per
l'Alcaldia o la Junta de Govern, es procedeix amb la periodicitat trimestral o anual que correspongui, a
donar compte i a realitzar la següent
COMUNICACIÓ:
Estats comunicats durant el Primer i Segon Trimestre de 2018.

1r i 2n. TRIMESTRE 2018
S’ha complert amb les obligacions de tramesa d’informació del 1r. i 2 n. trimestre de 2018, sobre període
mig de pagament (PMP), Morositat, i execució trimestral del pressupost, previstes a:
- Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM).
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).
Es dóna compte de les comunicacions efectuades, amb els següents resums:
Dades Període Mig Pagament 1 r. trimestre 2018
Efectuades comunicacions el dia 25/4/2018
Es pren com a data d’inici del còmput la data d’aprovació de la factura, i final el pagament efectiu. Es
pondera per l’import de les factures.
Període Mig de

Rati d’

Rati de
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Pagament Global a
Proveïdors
Trimestral
24,21

21

Operacions
Pendents de
Pagament *
17,72

Operacions
Pagades *
28,24

Dades Període Mig Pagament 2 n. trimestre 2018
Efectuades comunicacions el dia 31/07/2018
Es pren com a data d’inici del còmput la data d’aprovació de la factura, i final el pagament efectiu. Es
pondera per l’import de les factures.
Període Mig de
Pagament Global a
Proveïdors
Trimestral
22,87

Rati de
Operacions
Pendents de
Pagament *
28,63

Rati d’
Operacions
Pagades *
22,16

Informe de morositat, 1 r.. trimestre 2018:
Efectuades comunicacions el dia 25/4/2018
Es pren com a data d’inici del còmput la data de registre de la factura, i com a final el pagament efectiu. Es
pondera per l’import de les factures.
Període Mig
Pagament
(PMP) (dies)
59,10

Pagaments realitzats en el període
Pagos Dins Període
Pagaments Fora Període
Legal Pagament
Legal Pagament
Número de Pagos
Import Total
Número de Pagos
Import Total
403
218.496,40
577
490.347,36

Número de Pagos
0

Import Total Interès
0

Factures o Documents Justificatius Pendents de Pagament al Final del Període
Dins Període Legal Pago
Fora Període Legal Pago
Període Mig
al Final del Període
al Final del Període
Paga. Pendent
Número de
Import
(PMPP) (dies)
Número de Operacions
Import Total
Operacions
Total
389.129,3
45,02
446
15
88.817,19
8
Informe de morositat, 2 n.. trimestre 2018:
Efectuades comunicacions el dia 31/07/2018
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Es pren com a data d’inici del còmput la data de registre de la factura, i com a final el pagament efectiu. Es
pondera per l’import de les factures.
Període Mig
Pagament
(PMP) (dies)
48,78

Pagaments realitzats en el període
Pagos Dins Període
Pagaments Fora Període
Legal Pagament
Legal Pagament
Número de Pagos
Import Total
Número de Pagos
Import Total
1.005
596.671,48
156
243.364,14

Interessos de Demora
Pagats en el Període
Número de Pagos
0

Import Total Interessos
0

Factures o Documents Justificatius Pendents de Pagament al Final del Període
Dins Període Legal Pago
Fora Període Legal Pago
Període Mig
al Final del Període
al Final del Període
Paga. Pendent
Número de
Import
(PMPP) (dies)
Número de Operacions
Import Total
Operacions
Total
547.850,8
20,41
449
28
11.791,67
6

Execució del pressupost 1 r i 2 n. trimestre 2018.
Efectuades comunicacions al MHAP el dia 27/4/2018 i 30/07/2018. Es dona compte que l’execució trimestral del
1 r. i 2 n. Trimestre de 2018 informades s’han realitzat amb la previsió de compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària: Capacitat de finançament i compliment de la regla de la despesa i nivell d’endeutament.

12.- Expedient 2902/2018. INFORMACIÓ DE COMUNICACIÓ DE L'ESTAT DEL DEUTE A 31/12/2018.
Per l'Alcaldia es dona compte de la comunicació de la informació econòmica i financera realitzat al
Departament d'Economia i Finances de la Generalitat i al CIR del Ministeri d'Economia i Hisenda (B.E.),
comunicació realitzada per la intervenció dins dels períodes reglamentaris, següents:

Resum de l'estat del deute a final d'exercici
Exercici: 2017
Data de referència del deute viu 31/12/2017
Deute viu a curt termini d'operacions de crèdit

866.359

Deute viu a llarg termini d'operacions de crèdit

2.737.078

Total deute viu d'operacions de crèdit

3.603.437

Deute viu a curt termini d'avals d'operacions de crèdit
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Deute viu a llarg termini d'avals d'operacions de crèdit
Total deute viu d'avals d'operacions de crèdit
TOTAL

3.603.437

El Ple es dona per comunicada.

