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ACTA NÚM. 05/2016

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 28 DE JUNY DE 2016.

Data: 28 de juny de 2016.
Horari: Inici a les 21:00 h i acabament a les 22:00 h.
Lloc: Sala de sessions.
A les 21:00 hores del dia vit-i-vuit de juny de dos mil setze, 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 de la Secretari Sr. Pere Biedma Agüera, que certifica.

ASSISTENTS :
ASSISTENTS :

Alcalde-President:
Sr. Miquel Serra i Godia (ERC).
Regidors-Tinents d’Alcalde:
Regidor-Primer Tt. d’Alcalde:
Sr. Santi Pelegrí Cortijo (ERC).
Regidora-Tercera Tt. d’Alcalde:
Sra. Maite Codina i Badia (ERC).
Regidor-Quart Tt. d’Alcalde:
Sr. Jaume Bernis i Castells (ERC).

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

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

ABSÈNCIES:

Amb l’absència excusada durant tota la sessió de les regidores: Sra. Laia Sisó i Sanjuan (ERC).i Sra. Esther Ibars i
Vitores (CiU).
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Es celebra sessió extraordinària, prèvia convocatòria i publicitat efectuada amb l’antelació i forma reglamentària, amb quòrum d’assistència
suficient.
Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, seguidament es procedeix a conèixer els assumptes inclosos al següent

ORDRE DEL DIA:
1.- PROPOSTA D’INCLUSIÓ A L’ORDRE DEL DIA D’APROVACIÓ DE MOCIÓ DE DENÚNCIA DE LES PRÀCTIQUES
ANTIDEMOCRÀTIQUES I FRAUDULENTES DEL GOVERN ESPANYOL.
Es dona compte al Ple de proposta d’inclusió a l’ordre del dia, per raons especials i d’urgència, d’una Moció presentada pel grup municipal de
C.D.C. per escrit del dia 27/6/2016, titulada “Moció de denúncia de les pràctiques antidemocràtiques i fraudulentes del Govern Espanyol”.
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Per la qual cosa, prèviament, en virtut de l’establert a l’art. 83 del Real Decret 2568/86 de 28 de novembre pel que s’aprova el Reglament
d’Organització i Funcionament de Règim Jurídic de les Entitats Locals, en relació amb l’art. 47.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, per la que
s’aprova les bases de règim local, es proposa al Ple el següent
ACORD:
Primer.- Acceptar les raons especials i d’urgència i incloure a l’ordre del dia Moció presentada pel grup municipal de C.D.C. per escrit del dia
27/6/2016, titulada “Moció de denúncia de les pràctiques antidemocràtiques i fraudulentes del Govern Espanyol”.
Tots els portaveus dels grups polítics municipals es manifesten d’acord amb tractar la moció en la present moció, que es tractarà com a
darrer punt de l’odre del dia.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple aprova la proposta per
unanimitat.

