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ACTA NÚM. 08/2016

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 29 DE
NOVEMBRE DE 2016.

Data: 29 de novembre de 2016.
Horari: Inici a les 20:00 h i acabament a les 21,30 h.
Lloc: Sala de sessions.
A les 20:00 hores del dia vint-i-nou de novembre 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 del SecretariInterventor Sr. Pere Biedma Agüera, que certifica.

ASSISTENTS :

Regidors:
Sr. Jordi Estela i Ribes (ERC).
Sra. Noelia Díaz i Charles (ERC).
Sr. Jordi Janés Girós (CiU).
Sra. Esther Ibars i Vitores (CiU).
Sr. Gerard Companys Pujol (CiU).
Sr. Manel Ezquerra i Tomàs (SA).
Sra. Dolors Gòdia i Serra (SA).

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

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

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 del regidor Sr. Simeó Abad i Moliné (PPC). Igualment es donen
absències excusades de les regidores següents: -fins al 2 n. Punt de l’odre del dia de la Sra. Noelia Díaz
Charles (ERC) i - fins al 3 r. punt de l’ordre del dia de la Sra. Laia Sisó Sanjuan.

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
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ORDRE DEL DIA:
Acte seguit es dona pas a conèixer els següent punts de l’ordre del dia.
1.- EXPEDIENT 1016/2016. LLICÈNCIA OBRES MAJORS. DECLARACIÓ D'UTILITAT PÚBLICA I INSTERÉS
LOCALS DE PROJECTE D'ADEQUACIÓ ENTORN PER LA CONSTRUCCIÓ D'UNA PLANTA DE SELECCIÓ I
TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS Interessat: TRANSPORTS I EXCAVACIONS HERGUIDO SL.
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa mixta de
Urbanisme i d’Hisenda celebrada el dia 28 de novembre de 2016, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:

1.

ANTECEDENTS.

Atès que, en data 9 de abril de 2014, TRANSPORTS I EXCAVACIONS HERGUIDO SL va presentar la sol·licitud
de llicència d'obres majors per a la realització delPROJECTE D'ADEQUACIÓ ENTORN PER LA CONSTRUCCIÓ
D'UNA PLANTA DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS situat al Polígon 3, Parcel.la 413 d'aquesta
localitat i amb referència cadastral 25011A003004130000SD.
Atès que, en data 28 de setembre de 2016, de conformitat amb la provisió d'Alcaldia de data 28 de setembre de
2016, es va emetre informe de Secretaria referent al procediment a seguir i a la legislació aplicable en el
procediment de concessió de llicència d'obres majors.
Atès que, en data 28 de setembre de 2016 i en compliment d'allò que disposa la Provisió d'Alcaldia, i en l'article
188.3 del Text refós de la llei d'urbanisme de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, es va
emetre informe dels Serveis tècnics en sentit favorable a l'adequació del projecte presentat a les determinacions
del Decret 141/2012, de 30 d'octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d'habitabilitat dels habitatges i la
cèdula d'habitabilitat.
Atès que en compliment d'allò que disposa la provisió d'Alcaldia i en l'article 79 c) del Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, es va rebre informe per part de les
administracions afectades sobre els aspectes de la seva competència.
Atès que en compliment d'allò que disposa la provisió d'Alcaldia i en l'article 80 del Reglament d'obres, activitats i
serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, es va concedir audiència als interessats que
resulten identificats en l'expedient.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria i de conformitat amb allò que estableixen
els articles 53.1 r) del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril i 72.1 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995,
de 13 de juny,
2.

CONSIDERACIONS DE FET I JURÍDIQUES:

Vistes les autoritzacions i informes següents:
-La Comissió Territorial d’Urbanisme en expt. 204/05384/L, en sessió del dia 23/07/2016, va aprovar el projecte per
a la instal·lació la planta de selecció i transferència de residus de la construcció a la parcel.la 413 del polígon 3,
promoguda per Excavacions Herguido S.L. amb la condició de l’informe del DARPAMN i les recomanacions
descrites en l’apartat “consideracions “ relatives a la integració paisatgística de la proposta.
-El tècnic de medi ambient de l’ajuntament informa, en data 28/09/2016, sobre les condicions de prevenció i
seguretat en matèria d’incendis en forma favorable.
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-El tècnic municipal de l’ajuntament informa, en data 28/09/2016, de forma favorable amb les condicions
informades per la Comissió Territorial d’Urbanisme del dia 23/07/2016, següents:
-Les de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge per tal de millorar la integració paisatgística de
l’explotació són les següents:
-Només en el cas que la legislació sectorial obligui a fer una barrera visual, caldria que aquesta es
complementés amb plantacions per l’exterior amb espècies de l’entorn. Si no és així, caldria evitar la
instal·lació de la barrera visual prevista i plantar vegetació d’acompanyament per la part exterior de la tanca i
que reprodueixi les pautes de la vegetació natural espontània o de les plantacions tradicionals del lloc.
-Evitar el formigó gris com a material d’acabat de les façanes de la nau existent i pintar-lo amb tons mats i
discrets que harmonitzin amb el paisatge de l’entorn, preferentment de la gamma terrosa del lloc.
-Limitar l’alçada dels aplecs de material a l’alçada màxima de la maquinària instal·lada.
-La maquinària instal.lada haurà de tenir colors neutres i es recomana pintar-la amb colors terrosos o foscos.
-Cuidar els espais al voltant de les edificacions, mantenir-los en bon estat, ordenats i lliures de materials i
elements aliens a l’activitat.
-Vist que per la Secretaria es manifesta que cal considerar que el POUM estableix a l’article 294 els Usos i
activitats en sòl no urbanitzable, que no preveu els usos de plantes de residus dins dels autoritzats directament, a
saber:
“Els usos admesos en sòl no urbanitzable seran els establerts per la Llei d’urbanisme de Catalunya, amb les
restriccions addicionals establertes per aquestes normes de manera genèrica o per a cada àrea de sòl.
Els usos en sòl no urbanitzable, salvant reglamentacions més detallades als articles corresponents, es regulen
segons el quadre següent:
X Ús admès, amb reglamentació general o específica per l’àrea de sòl referida
ÀREA DE SÒL

Clau AI

Clau HV

X

X

Clau EV

USOS
Agropecuari
Hivernacles i umbracles
Basses artificials

X

X

Explotacions agrícoles de regadiu

X

X

Explotacions agrícoles de secà

X

X

Explotacions ramaderes

X

Forestal
Activitats extractives

X
X

Mediambiental

X

X

Restauració ambiental

X

X

X

Educació ambiental

X

X

X

Investigació

X

X

X

Habitatge familiar agrari

X

X

Allotjament de treballadors temporers

X

X

Càmpings

X

Turisme rural/hoteler

X

X
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Activitats col·lectives de caràcter esportiu , X
cultural, educació de lleure i esbarjo a l’aire
lliure