13.- Expedient JGL/201814/. COMUNICACIÓ DE DECRETS DE L'ALCALDIA I ACORDS DE LA JUNTA
DE GOVERN.
Atès el dictamen de la comissió informativa de Governació celebrada el dia 24 de setembre de 2018.
L’Alcalde-President, en virtut dels següents,
ANTECEDENTS:
L'Alcalde-President comunica al Ple els Decrets de l'Alcaldia i les resolucions de la Junta de Govern,
acordats en virtut de les seves competències, que consten a les actes comunicades als regidors, del resum
següent:
Expedient JGL/2018/ 14. Núm. 15/2018. acta sessió ordinària del dia 5 de setembre de 2018.
1.- Aprovació acta sessió anterior del dia 6/6/2018.
2.- Expt. 3171/2018. Modificació ordenança fiscal preus públics: Aula de dibuix i pintura.
3.- Comunicació de decrets alcaldia des de el núm. 415, del 07/06/2018, al núm. 697 del 05/09/2018.

14.- COMUNICACIÓ D'AIXECAMENT A DEFINITIU D'ACORDS PLENÀRIS.
D’APROVACIÓ

DEFINITIVA

DEL

REGLAMENT

El Ple del dia 12/07/2018 va aprovar inicialment el REGLAMENT REGULADOR DE LA COMISSIÓ DE FESTES,
en els termes en què figura en l'expedient. Així com l’anagrama de la mateixa. Publicat al BOP de data
25/07/2018 i Tauler d’anuncis Es fa constar que s’ha lliurat certificat d’exposició sense reclamacions fent
constar l’aprovació definitiva.
14.2.- Expedient 1053/2018. COMUNICACIÓ D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA RELATIVA AL SERVEI DE SANEJAMENT ALS POLÍGONS INDUSTRIALS L'ART. 6.
CONDICIONS D'ABOCAMENT (LÍMITS) I APROVACIÓ DE TEXT REFÒS.
El Ple del dia 12/07/2018: VA aprovar inicialment la Modificació de l’ordenança relativa al servei de sanejament
d’aigua als polígons industrials l'art. 6. Condicions d'abocament (límits) i aprovació de text refós en els termes
en què figura en l'expedient. Publicat al BOP de data 30/07/2018 i Tauler d’anuncis Es fa constar que s’ha lliurat
certificat d’exposició sense reclamacions fent constar l’aprovació definitiva.
14.- Expedient 2824/2018. CESSIÓ AL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÁ D’IMMOBLES-ESPAIS
DESTINATS PER A L’ESTABLIMENT D’ILLES DE MINIDEIXALLERIES I ÀREES D’APORTACIÓ DEL
SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS COMPLEMENTÀRI AL SERVEI DEL SISTEMA PORTA A PORTA.
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El Ple del dia 12/07/2018: I.- Va cedir de 3 terrenys al Consell Comarcal del Segrià, amb caràcter gratuït i
mentre duri la prestació del servei de recollida del servei porta a porta. Publicat al BOP de data 25/07/2018 i
Tauler d’anuncis Es fa constar que s’ha lliurat certificat d’exposició sense reclamacions fent constar l’aprovació
definitiva.

C) PRECS I PREGUNTES.

15.- PRECS I PREGUNTES DELS GRUPS MUNICIPALS.
Com es va proposar al punt primer, resta d’aplicació en aquest apartat el reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic i les normes d’organització aprovades pel Ple d’aquest ajuntament en data 29 de
juny de 2015.
Primera.- Comunicació de l’Alcaldia de celebració d’acte de conciliació amb avinença.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra (del grup municipal d’ERC), informa que en nom de l’equip de govern, va presentar
demanda de conciliació davant del Jutjat de Pau d’Alcarràs, contra el regidor Sr. Manel Ezquerra (del grup
municipal de SA) per les manifestacions fetes en sessió plenària del dia 12/07/2018, en el punt 11 è. de “Precs i
preguntes dels grups municipals”, que en extracte afirmava que l’equip de govern decidia per criteris polítics el
cobrament de deutors, prioritzant uns sobre d’altres i sense complir les ordenances; donat que aquets es
poden considerar constitutius de delictes; es demana el reconeixement de que les afirmacions no són certes,
que faci retracte de les afirmacions i a retirar les afirmacions en sessió plenària. Celebrada conciliació amb
avinença, es convé donar lectura a l’acta en aquesta sessió. Fet que realitza l’Alcalde en la forma següent:
“A 18 de setembre de 2018, davant del Jutge de Pau, constituïts en audiència pública, amb la meva
assistència, en el dia i hora assenyalats, compareixen a la celebració del present acte de conciliació: Com a
part conciliant D. Miquel Serra Godia..., i com a part conciliada D. Manel Ezquerra Tomàs...