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA ECONOMIC FINANCER 2016-2017
Atès el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Hisenda celebrada el dia 20 de juny de 2016, en virtut dels següents
ANTECEDENTS:
1.- Vist el Decret d’Alcaldia de 25 d’abril de 2016, d’incoació d’expedient d’aprovació del Pla Econòmic Financer. Derivat de l’incompliment del
límit de la Regla de la Despesa de la Liquidació de l’exercici pressupostari de 2015.
2.- Vist l’informe d’intervenció de 25 de maig de 2016, sobre avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de l’objectiu
del deute públic i de la regla de la despesa en la liquidació del pressupost de 2015, què posa de manifest el seu l’incompliment respecte a la
regla de la despesa.
3.- Vist que, conforme els articles 21 i 23 de la LO 2/2012, de 27 d’abril LOEPSF, és necessària la formulació d’un Pla Econòmic Financer
(PEF) que permeti en l'any en curs i el següent, assolir el compliment dels objectius i de la regla de la despesa.
4.- Vist el pla econòmic financer elaborat d’acord a l’article 21.2 de la Llei de referencia i l’art. 9.2 de l’Ordre MAP/2105/2012, d/1 d’octubre,
per la qual es desenvolupen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la LOEPSF.
5.- Atès que el Pla s’ha de presentar al Ple en el termini màxim d’un mes des de que es constati l’incompliment i que hauran de ser aprovats
en el termini màxim de dos mesos des de la seva presentació i la seva posada en marxa no podrà excedir dels tres mesos.
6.- Atès que la confecció del Pla econòmic i financer proposat per la intervenció, per raons de les necessitats dels serveis, s’ha pogut verificar
i conformar pels regidors responsables de l’execució pressupostària i per la Junta de Govern del dia 22 de juny de 2016.
7.- Atès el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Hisenda del dia 20 de juny de 2016,
Es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Aprovar, en els termes de l’art. 23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el
Pla econòmic financer que aconsegueix l’estabilitat durant l'any en curs i el següent 2016/2017, del resum per al compliment de l’objectiu del
límit de la regla de la despesa, segons el detall que consta a l’expedient, del resum següent:
a) Previsió de compliment amb la Regla de la Despesa per a l’exercici de 2016.
Vistes les previsions pressupostàries i les mesures d’inexecució concretades i relacionades a l’apartat 4 anterior, es realitza el càlcul de
compliment amb la regla de la despesa per a l’exercici 2016, a saber:
Límit de la Regla de Despesa 2016
Límit de la despesa 2015
7. Despesa Finançada amb RTG per a inve. financ. Sosteni. Ex. Anterior
8. Total empleos ajustats
9. Taxa de variació de la despesa computable (1,8%)
10. Total despesa computable.
11. Increments de recaptació (2016) (+)
12. Disminucions de recaptació (2016) (-)
13. Límit de la Despesa Màxima admissible per a 2016 Regla de Despesa

AJUNTAMENT 2015

6.435.946,86
-169.000,00
6.266.946,86
112.805,04
6.379.751,90
0,00
0,00
6.379.751,90

PME 2015

322.615,66
322.615,66
5.807,08
328.422,74
0,00
0,00
328.422,74

CONSOLIDAT
2015

6.758.562,51
-169.000,00
6.589.562,51
118.612,13
6.708.174,64
0,00
0,00
6.708.174,64
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Despesa Computable 2016
1. Ocupacions no financeres 2016 (Oblig. Rec. Caps. 1 a 7 Previsió liquidació
2016)
2. Interessos del deute (2016)
3. Despesa computable 2016. (1+2)
4. Ajustaments SEC (2015)
4.1. Inexecució (5 %)
4.Despesa no financera finançada per administracions públiques 2015
5. Transferencies internes
6. Total empleos ajustats (3+4+5)
7. Despesa Finançada amb RTG per a inversions financ. Sostenibles.
8. Total empleos ajustats

AJUNTAMENT
2016

COMPLIMENT LÍMIT REGLA DE LA DESPESA 2016-1017
% increment desepesa computable N+1 s/ N ((5)-(1))/(1)

PME
2016

CONSOLIDAT
2016

7.413.160,00
-125.000,00
7.288.160,00
0,00
-409.995,00
-463.210,00
-119.200,00
6.295.755,00
0,00
6.295.755,00

331.100,00
-1.500,00
329.600,00
0,00
0,00
-36.500,00
293.100,00
0,00
293.100,00

7.744.260,00
-126.500,00
7.617.760,00
0,00
-409.995,00
-499.710,00
-119.200,00
6.588.855,00
0,00
6.588.855,00

-83.996,90
-0,0132

-35.322,74
-0,1076

-119.319,64
-0,0178

Es presenta un escenari de compliment al primer any d’aplicació del PEF.
b) Exercici de 2017 / 2018.
Dins del Marc Pressupostària 2016/2018, es manté les previsions de compliment.
Exercici 2017

Límit de la Regla de Despesa 2017
Límit de la despesa 2016
7. Despesa Finançada amb RTG per a inve. financ. Sosteni. Ex. Anterior
8. Total empleos ajustats
9. Taxa de variació de la despesa computable (2,2%)
10. Total despesa computable.
11. Increments de recaptació (2016) (+)
12. Disminucions de recaptació (2016) (-)
13. Límit de la Despesa Màxima admissible per a 2017 Regla de Despesa .