X

x

Comerç productes agro-rurals del lloc on X
s’ubiquen

X

X

Activitats artesanals / artístiques / restauració*

X

X

Equipaments / Serveis comunitaris

X

X

X

*Només per la rehabilitació de construccions rurals en desús per corregir-ne l’impacte ambiental o paisatgístic
negatiu, en els termes establerts per l’article 47.3 de Decret legislatiu 3/2012.
POUM. Modificació n. 3.
Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme en sessió de data 23/07/2014.
Publicat al D.O.G.C. núm. 6698, del 2-09-2014.
Adaptació normativa del sòl no urbanitzable, al terme municipal d’Alcarràs.
Modificació Article 294-Usos i activitats en sòl no urbanitzable.
No obstant l’anterior, l’art. 297 del POUM, estableix que:
“·Instal·lacions, construccions i edificacions d’utilitat pública, interès públic i social.
1 A excepció dels usos permesos expressament en aquestes normes la resta d’activitats només es podran
autoritzar si reuneixen les característiques d’instal·lacions d’utilitat pública o d’interès públic o social, que s’hagin
d’emplaçar en sòl no urbanitzable en virtut d’allò que s’estableix en la Llei d’Urbanisme.”
Aquest fet ja ha passat anteriorment amb d’altres actuacions relacionades amb el tractament de residus, com una
planta idèntica dels mateixos promotors que es realitza en una propietat municipal arrendada als promotors.
Actuacions que han requerit l’aprovació del Ple de la Corporació per donar-li aquesta condició d’utilitat pública o
d’interès públic o social, acord que es va implantar per evitar la implantació de residus genèrics que poguessin
ésser incompatibles amb l’agricultura i la ramaderia, sectors principals de la nostra localitat que es pretén protegir.
Per tot el qual es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- Declarar condició la utilitat pública i l’interès social de la llicència d'obres majors a TRANSPORTS I
EXCAVACIONS HERGUIDO SL, per a la realització del PROJECTE D'ADEQUACIÓ ENTORN PER LA
CONSTRUCCIÓ D'UNA PLANTA DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, al
Polígon 3, Parcel.la 413, amb referència cadastral 25011A003004130000SD, d'aquesta localitat.
SEGON.- Autoritzar a l’Alcaldia per tal de atorgar llicència d'obres majors a TRANSPORTS I EXCAVACIONS
HERGUIDO SL, per a la realització del PROJECTE D'ADEQUACIÓ ENTORN PER LA CONSTRUCCIÓ D'UNA
PLANTA DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ, al Polígon 3, Parcel.la 413,
amb referència cadastral 25011A003004130000SD, d'aquesta localitat, d'acord amb les determinacions següents:
A) Establir les condicions especials d’execució informades per la Comissió Territorial d’Urbanisme del dia
23/07/2016, següents:
1.Les de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge per tal de millorar la integració paisatgística de l’explotació
són les següents:
2.-Només en el cas que la legislació sectorial obligui a fer una barrera visual, caldria que aquesta es complementés
amb plantacions per l’exterior amb espècies de l’entorn. Si no és així, caldria evitar la instal·lació de la barrera
visual prevista i plantar vegetació d’acompanyament per la part exterior de la tanca i que reprodueixi les pautes de
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la vegetació natural espontània o de les plantacions tradicionals del lloc.
3.-Evitar el formigó gris com a material d’acabat de les façanes de la nau existent i pintar-lo amb tons mats i
discrets que harmonitzin amb el paisatge de l’entorn, preferentment de la gamma terrosa del lloc.
4.-Limitar l’alçada dels aplecs de material a l’alçada màxima de la maquinària instal.lada.
5.-La maquinària instal·lada haurà de tenir colors neutres i es recomana pintar-la amb colors terrosos o foscos.
6.-Cuidar els espais al voltant de les edificacions, mantenir-los en bon estat, ordenats i lliures de materials i
elements aliens a l’activitat.
B) Les actuacions s'han d'ajustar en la seva execució al projecte tècnic presentat juntament amb la sol·licitud i ales
normes de planejament vigents en la localitat. Així mateix ha de respectar allò establert en el pla/estudi de
seguretat.
Cal tenir en compte que en cas de tractar-se de la primera utilització i ocupació dels edificis i construccions quedarà
subjecta al règim de comunicació prèvia a l'ajuntament, d'acord amb el procediment que estableix la legislació de
règim local. La comunicació s'ha d'acompanyar de la certificació del facultatiu que acrediti la data de finalització de
les obres i que aquestes s'han executat d'acord amb el projecte aprovat o amb les modificacions posteriors i les
condicions imposades, i que l'edificació està en condicions de ser utilitzada.
TERCER.- Les obres s'han d'iniciar en un termini màxim de 12 mesos, a partir de la notificació d'aquesta resolució,
essent en tot cas la durada màxima d'execució de l'obra de 36 mesos, a comptar igualment a partir de la notificació
d'aquesta resolució.
Oberta deliberació el Sr. Manel Ezquerra, portaveu del grup municipal de SA, manifesta que es manifesta favorable
a les activitats públiques que no perjudiquin al poble i es prestin serveis com s’ha fet amb d’altres coses.
El Sr. Jordi Janés, portaveu del grup municipal de CDC (PDC), també es manifesta d’acord.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 10 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
aprova la proposta per unanimitat.