Concedida la paraula al Sr. Ezquerra, manifesta que el fet tercer de la papereta de conciliació i els seus quatre
punts són frases concretes que estan tretes de context. En quan al primer i segon punt fou part de la seva
exposició i el tercer punt fou una pregunta relacionada amb la argumentació dels dos punts anteriors feta per
ell i no una afirmació. El punt quart del fet tercer es tracta d’un altra pregunta que res te que veure amb els
cobraments pendents, sinó que era relativa al tema de pintades que es van fer en campanya electoral. Que
mai ha afirmat que l’equip de govern tingui favoritisme doncs que simplement va fer la seva exposició i va fer
preguntes.
Concedida la paraula al Sr. Serra manifesta que estaria d’acord que pot ser el punt quart no tingui que veure
amb la comptabilitat municipal. Que no creu que els punts 1 i 2 del fet tercer fossin una exposició doncs es va
aturar el ple i es va demanar que rectifiqués malgrat que no ho va fer.
Concedida la paraula el Sr. Ezquerra manifesta que no va fer afirmacions de les que se l’acusa donat que es va
centrar en les seves manifestacions però mai van ser fetes com la idea d’acusar a l’equip de govern. Que el
que a l’equip de govern li pot semblar acusacions simplement foren afirmacions per argumentar i que se li
contestés la seva pregunta.
Vistes les anteriors manifestacions entre les parts, el Sr. Jutge procura la avinença i, després de diverses
intervencions, aquestes arriben al següent acord:
Que ambdues parts estan d’acord en que la present acta sigui llegida en ple de l’ajuntament i en aquest
moment es deixa el tema tancat i solucionat.
Els compareixents sol·liciten l’expedició de testimonis de l’acta... Donant l’acte per celebrat amb avinença...”
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Obert l’acte, es concedeix la paraula al Sr. Serra, que manifesta que s’afirma i ratifica en el contingut de la
papereta de conciliació.
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El Ple es dona per comunicat.
Segon.- Precs i Preguntes del portaveu-regidor del grup municipal de S.A. Sr. Manel Ezquerra:
Preguntes:
1ª Pregunta.- A veure, hi pot haver diferències ideològiques i idees diferents en com governar un poble, però
suposo que una cosa ens uneix, i és i que a tots ens preocupa la neteja i el manteniment dels carrers, les
coses del dia a dia. Us ho hem preguntat moltes vegades, us hem fet precs demanant més neteja a pressió.
Enlloc de perdre el temps en temes que desuneixen, farem alguna cosa per millorar la neteja?.
2ª Pregunta.- Estadistes i estudiosos amb història sempre han dit que el poble que oblida la seua història està
condemnat a repetir-la. Us vaig preguntar en comissió per un decret d’alcaldia de contractació d’una persona
per la realització d’un projecte. Hem vau respondre que era un projecte sobre patrimoni, sobre la guerra civil i
els fets ocorreguts al nostre poble. Aleshores, avui i per a que quedi constància en acta us voldríem demanar si
ja que s’ha fet aquest treball o projecte, podríeu fer-nos arribar una copia del projecte ?.
3ª Pregunta.- Tema pintades a la via pública amb l’agravant de ser un atac personal. Aquell atac sense
precedents en campanya electoral, vam deixar un temps prudencial a veure si ho resoleia la Justícia.
Estranyament i curiosament, una cosa que la unitat destinada a resoldre aquests temes en campanya ens van
dir que s’havia de resoldre en forma de judici ràpid, es va anar allargant fins arribar a una mediació judicial al
cap de dos anys.
Hi vam anar, en seu judicial es va concloure la maldat que se’ns havia fet i es va acordar llegir l’acord de
mediació en aquest plenari. Vosaltres no ho haveu volgut fer, cosa que hauria ajudat a acabar-ho fa dies. Des
del primer dia vam demanar que de moment s’apliquessin les ordenances municipals de civisme i convivència.
Se’ns va dir que havíem d’esperar que l’òrgan judicial acabés el procediment. Doncs fa un any aproximadament
que aquest procediment judicial va acabar. Des de aleshores us hem vingut demanant que s’apliquin les
ordenances municipals de civisme i convivència tal com es va quedar en el seu dia. Com que no pot ser d’altra
manera, quan les aplicareu ?.
4ª Pregunta.- Com està el tema de la neteja d’edificis públics?, fa dos anys que es va acabar la concessió i des
del febrer que s’ha acabat la prorroga? Esteu incomplint la llei de contractes, quin és el motiu per no fer el
concurs?.