CONSOLIDAT
2016
6.708.174,64
0,00
6.708.174,64
147.579,84
6.855.754,48
0,00
0
6.855.754,48

Despesa Computable 2017
1. Ocupacions no financeres 2016 (Oblig. Rec. Caps. 1 a 7 Previsió liquidació 2016)
2. Interessos del deute (2017)
3. Despesa computable 2017. (1+2)
4. Ajustaments SEC (2017)
4.1. Inexecució (5 %)
4.Despesa no financera finançada per administracions públiques 2017
5. Transferencies internes
6. Total empleos ajustats (3+4+5)
7. Despesa Finançada amb RTG per a inversions financ. Sostenibles.
8. Total empleos ajustats

CONSOLIDAT
2017
7.862.051,00
-112.814,00
7.749.237,00
0,00
-387.461,85
-674.460,00
-119.200,00
6.568.115,15
0,00
6.568.115,15

COMPLIMENT LÍMIT REGLA DE LA DESPESA 2016-1017
% increment desepesa computable N+1 s/ N ((5)-(1))/(1)

-287.639,33
-0,0420

Segon. Trametre còpia del pla econòmic financer a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor i publicar-lo, a efectes
informatius, al BOP
Tercer. Tenir-lo a disposició del públic des de la seva aprovació fins a la finalització de la seva vigència.