2.- EXPEDIENTE 881/2016. PROPOSTA DE DISOLUCIÓ DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS COM A
ORGANISME AUTÒNOM, BAIXA DE REGISTRE D’ENTITATS I PROPOSTA PER LA PRESTACIÓ DEL
SERVEI COM A ÒRGAN DESCONCENTRAT, SECTORIAL I DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DENOMINAT
DE LA MATEIXA FORMA I DE L’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DEL SERVEI DEL
PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS.
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa mixta
d’urbanisme i d’Hisenda celebrada el dia 28 de novembre de 2016, que consta a l’esborrany de l’acta,
següent:
L’Alcalde-President als efectes d’incrementar l’eficàcia i l’eficiència en la prestació dels serveis esportius i la
possibilitat de modificar el règim jurídica del Patronat Municipal d’Esports amb aquesta finalitat.
D’acord amb les següents consideracions:
CONSIDERACIONS DE FET:
1.- Creació del servei i constitució del Patronat Municipal d’Esports.
El Ple de l’Ajuntament d’Alcarràs en data 28/04/1995 va acordar la creació de l’Organisme Autònom Administratiu
denominat Patronat Municipal d’Esports, aprovant els seus estatuts publicats definitivament al B.O.P. núm. 34, del
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dia 27/07/1995. El Patronat Municipal d’Esports de l’Ajuntament de la Vila d’Alcarràs es va constituir en sessió del
seu Consell rector del dia 24/03/1995.
2.- Inscripció al Registre d’Entitats Locals de la Direcció General d’Administració Local.
Per resolució de la Direcció General d’Administració Local del dia 3/10/1995 es va inscriure al Registre d’Entitats
Locals de Catalunya, amb les dades següents:
Denominació: Patronat Municipal d'Esports d'Alcarràs.
Codi oficial estadístic: 2501173024.
Adreça: Pavelló Poliesportiu, 2n Passeig de Ronda, s/n.
Codi postal i localitat: 25180 Alcarràs.
Comarca: Segrià.
Telèfon: 973-795175.
Fax: 973-795175.
CIF: P2500112D.
Tipus d'ens: Organisme Autònom Administratiu.
Ens del què depèn: Ajuntament d'Alcarràs.
Objectius i competències:
a) El foment, divulgació, planificació i coordinació, així com l'execució, l'assessorament i la implantació de la
pràctica de l'activitat física i l'esport de la població del municipi d'Alcarràs
b) La promoció, conservació i administració de les instal·lacions del Pavelló Poliesportiu Municipal i d'altres cedides
en ús pel municipi, per al millor desenvolupament de la cultura física.
Forma de gestió: Directa.
3.- Inscripció a l’Inventari d’Ens Locals del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Consta igualment inscrit a l’Inventari d’Ens Locals del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques amb les
dades següents:
Nom de l’Ens: P.P. d’Esport.
Codi de l’Ens: 09-25-011 – AV002.
Tipus d’Ens: O.A. Administratiu.
Finalitat:
340- Administració general d’esports.
341- Promoció i foment de l’esport.
342- Instal·lacions esportives.
Règim aplicable: Públic.
Règim pressupostari: Limitatiu.
Sectorització: En data 30/11/2007, Classificat: AAPP.
Pertany Inventari: 09-25-011-A-A-000 Alcarràs.
Entitat a la que pertany: Ajuntament d’Alcarràs.
4.- Motivacions per la dissolució i baixa del Patronat Municipal d’Esport.
4.1. Eficiència en el coneixement de la despesa destinada a la Política de Despesa d’Esports.
El Pressupost general de la Corporació municipal, consolida els pressupostos de:
-l’Ens Ajuntament i el de
-l’Ens Patronat Municipal d’Esports.
Amb la finalitat que el Patronat Municipal d’Esport pugui recollir i identificar tota la despesa destinada a l’Esport
local, destinada a complir els seus objectius que recordem eren:
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a) El foment, divulgació, planificació i coordinació, així com l'execució, l'assessorament i la implantació de la
pràctica de l'activitat física i l'esport de la població del municipi d'Alcarràs
b) La promoció, conservació i administració de les instal.lacions del Pavelló Poliesportiu Municipal i d'altres cedides
en ús pel municipi, per al millor desenvolupament de la cultura física.
Però tota la despesa de la Política 34 d’Esports, es comparteix entre:
-l’Ens Ajuntament per 671.990,00 €., i
-l’Ens Patronat Municipal d’Esports per 301.020,00 €.
-amb un total de despesa de 973.010,00 € destinada a Esports,
A saber:

Cla.
Àrea /
Pol./
Prog.
Actal.

CONCEPTES.

A-2016
Ajuntament
Pressupost
inicial 2016

P-2016
PME
Pressupost
inicial 2016

T.P. 2016
Total
Pressupost
Consolidat
2016

Cap. 1 D.
Personal

Cap. 2 D.
Compra
Bens i
Serveis

Cap. 3 D.
Financeres

Cap. 4 D.
Transfer.
corrents

Cap. 5
D. Fons
Conting
.

Cap. 7 D.
Transf.
Cap. 6 D.
Inversió.