Respostes:
L’Alcalde-President Sr. Miquel Serra i els regidors de l’equip de govern responen a les preguntes en la forma
següent:
1.- Respecte a la neteja de carrers respon que es treballa molt i malgrat tot reben la mateixa pregunta amb
insistència, el regidor delegat Sr. Santi Pelegrí reitera que es fan reunions periòdiques, que s’han pogut trobar
problemes puntuals de neteja però més relacionats amb la concessió del servei de recollida de residus i els
contenidors, causats per la empresa que ara finalitza el contracte amb el Consell comarcal, aquesta situació
pot donar una imatge de descuit però sempre s’ha atès les reclamacions rebudes per la línia verda. Creu que
mai n’hi ha prou i pot entendre el descontent, però es treballa i s’està damunt del control del servei.
2.- Respecte a l’estudi sobre la recuperació de la memòria de la gerra civil al poble, informa que la feina que
s’ha encomanat ara és la d’enquestar a homes i dones que van viure en aquella època i fer un sondeig per
preparar les entrevistes, es tracta de fer un guio per fer els treballs seguint una metodologia per recollir la
memòria dels veïns. De totes maneres li faran arribar els treballs inicials realitzats.
3.- Respecte al tema de les pintades a la via pública reitera que els serveis jurídics van dir que el procés
judicialment s’havia resolt amb un acord que vinculava a les dues parts però que no te res que veure amb els
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5ª Pregunta.- Heu esborrat amb un “decretazo” drets pendents de cobrament? Vosaltres creieu normal que
persones i empreses paguin i altres d’un “plumazo” es esborri el deute que tenen amb l’ajuntament ?.
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assumptes de competència municipal que no té res que veure amb un ple municipal. Aquesta decisió ha estat
consultada com també lo de la infracció i la sanció per pintades, l’ordenança preveu la possibilitat de fer treballs
comunitaris, cosa que s’estudiarà.
4.- Respecte a la neteja d’edificis dir que encara es podria prorrogar el servei ja que està fet amb l’anterior
normativa contractual que la limitava a 6 anys de contractes i pròrrogues, però en tot cas s’ha decidit avançar
la contractació i s’està preparant els plecs generals i tècnics.
5.- Respecte a l’anul·lació de drets pendents de cobrament vol explicar que totes les administracions públiques
realitzen actuacions comptables per tal que la comptabilitat reflecteixi la situació econòmica i financera real, tal
i com s’aconsella per la intervenció. Dir que acostuma a haver deutes que són de difícil execució per la
recaptació executiva, per diverses raons: impossibilitat de fer embargaments per insolvència de deutors, falta
de patrimoni, duplicitats d’anotacions, cobraments que no anul·len pendents, etc., que resten pendents,
especialment s’ha de tenir en compte que l’ajuntament solament te un recaptador al 25% de jornada i tot que te
un premi de cobrança del 10% no pot arribar a fer una gestió adequada. Amb aquesta situació no estaven
conforme i s’han fet canvis, per això s’ha fet la delegació a la Diputació que te un sistema legal i informàtic
preparat per a embargar, si procedeix, fins i tot devolucions d’impostos de la renda de la hisenda pública, molt
més que el nostre recaptador, aquesta nova actuació ens dona més garantia i és el que s’està fent des de fa
un any. Afegeix que ara amb el recaptador estan repassant expedients per intentar passar-los a la diputació.
En quan els pagaments que voluntàriament es van pactar amb els veïns de determinats carrers petits, era per
pagar un asfaltat que els veïns volien, si no es feia voluntàriament i s’imposaven contribucions especials teníem
el perill de tenir dificultats per cobrar posteriorment una reurbanització complerta. Es van fer propostes i els
veïns van decidir asfaltar i fer uns pagaments voluntaris d’entre 230 a 500 €. per habitatge, sabien que no es
podia obligar a tots i havien d’assumir el risc, es va tirar endavant i algun veí no va voler signar el conveni, però
que quedi clar que es va informar en les reunions mantingudes.
Rèplica:

Seguidament dona lectura a la següent manifestació: “Considera que han convertit aquest plenari municipal en
un simple tràmit, rés a veure amb el que s’espera i pel que va ser creada aquesta institució. Una eina de
deliberació, diàleg i de recerca de consensos. Vosaltres Responeu el que us interessa i obvieu o simplement
no contesteu el que no us interessa. Les mitges veritats i les mitges mentides estan a l’ordre del dia en cada
resposta. No és el que qualsevol persona desitjaria pel seu poble. La llei electoral està dissenyada per
aconseguir o facilitar les majories. Vosaltres teniu la majoria absoluta. És lícit que governeu... Però Quan una
part del poble ha d’estar sotmès, perquè no ens hem d’enganyar, estem sotmesos a les polítiques que decidiu
amb un 45% dels vots d’unes eleccions on només va votar el 54% del cens...aquest poble té un problema.
Aquesta baixa participació que vam tindre, significa que governeu amb un 24 % de vots del cens, no se jo si
això us legitima per passar el rodet per damunt de tothom que no pensa com vosaltres. No se jo si teniu
l’autoritat moral o la consciència tranquil·la amb aquest 24 % dels vots del cens. Per nosaltres, i així ho
portàvem en el nostre programa, el que s’ha d’intentar és governar per a tothom. O sigui, nosaltres pensem
que una vegada s’entra a governar, s’han d’oblidar els partidismes, el sectarisme i la rancúnia i s’ha de
governar i fer sentir còmode a tothom, i més en un poble. No és d’estranyar que la legislatura passada,
regidors en aquesta taula us van arribar a dir que tenien ganes d’acabar la legislatura per perdre’s de vista,
algun altre va deixar de vindre suposo que desmoralitzat per les respostes que tenia per part vostra després
d’alguna pregunta. Mireu, la meua motivació per interessar-me en temes de l’ajuntament no la perdre mai,
mireu, quan tenia 14 i 15 anys a l’estiu vaig treballar aquí davant al bar Casanova (una cosa que solíem fer els
joves en aquestes edats prematures, ens posàvem a treballar a l’estiu per guanyar uns calerons)... Allí, servint
cafès vaig començar a interessar-me pels temes ajuntaments, allí entre els clients vaig començar a descobrir
algunes injustícies i també justícies que es dictaven des d’aquí (la clientela en una cafeteria explica moltes
coses, coses de la vida) i després de 35 anys seguint l’evolució de tots els governs que hem tingut en tota
aquesta època, només em queda dir-vos que sou el govern més sectari, més excloent i que més ha dividit la
ciutadania en tota la història de la democràcia al nostre poble. “
Afegeix que les actuacions dels asfaltats es fan abans de les eleccions , casi en campanya electoral, cosa que
explica la demagògia, amb la excusa de la crisis es fan asfaltats en lloc d’urbanitzar, creu que els deutes dels
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1.- El regidor Sr. Manel Esquerra respon que la neteja no funciona des de fa anys, no es pot culpar al servei de
recollida de brossa. Creu que lo de la mediació si que te que veure amb l’ajuntament ja que les pintades van
ser en campanya d’eleccions locals i la mediació s’havia de llegir en ple.
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anys 2008 i 2009 van ser per inversions i que es criticava però ara des de el 2011 no s’han fet pràcticament.
2.- El regidor delegat Sr. Santi Pelegrí no comparteix la imatge pèssima del servei de neteja exposada pel Sr.
Ezquerra, creu que hi ha coses millorables i per això es fan les reunions bimensuals de seguiment, es va
demanar a l’empresa una millora en incrementar els recursos de personal, proposta que van considerar valorar
i millorar.
3.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra manifest que el fet que s’expliqui cadascú les inversions com més l’interessa es
molt relatiu perquè les que ha fet aquest govern han estat sense ajuts ni incrementar el deute, però la gent
creurà o no les raons, de fet l’ha semblat el discurs de l’Arrimada, s’han de respectar els resultats electorals, els
discurs és electoralista, sempre han tingut en compte a tots el poble, però han d’aplicar el criteri de govern del
que ha guanyat, cada 4 anys hi ha eleccions i es tornarà a votar. Creu que es falta el respecte al acusar
d’autoritari i sectarista al govern, fet que el deixa a la mateixa alçada de les acusacions. Creu que si algun
regidor de l’anterior legislatura no venia als plens el que feia era faltar el respecte als seus votants. Afegeix que
solament li faltava sentir les justificacions del deute per les inversions fetes, els carrers es van fer d’una forma
desmesurada i descontrolada per que es va deixar edificar d’igual manera a grans especuladors, el que va
obligar a que el poble, l’ajuntament, s’hagués endeutat per pagar urbanitzacions que li corresponia pagar als
veïns. Els crèdits que es van fer encara es paguen, com el del camp de gespa, que ja s’ha tingut que canviar, el
seu govern ha refet el camp de gespa sense haver de fer un nou crèdit, i cal recordar les subvencions del Pla
Zapatero que van pagar la totalitat de les obres que es van fer a les piscines i el pavelló, va haver un “0”
d’esforç inversor, en canvi sortien deutes de telefònica per 3.000 €. Mensuals i un descontrol que han tingut que
aturar. Per això està orgullós de la seva gestió que considera inapel·lable, que si s’han incrementat els
ingressos és per causa de la gran activitat del sector privat, especialment ramader i agrícola, no pels
increments dels valors cadastrals que es van trobar i que van tenir que frenar dos anys abans i regular per
reduir els rebuts que paga la gent. Creu que es poden tenir errors però es reiteren en la seva gestió.