Oberta deliberació es donen les intervencions de l’extracte següent:
Primer.- El portaveu del grup municipal del PPC Sr. Simeó Abad manifesta que no pot aprovar una cosa en la que cada any
ens trobem, igual resulta que el problema no es per culpa de l’Estat ni de la Generalitat, sinó que és culpa nostra, ens passen
de la despesa perquè aprovem els pressupostos a l’any passat, i perquè gastem en coses que no l’haurien de fer, en canvi
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no està conforme en que ens passem sol un poc, en agricultura. uns vuitanta mil euros en agricultura, creu que es fa poca
inversió en camins, això no solament ho diu ell sinó amb les associacions de regants amb les que s’ha reunit i es consideren
ridícules les partides destinades, creu que és una vergonya com estan els camins. En canvi gastem molt en altres partides
en les que es dispara la despesa moltíssim.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra li contesta que els pressupostos es presenten religiosament abans que acabi l’any anterior, al mes
de desembre, engany per una major informació als regidors, es van aprovar al mes de gener. També creu que precisament
el PEF es perquè ens em passat en la despesa de camins, que ja venim acumulant de l’any passat, amb més de dos-cents i
pico mil. En dedicat en els darrers anys entre dos-cents mil i quatre-cents mil euros, partides importants, quan els
ajuntaments anteriors van arribar a destinar sols noranta i pico mil euros. Pot ser caldrà estudiar fer camins amb reg en
calent de lloc de fer el soteig. Hem gastat més en algunes partides, però és una qüestió de criteri però no es una vergonya,
pocs municipis tenen tants quilòmetres de camins asfaltats.
El Sr. Simeó replica que havia partides que no tenien tant pressupost i s’ha duplicat i triplicat la despesa, demana reduir de
d’altres partides en les que no caldria gastar tant però cal fer un esforç en camins perquè les juntes estan descontentes.
L’Alcalde contesta que s’ha invertit molt agricultura, creu que no es poden queixar per això, en camins i a més s’ha gastat en
la bàscula, càmeres de vigilància i d’altres.
Segon.- El portaveu del grup municipal de SA Sr. Manel Ezquerra manifesta que amb això dels números es poden explicar
de moltes maneres, però una cosa queda clara fa poc van aprovar un pressupost per a 2016, al que van votar en contra, en
el que us passaven de les vostres possibilitats. Van votar en contra d’augmentar la despesa en dos policies més (no perquè
volguessin sinó perquè érem realistes i veien una despesa més que no podíem assumir i ara el PEF contempla que no es
cobriran les places. Entenien que el pressupost es va elaborar al fruit del festí i del “jolgorio”, en el que van viure instal·lat
durant el 2014 i 2015. Festí que us haveu permès gràcies a que els Alcarrassins tenim una càrrega fiscal elevadíssima.
Nosaltres en l’aprovació d’aquests pressupostos ja van manifestar que la festa del gasto s’havia d’aturar. Ho van fer sense
ser experts, sense assessoraments externs pagats amb diners públics, simplement aplicant el sentit comú. Afegeix que hi ha
coses que a simple vista la gent del carrer veiem, festes de cap de setmana i altres, gastem massa, està clar, es evident.
També recordar que hem presentat mocions i precs encarats en contenir la despesa i sistemàticament haveu votat en
contra. Ara resulta que gràcies al Ministeri d’Hisenda us fan baixar del ruc en el que estàveu instal·lats, ara si que pleguem
veles. Direm que perfecte, però mirant a fons l’informe de fiscalització dels comptes generals de 2015 es veuen despeses
que són fruit del “viva la vida” i del no saber dir que no a algunes coses. Creu que quan es governa la finalitat del no
afavoreix a l’ interès general. Per això us demanem que governeu pel be del poble en lloc de fer-ho mirant el rèdit electoral
que en traieu. Si no ho feu així dubtem que complim el pla econòmic i també que siguem més ambiciosos i no ens limitem a
complir el que marca la llei, siguem més ambiciosos i no intentem aprovar amb un cinc raspant, perquè et podem canviar la
pregunta o et posen un tema nou a l’últim trimestres acabes suspenen el curs, i vosaltres l’haveu suspès.
A pesar del desacord amb les polítiques econòmiques, en el cas que ens ocupa avui, votarem a favor del PEF pel bé de la
institució i perquè entén que els treballadors l’han dissenyat pel be de la casa i de tots plegats. Però permeteu al menys
afegir dos esmenes. Primera: que l’equip de govern agafi el compromís avui d’elaborar un informe detallat de tot el que s’ha
finançat amb diners procedents del famós 1.092.000 €. Destinats al pagament dels terrenys del Saladar. Fer-lo púbic amb
total transparència ja que els diners s’havien de destinar a eixugar el deute. Segona: Demanem que la comissió d’hisenda