1ª Pregunta.- La regidora Sra. Ester Ibars, manifesta que ja que ha sortit el tema de la reducció feta per les
vostres legislatures respecte al deute, que us vau trobar heretat, els 9.200.000 euros, i a data 31/12/17 el deute
que t l’Ajuntament es de 3.603.437 segons els comptes anuals que aprovem, això implica una reducció de
5.596.437 euros, que en 7 anys de legislatura d’ERC, suposa una amortització anual mitjana de 799.500 euros.
Si mirem a les liquidacions les amortitzacions anuals des de el 2011 fins el 2017 s’ha amortitzat un total de
3.874.354 euros suposant una mitja aproximada de 553.000 euros, molt diferent dels 799.500 euros. La
diferencia entre els 799.500 i els 553.000 que son 246.500 euros de més i per set anys del vostre govern son
mes d’1.700.000 aproximats que falten en la quantitat que vosaltres heu amortitzat pagant les quotes
pròpiament dites i passades per les entitats bancaries. Perquè aquesta quantitat d’1.700.000 incorpora el crèdit
del milió d’euros que donades les vostres gestions han servit, tal i com ja venia la idea de l’anterior govern, per
poder-lo deixar de pagar i segons vosaltres fer constar la gran reducció de deute, sense haver fet ni una
amortització extraordinària, i els 700.000 corresponent al deute a curt termini.
2ª Pregunta. El regidor Sr. Gerard Companys efectua les següents preguntes:
2.1.- Perquè la carta adreçada als pares de l’escola bressol acusant al seu grup d’anunciar que
s’incrementarien les quotes per causa de no haver ingressat la subvenció perduda de la Diputació de Lleida?.
2.2.- El regidor Sr. Gerard Companys pregunta quin criteri es va seguir per canviar l’horari del punt d’informació
juvenil i fer les programacions del servei.
3ª Pregunta. El regidor Sr. Jordi Janés efectua les següents preguntes:
3.1.- Manifesta sobre els punts 7/8/9/10/ que trobem lògic que hi hagi pagaments dels anys 2000 que si el
recaptador ,ja té clar que son d’ impossible cobrament ho eliminem, així com la duplicitat de rebuts o aquells
que s’ha comprovat el seu cobrament, el que costa més d’entendre és aquells rebuts de aquest últims anys
s’han acumulat, ara s’eliminin per una queixa del grup de la oposició SA, arguments com que no hi havia
conveni, igual com que hi ha asfaltatge de carrers i l’alcalde els va dir als veïns que el pagament d’aquesta
obra era voluntari, que ha passat que bastants veïns, que no han pagat, quina cara els queda als veïns
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Tercera.- Precs i preguntes dels regidors del grup municipal del PDeCAT.
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responsables que van pagar la urbanització, que els hi dirà el senyor alcalde quan li preguntin?. Penseu posar
una persona per mirar de seguir totes les notificacions i gestions per poder cobrar les sancions i tenir major
recapte?
3.2..- Respecte a les obres del carrer Davant i Carrer Joan Maragall. Degut a les reiterades caigudes i rodes de
vehicles malmeses per la nova vorera de canto metàl·lic viu, i no havent vist cap altre treball, preguntem al
regidor d’urbanisme, que queda per acabar? Que els hi diu als veïns i veïnes d’aquest incidents que s’estan
produint?.
3.3..- Quan tornareu a iniciar les obres del carrer Lleida i del la cruïlla del carrer major?.
3.4..- Veiem que actualment hem contractat una pòlissa de 700.000€ més la que tenim de 300.000€, que
ascendeixen a 1 milió d’euros. Quin es el motiu?
3.5.- Han vist la resolució de subvencions de camins de la Diputació i no apareix la de l’ajuntament com en
d’altres ocasions, hem pot explicar el motiu per la segona pèrdua de una subvenció?. No es pot dir que la
Diputació es porta tant malament amb Alcarràs que les obres totals del cap amb les tres fases han pujat
1.171.215 € i pel cementiri 185.825 €. Des de que has marxat de la diputació hem tingut uns costos
suplementaris de 138.000 € entre el sou d’alcaldia i subvencions. Penses tornar a posar la figura de promoció
econòmica que vetllava pels les subvencions ?
3.6.- Es pot explicar públicament els molts perquè s’ha expedientat a la tècnica que va gestionar la subvenció
de l’escola bressol?.
3.7.- Respecte al Cementiri, al Regidor d’urbanisme, hem podria dir el Regidor Santi pelegrí els numero de
nínxols que queden disponibles? Amb ell li consta que al dia 10 de setembre 29 nínxols i 6 de petits. Per quan
preveuen la finalització d’obres del nou cementiri?.

Respostes:
L’Alcalde-President Sr. Miquel Serra i els regidors de l’equip de govern responen a les preguntes en la forma
següent:

El regidor Sr. Jordi Janés apunta que això ja es sabia abans que entressin ells precisament a proposta
d’esquerra, o sigui no havia deute. L’Alcalde contesta que s’havia de fer la gestió urbanística de compensació
que han fet ells, fins a les hores no es podia eliminar.
Continua l’Alcalde que no es lògic que un ajuntament que tingui un endeutament per sobre del 110% dels
ingressos corrents faci més inversions per incrementar més el deute, el seu objectiu era reduir-lo primer al 75%
que exigia la llei i ara el tenen al voltant del 30%, cosa que ajudarà a futurs ajuntaments per fer noves
actuacions sense més càrregues, la seva màxima ha estat fer inversions sense generar més deute. Ara el
podran fer.
2.- Respecte a la carta a l’Escola bressol, la regidora delegada d’ensenyament Sr. Noelia Díaz contesta que la
carta a l’Escola bressol feia referència a uns comentaris que es van fer a la xarxa que va crear una polèmica
respecte al preu de l’escola, per això van tenir que fer els aclariments de que es respectaria el preu vigent.
3.- Respecte del criteri per realitzar el programa de benvinguda a la tardor i del canvi d’horaris del punt
d’informació juvenil, el regidor delegat de joventut Sr. Santi Pelegrí contesta que ha estat criteris d’experiència
en el darrers cursos, la tècnica de joventut informava que per la tarda no hi havia visites al punt, per la qual
cosa calia adaptar l’horari del punt d’informació juvenil, que de fet te una regulació directa per la Secretaria
general de joventut. També recordar que no està més temps obert perquè la tècnica de joventut fa programes
de d’altres activitats a més de l’atenció al públic i és la responsable de les mateixes.
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1.- Respecte a l’endeutament que es van trobar, els 9,2 milions d’euros els va informar l’auditoria que es va
realitzar, respecte la eliminació del 1,2 milions d’euros afectat per compensar l’escola calia fer una actuació
immobiliària que era aprovar el pla parcial i la reparcel·lació, cosa que ha fet l’actual govern i per això ara no es
compta el deute i es cedeix el solar, perquè han fet la feina que calia.
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4.- Respecte al seguiment de les subvencions, les sancions i la recaptació, es pregunta si veuríem bé ficar una
persona més per seguir el control dels cobraments?, s’està intentant solucionar els problemes.
5.- Respecte a l’inici de les obres del Cr. Lleida-Major, creu que en una setmana s’iniciaran les obres.
6.- En quant a l’ampliació de la pòlissa és per una qüestió de tresoreria i seguint l’informe de la interventora,
així es poden agilitzar els pagaments, però es controla dins dels límits de l’endeutament.
7.- Respecte a la subvenció de camins es mirarà perquè no apareix l’ajuntament, creu que l’ajuntament la va
demanar, però ho confirmarà.
8.- En quant a l’expedient de la tècnica d’ensenyament, recorda que és informatiu, també que és una subvenció
que sempre s’ha rebut primer de la Conselleria d’Ensenyament i després de la Diputació, vol dir que és fixa i
periòdica, per tan la tècnica l’hauria de justificar amb molta més antelació que dels 4 dies abans, això no pot
passar i és la causa d’obrir un expedient informatiu. Però el que és greu és que la Diputació tingui aquests
diners que rep de Madrid per atendre a unes escoles determinades i no pugui fer una actuació pressupostària
per compensar i no causar perjudicis als ajuntaments i els veïns d’un poble determinat i menys destinar aquests
diners per d’altres ajuts directes, a decidir pel propi president. Això és el que li va dir al president en la
entrevista que van tenir, que calia una compensació dels diners que eren per nosaltres. És fals que no es pugui
modificar els pressupostos, si a nosaltres ens donessin les subvencions per habitant que li donen alguns
municipis per raó del color polític estarien sobre finançats, creu que és un greuge polític.
9.- En quant als nínxols que resten el regidor delegat Sr. Santi Pelegrí creu que estan al voltant dels 38, però
està prevista una actuació immediata, tot i creure que a finals de gener o febrer el nou cementiri estarà
finalitzat.