avaluem cada tres mesos l’estat de compliment del pressupost i es posin damunt de la taula totes les factures que no
estiguin contemplades en el pressupost i puguem esmenar possibles desviacions. A veure ens passem 237.000 €
comptabilitats i reconeguts, més els 155.000 € que hipotequen les partides dels camins de 2016, un total de 392.000 € i
gracies a que comptablement s’ha fet un pi pont (que trobem bé de cara a la institució), i s’ha pogut maquillar la situació. Aquí
encara hauríem d’afegir els crèdits pressupostaris per maquillar encara una mica més, sinó la situació serien encara seria
molt més greu. Expliqueu així les coses. No passa res, després cadascú farà la seva valoració i no passa res. Inclús
positivament, no ens vulgueu enganyar.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que ja està cansat de sentir coses com lo de les festes i el “jolgori“ o que s’enganya,
menyspreant la feina que es fa per destinar els recursos que en serveis pel poble, en festes i en camins, perquè creu que tot
és important, també les despeses que es destinen al lleure i la cultura són importants, com les que es destinen a camins, i
vol recalcar això perquè sempre ho diu. Respecte a lo de ser més ambiciosos creu que ha ho fem, l’endeutament municipal
s’ha reduït per sota del 75%, estem al voltant del 48%, complim amb la capacitat de finançament amb un superàvit d’uns
110.000 €. Complim amb els terminis de pagament de les factures, complíem justament amb el sostre de la despesa quan es
va comunicar el 4 t trimestre de 2015 però un canvi de criteri del Ministeri en la comunicació de la liquidació ens ha fet
incorporar les despeses finançades amb romanent de tresoreria per a les inversions financerament sostenibles de l’any
anterior, i ha provocat aquest incompliment amb la regla de la despesa. Però cal recordar que no em rebut les subvencions
que esperaven de la Generalitat, això ens ha afectat perquè no han arribat. Amb el PEF tenim fins a dos anys per tornar a
complir i en el primer any creu que es podrà complir amb la regla de la despesa. Vol recordar que no estem intervinguts, ens
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han dit que em gastat més del que devien, doncs bé, ens situarem en un any. Pensem que cal substituir els vigilants per
agents de policia, es una qüestió de professionalitzar el cos. Respecte a l’informe dels diners als que s’ha destinat el crèdit
demanat pel solar del Saladar, creu que són regidors i que tenen el dret i l’obligació de demanar al secretari tota la
informació. En quant a la comissió d’hisenda, ja es reuneix cada tres mesos per controlar l’execució de la despesa, i creu que
si es fa alguna despesa que no estava pressupostada és perquè és una prioritat o una necessitat, això li passa a totes les
administracions públiques, un pressupost és una previsió. Insisteix que no són uns ciutadans solament, sinó regidors i tenen
l’obligació de fer propostes.
El regidor Sr. Manel Ezquerra replica que el que es diu són mitges veritats o mitges mentides, tenim superàvit però tenim una
pòlissa de 800.000 €.. De fet la regla de la despesa s’ha fet perquè els ajuntaments gastaven més del que es deuria. Creu
que incomplim pels dos-cents i pico mil declarats i els cent cinquanta mil que s’ha passat al 2016. És perquè gastem en any
electoral, es gràcies que s’han maquillat els comptes pel be de la institució. Ens passem en inversions i també en despeses
de bens corrents i serveis, no és normal superar en sis-cents mil euros les despeses corrents. Demana que s’expliqui que no
passar res, segurament haurà gent que ho trobarà be, que expliquin les polítiques econòmiques i no enganyin. Altrament, tot
i no estar d’acord, han dit que votaran a favor.
El regidor delegat d’Hisenda Sr. Jaume Bernis manifesta que quan escolta aquestes paraules provinents d’un regidor
després del temps que porta i que està al corrent de tota la informació que pot obtenir de la secretaria, creu que el que
enganya és ell, els números que es signen pel secretari-interventor i es comuniquen al Ministeri d’Hisenda, per això si tot
està signat el que esta sentint es enganyar a la gent. Tots tenim opinions i criteris respectables, però la forma de treballar del
govern es la mateixa, volem reduir l’endeutament i l’estem fem, gastem en polítiques que considerem necessàries, si algun
dia els que estan en l’oposició podem governar faran les seves polítiques. Però no es pot dir que s’enganya, perquè és
mentir quan són sobre dades que es presenten oficialment. Afegeix que evidentment hi ha partides que passen d’unes
unitats orgàniques a d’altres, però el que s’acaba executant és un 98% del pressupost previst. Si, gastem en festes i en
camins més que mai, es cert, però que no em gastat tot el pressupost és una evidència i l’argumentem amb números que els
podem consultar, no es pot dir que s’enganya.
El regidor Sr. Manel Ezquerra contesta que no accepta que li diguin el que ha de fer o ha de dir, insisteix en que si diu que no
es poden dir mitges veritats o mentides, no està enganyant. L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que no admet que es tornin
a repetir acusacions d’enganyar al poble perquè és una falta de respecte als regidors i funcionaris. El Sr. Manel Ezquerra
afegeix que ell no ha dit que es falsifiquen dades ni que s’enganyi en aquest sentit, ni ha faltat el respecte la crispació ve per
la demagògia i la falta de respecte ni ha de rebre lliçons de ningú. L’Alcalde Sr. Miquel Serra li requereix perquè cessin en les
seves manifestacions i li fa la primera advertència per considerar que si continua faltant el respecte haurà d’abandonar la
sessió. El Sr. Manel Ezquerra continua dient que la gran recaptació d’impostos ha estat el que ha anat be pels números, des
de el PEF de 2009 es van rebre més ingressos i no s’ha reduït la despesa i no es va reduir l’endeutament, no s’ha hagut una
bona gestió sinó una alta fiscalitat. L’Alcalde Sr. Miquel Serra considera que el que està fent el Sr. Ezquerra és un discurs
populista que tergiversa les dades que la gent pot consultar i pot comprovar veient les rebuts per comprovar si paguem més
o menys que abans. Finalment l’Alcalde considera que ja s’ha debatut prou aquesta deliberació i que s’ha de donar pas a
altres regidors, donant per tancada la deliberació.
Segon.- El portaveu del grup municipal de CDC Sr. Jordi Janès manifesta que després del que s’ha comentat i han
argumentat anteriorment, de com es gestiona la feina ben feta, sembla que es compleix amb tot. Però resulta que estem
aquí perquè no es compleix, ell no te constància de que a d’altres ajuntament els hagi afectat el canvi de criteri del ministeri
que s’ha al·legat aquí. El cert és que avui aprovem un PEF per fer retallades. Em pogut estudiar un pressupost i dos
liquidacions, han vist desviacions en dos anys del volant de les 274.000 €. en festes, ens passem en despeses corrents i ara
en de reduir el que estava destinat a dos policies locals, em de reduir algunes de les obres pressupostades, em d’
externalitzar serveis com l’aula de música, em de reduir les despeses pel nou museu, em de reduir les despeses en
clavegueram, o fer inexecucions d’aquestes despeses previstes. Hem vist que des de que estan aquí els pressupostos no
serveixen de full de ruta, veiem un aplaçament d’obres com el cementiri i en canvi es lloga el “bar Casanoves”, el servei
d’auditoria externa ens havia avidant d’aquestes desviacions, fins i tot de la normativa del canvi de normativa per la regla de
despesa, ens consta uns 1500 €. al mes, per això dubta de que no s’ avisés. També es diu que complim amb els terminis de
pagament als proveïdors però al temps hem de demanar una pòlissa de 800.000 €. I si no es paguen les subvencions serà
perquè no estem al corrent,
Manifesta que votaran en contra pel gran dispendi de la despesa que s’ha realitzat i perquè ja van votar així al pressupost i
no perquè ens haguem d’ escurçar el cinturó.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que el tema de variació del criteri d’aplicació de dades no ha passat a tots però ha ajudat
a l’hora de l’ incompliment ajustat, a alguns ajuntaments també els ha passat. Es refereix a que el Sr. Janès també és regidor
del Consell Comarcal i allí podrà comprovar que l’execució no sempre compleix el pressupost. Respecte al servei de
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clavegueram i de l’escola de música no es privatitzen sinó que es canvia la comptabilització de la despesa, al ser serveis que
s’autofinancen. Respecte a l’assessor comenta que no cobra tot el que es diu, amb iva, però afegeix que ajuda i es revisa
l’execució trimestralment amb l’equip de govern. En quant a la pòlissa de 800.000 €. recordar que es per la transformació del
Confirming que ja tenien, que es va fer per ajudar al personal en una millor gestió del pagament de la despesa. Recorda que
encara tenim més pendent de cobrament més de 300.000 € del fons de cooperació local de la Generalitat que ens ajudaria
als pagaments. Afegeix que resulta evident que no s’ha complert amb el sostre de la despesa, però també es cert que hem
complert amb la resta de condicions de sostenibilitat pressupostària i capacitat financera.
El Sr. Jordi Janès replica que el confirming no sempre s’usava, que es cert el retràs de les subvencions i per tant això
s’hauria de tenir en compte i respecte al pressupost del Consell Comarcal diu que es diferent perquè es un gestor de