Rèplica.
1.- La regidora Sra. Ester Ibars manifesta que l’han donat la raó al acceptar que per les gestions iniciades
anteriorment es va poder eliminar el 1,2 milions d’euros del deute, però creu que aquests diners es podrien
haver destinat a amortitzar més deute o haver fer bones inversions.

Creu que l’horari del punt jove està prou explicat, però per no tenir més problemes similars el que s’hauria de
fer es convocar més sovint la comissió informativa de joventut. Cosa que el regidor Sr. Santi Pelegrí va
confirmar fer, aprofitant per donar informació sobre el resultat de la festa major i actes culturals d’estiu, afegeix
que hi ha una sala disponible al punt d’informació al jove per fer reunions.
4.- El regidor Sr. Jordi Janés li sembla vergonyós parlar malament de la Diputació per perdre una subvenció
que s’ha portat malament per l’Ajuntament, quan s’han rebut més d’un milió per les inversions del nou CAP i
casi dos-cents mil pel nou cementiri, des de que va marxar l’Alcalde de la diputació s’han perdut els ajuts i ara
hem d’assumir el cost de la retribució de l’alcaldia que pagava la diputació. Creu que s’hauria de posar una
persona per que fos responsable de la gestió de subvencions que abans no s’escapaven.
Creu que l’expedient informatiu de la tècnica d’ensenyament està prou justificat entregar 4 dies abans ja que és
temps més que suficient per signar, i no calia obrir l’expedient ja que s’havien donat amb anterioritat
instruccions a la resta del personal. És un cas més des de l’any 2011 en el que es va a sable amb els
treballadors.
La reunió mantinguda amb el president de la Diputació es demanava ajuts directes pel nostre ajuntament, però
al mateix temps es queixa de l’excés d’ajuts directes que dona a d’altres ajuntaments, es una critica que es fa i
després es demana, no es pot dir que s’han deixat perdre subvencions per causa del color polític.
El Consell comarcal havia de canviar contenidors i no deixar acabar malament el servei de recollida de residus
actual, però a la vista de les queixes veïnals va fer la sol·licitud de canviar alguns contenidors i es va atendre la
petició en una setmana, vol dir que segur que és casualitat però també el podia fer l’ajuntament.
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2.- El regidor Sr. Gerard Companys manifesta que el tema de la carta als pares de l’Escola bressol el dona per
tancat, però vol deixar clar que ells van dir que si es perdia la subvenció s’hauria de compensar o incrementant
les taxes o reduint els diners per altres partides del pressupost que és el que s’haurà de fer.
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Respecte a un acord de la junta de govern es diu que es lloga una nau industrial, sempre diguem el mateix,
calen tants lloguers?, el punt jove, la pista d’estiu, el museu, la residencia Roquetes, costen molt els lloguers.
En quant als pressupostos participatius no era una idea del grup municipal de SA?, ara resulta que al final de la
legislatura és vol fer, com al finalització de 4 carrers, que demana es facin bé, amb rajoles no amb formigó,
demana destinar els romanents per millorar aquestes obres.
De les baixes creu que abans també es feien, eren baixes comptables, creu que el que es criticava abans era
demagògia, com es diu ara.
El camp de futbol recorda que el cost no era solament canviar la gespa, sinó fer d’altres obres i instal·lacions,
recorda que quan es va fer era previst que solament juguessin dos equips, no tota l’activitat que se l’ha donat
posteriorment. Per això s’ha hagut de canviar solament la gespa, adequadament per l’ús que actualment es
dona.
Respecte a l’excés de la despesa de telèfons del govern anterior, després de la queixa creu que es van tornar
els diners, però no es diu res de que ara es factura per algun regidor porcs per la matança i es fa algun acte
polític que paga l’ajuntament.
Rèplica.
1.- L’Alcalde contesta que s’informarà en comissió quan es tinguin les dades tancades de la festa major. En
quan als dinar que rebem de la Diputació dir que el milió d’euros per l’ampliació del CAP venen de Madrid dels
pressupostos de l’Estat no de la Diputació. Insisteix que si comparem el que rep Alcarràs amb el que rep algun
altre municipi, de 40 o 50 €. als fins 900 €. Per habitant que reben d’altres en ajuts directes no caldrien altres
ajuts i la diferencia es evident.

En quant al tema dels contenidors, diu que han demana i s’han canviar casi 15 contenidors i altres tantes
tapes, no es fa de manera habitual, però els responsable de la gestió és el Consell Comarcal que és el
responsable, nosaltres ja fem les gestions adients.
Respecte als lloguers dels immobles ja el va explicar a la comissió informativa, creu que és una pregunta mal
intencionada, va explicar que el propietari del local on estan les cadires i mobiliari comprat al Sr. Ruestes ens
volia cobrar un lloguer, i com hem de fer un nou magatzem on deixar el mobiliari existent al magatzem del
polígon Galileo, es va creu necessari llogar temporalment un magatzem fins a fer el nou, per un cost d’uns 400
€. Al mes. Es vol comprar uns 8000 m2. De solar al polígon del Tossalet Roig per fer una nau industrial per
donar cabuda a tota la brigada i fer una millor logística, guanyant amb disponibilitat i eficiència.
Els pressupostos participatius es fan sota el criteri d’una empresa especialitzada, es comença amb una procés
de participació per es farà de forma ordenada, recorda que no és el primer procés de participació que es fa, ja
es va fer per les escoles velles i per fer la plaça, no surt tot ara, els pressupostos participatiu són un inici que es
practicarà per destinar uns 50.000 €., després podrà ser més.
En quant a les factures de telèfons reitera que era l’exemple de la mala gestió que es tenia, factures que de
forma reiterada es pagaven a telefònica, pel que fa a les despeses de les JERC ja es va informar per la
interventora que havia estat una mala aplicació contable i tret d’algun error no ens trobem davant una mala
gestió.
2.- El regidor Sr. Jaume Bernis, per al·lusions a les factures de porcs aportats a la festa del porc, diu que fa
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El projecte que ell defensava quan era diputat és que la Diputació sap des de el principi el que recaptarà i el
que invertirà, es gastaran, per tant com fa la diputació de Navarra pretenia que es destinés una quantitat fixa
anual als ajuntaments en raó de la població perquè fes la inversió que vulgues, no són idiotes, tots sabem el
que hi ha i per això va deixar la diputació, per la mala gestió. Si bé es cert que no va estar recolzat pel seu
partit per les pressions rebudes, per no perjudicar a ningú, va deixar la diputació. Ara cobra de l’ajuntament la
dedicació complerta que destina, creu que s’ho mereix i no es pot dir que això és un cost que abans donava la
diputació i ara l’ajuntament, estem gestionant uns 81 empleats directes, creu que te l’obligació de gestionar-ho
bé, i si hi ha alguna cosa que no funciona s’ha d’exigir que es compleixin les obligacions de tots, i si s’ha d’obrir
un expedient informatiu es fa perquè quedi constància.
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referencia a ell i demana que es digui el seu nom. Recorda que fa més de 12 anys que la seva empresa, com
fan d’altres del poble, sempre han regalat porcs, i darrerament facturaven els que portaven de més, per la festa
del porc, sempre l’han fet i li sap greu que es vulgui veure com a una cosa d’interès, el feia abans, quan estava
a l’oposició i l’ha fet ara a l’equip de govern, cada any regalava un porc i ara li sap greu que hagi sortit això,
ningú li va dir que no el podia fer, i si l’haguessin considerat l’hauria deixat de fer, però sempre s’ha facturat a
nom de l’empresa de la que participa Unió Porcina Remolins, vull dir que regala i factura per la festa de la
matança del porc com fan d’altres.
Respecte a l’anterior gespa del camp de futbol el problema era que s’està pagant quan es va deixar escapar
subvencions que finançaven els camps de futbol que es feien al molts llocs en aquella època a tota Lleida i es
va fer un crèdit en el seu lloc.
L’Alcalde donar per finalitzades les deliberacions.
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 certificat, i amb el vistiplau del Sr. Alcalde.
Alcarràs, a la data indicada al marge.
CERTIFICAT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.
Vist i Plau.
L'ALCALDE.

Codi Validació: 49422LAW53PFJACTW7WS732YS | Verificació: http://alcarras.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 31 de 31

EL SECRETARI.