recursos aliens que es coneixen d’avant mà, no és el mateix,, creu que ara estem fent ajustaments que no havien fet abans.
L’Alcalde contesta que tampoc la pòlissa està utilitzada sempre en la mateixa quantitat i dona per tancada la deliberació.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència d’ 11 dels 13 regidors que integren el Ple, resta aprovada pels 9 vots a favor
dels regidors dels grups municipals d’ERC i de SA, amb els 3 vots en contra dels regidors dels grups municipals de CDC i del
PPC.
3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE MOCIÓ DE DENÚNCIA DE LES PRÀCTIQUES ANTIDEMOCRÀTIQUES I FRAUDULENTES DEL
GOVERN ESPANYOL.
El Sr. Jordi Janés Girós, portaveu del grup municipal de C.D.C., amb l’emparament del disposat a l’art. 97.3 en relació al 91.4 del Real Decret
2568/86 de 28 de novembre, Reglament d’Organització i Funcionament de Règim Jurídic de les Entitats Locals, sotmet a la consideració del
Ple de l’Ajuntament la següent
MOCIÓ:
Primer.- Condemnem l’ús que el govern espanyol ha fet d’institucions públiques per manipular, erosionar i atemptar contra la democràcia, la
legalitat i la llibertat ideològica, en comptes de servei a la ciutadania.
Segon.- Exigim la dimissió o cessament del Ministre d’Interior i donem absolut suport a la decisió del Parlament de Catalunya d’iniciar els
tràmits per cessar al director de l’Oficina Antifrau de Catalunya.
Tercer.- Reclamen que s’arxivi la causa del 9N de l’any 2014 contra la Sra. Joana Ortega, el Sr. Francesc Homs, la Sra. Irene Rigau i el Sr.
Artur Mas, perquè té motivacions estrictament polítiques.
Quart.- Manifestem el nostre suport a les accions que tant el Parlament de Catalunya com el Govern de la Generalitat puguin dur a terme per
esclarir els fets i demanar responsabilitats a les persones implicades.
Cinquè.- Donar coneixement de la present moció al Govern espanyol i al Parlament de Catalunya i a les entitats sobiranistes locals i/o
nacionals.
Oberta deliberació es donen les intervencions de l’extracte següent:
Primera.- El regidor portaveu del grup municipal del PPC Sr. Simeó Abad, es manifesta en contra de que s’incompleixin les lleis i això s’ha
d’aplicar a tots per igual a Catalunya que a la resta de l’Estat amb tots els casos de corrupció que s’ha vist., (afegeix que s’han d’investigar
tot i a tots, posteriorment fets com el Cas Pujol, que el que la fa la pago). Per exemple creu que es de llei que hagi la bandera espanyola a la
façana de l’ajuntament i no la tenim, com d’altres coses, creu que si no complim la llei això serà un enrenou.
Segona.- El regidor portaveu del grup municipal de SA. Sr. Manel Ezquerra manifesta que està d’acord amb la moció, però afegeix que
aquestes pràctiques siguin perseguides per a tots, també als ajuntaments, a la Generalitat, perquè hi ha altres casos i són pràctiques a
perseguir amb tota la contundència.
Tercera.- El regidor portaveu del grup municipal d’ERC Sr. Miquel Serra manifesta que l’indigna pertànyer a un país en el que el Ministre
d’Interior actua en benefici del seu partit polític, amb la indecència de considerar-se com a víctima com ha fet també el director de l’Oficina
Antifrau. Per això està orgullós de no onejar la bandera espanyola a l’ajuntament. I per això vol dir que la seva satisfacció serà pertànyer a un
país lliure i que prengui les seves decisions, afegint que mentre estigui a l’alcaldia no hi haurà una bandera espanyola a cap edifici municipal.
Primera.- El regidor del grup municipal de CDC Sr. Gerard Companys manifesta que no les sembla correcte que el Ministre d’Interior actuï en
contra de d’altres partits polítics i en benefici del seu propi partit, això no es admissible en democràcia. Afegeix el regidor portaveu del grup de
CDC Sr. Jordi Janès que mai a la història s’havia vist a un ministre fent això, mai.
L’Alcalde manifesta que si algun grup vol realitzar alguna altra moció relacionada amb el que s’ha deliberat que el presenti, però ara es votarà
la que s’ha presentant en aquest cas concretament, donant per tancada la deliberació.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència d’ 11 dels 13 regidors que integren el Ple, resta aprovada pels 10 vots a favor dels regidors
dels grups municipals d’ERC, de CDC, de SA, amb 1 vot en contra del regidor del grup municipal del PPC.
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No havent més assumptes que tractar l’Alcalde aixeca la sessió en el lloc, data i hora indicats a l’encapçalament.
I perquè consti als efectes establerts als arts. 203 al 207 del R.O.F.R.J.C.L. (R.D. 2568/86, de 28 de novembre), lliuro aquest certificat, amb
reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent i amb el vist-i-plau del Sr. Alcalde.
Alcarràs, 28 de juny de 2016.
EL SECRETARI.
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