Corrents

Cap. 8. D.
Adquisic.
Actius
Financers

Cap. 9 D.
Variació
Passius
Financers

TOTAL

3400

3400 ADMINISTRACIÓ
GRAL. DE L' ESPORT

329.340,00

13.140,00

342.480,00

198.540,00

17.240,00

1.500,00

125.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

342.480,00

340

340 ADMINISTRACIÓ
GRAL. DE L' ESPORT

329.340,00

13.140,00

342.480,00

198.540,00

17.240,00

1.500,00

125.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

342.480,00

3410

3410 PROMOCIÓ I
FOMENT ESPORT

0,00

152.400,00

152.400,00

0,00

64.400,00

0,00

88.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

152.400,00

341

341 PROMOCIÓ I
FOMENT ESPORT

0,00

152.400,00

152.400,00

0,00

64.400,00

0,00

88.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

152.400,00

3420

3420 INSTAL.LACIONS
ESPORTIVES

342.650,00

135.480,00

478.130,00

26.050,00

145.080,00

0,00

0,00

0,00

280.300,00

26.700,00

0,00

0,00

478.130,00

342

342 INSTAL.LACIONS
ESPORTIVES

342.650,00

135.480,00

478.130,00

26.050,00

145.080,00

0,00

0,00

0,00

280.300,00

26.700,00

0,00

0,00

478.130,00

34. POLÍTICA DESPESA
D'ESPORTS

671.990,00

301.020,00

973.010,00

224.590,00

226.720,00

1.500,00

213.200,00

0,00

280.300,00

26.700,00

0,00

0,00

973.010,00

34

Es a dir el Patronat Municipal d’Esports no identifica tota la despesa destinada a l’esport, especialment en els
capítols de despesa següent:
-El Cap. 1 de despeses de personal s’inclou a l’Ajuntament, per raons d’organització i representativitat del personal.
-El Cap. 2 de despeses de subministraments i serveis s’inclou despeses de l’Ajuntament i del P.M.E.
-El Cap. 4 de Transferències corrents s’inclou despeses de l’Ajuntament i del P.M.E.
-El Cap. 6 d’Inversions s’inclouen en el pressupost de l’Ajuntament, per raons inventarials dels bens.

Conseqüentment des d’un punt de vista d’eficàcia de la informació pressupostaria existeix una millor identificació
de la despesa destinada a l’esport, des de un control pressupostari per Classificació per Àrees i Polítiques de
Despesa i les corresponents classificacions econòmiques des de el punt de vista consolidat, fins i tot amb la
creació d’una unitat orgànica específica, que no amb dos pressupostos de dos entitats jurídiques diferents que no
continguin tota la totalitat de la despesa destinada a l’Esport.
4.2. Eficiència la gestió de l’administració de la despesa destinada a la Política de Despesa d’Esports.
Com em dit anteriorment la identificació de la despesa destinada a l’esport no es pot obtindré eficaçment solament
amb la informació obtinguda del PME, sinó que s’ha d’obtenir des de dades consolidades, el que comporta la
realització d’operacions de consolidació dels dos estats comptables.
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Aquesta consolidació comporta una doble feina d’obtenció de dades dels dos pressupostos i la confecció
consolidada del resultat, amb dedicació extraordinària del personal que realitza aquestes tasques. Si les dades
estiguessin únicament en un pressupost les dades s’obtindrien automàticament, per tant es seria més eficient,
major celeritat amb l’obtenció de la informació a menor cost.
Igualment l’existència de dos ens jurídics, comporta treballs administratius, dedicacions de temps de personal, des
eines electròniques, sistemes electrònics, que es dupliquen en el temps i que es podrien realitzar únicament amb
una sola actuació, amb major celeritat amb l’obtenció de la informació a menor cost:
a)

Confecció de documents i arxius i comunicació:

-De dos pressupostos al MINHAP ( Hisenda) i a la D.G.A.L. (Administració Local)
-De dos liquidacions al MINHAP i a la D.G.A.L.
-De dos comptes generals a Sindicatura de Comptes i al MINHAP.
-De dos comunicacions trimestrals d’execució del pressupost a MINHAP.
-De dos comunicacions trimestrals del Període Mig de Pagament al MINHAP.
-De dos comunicacions trimestrals de la Morositat al MINHAP.
-De tres comunicacions trimestrals de l’IVA.
b)

Sistemes electrònics.

-Doble seu electrònica i la seva formació i manteniment.
-Doble registre electrònic de factures formació i manteniment.
-Doble sistema de comptabilitat.
La unificació de tots aquests actes, arxius i sistemes seria més eficient, es disposaria de major celeritat amb
l’obtenció de la informació a menor cost.
5. Proposta de funcionament del servei com a un Òrgan desconcertat en lloc d’Ens descentralitzat.
Es considera que els objectius i competències del P.M.E. es poden aconseguir amb una major eficàcia i eficiència
dels recursos, amb una unificació els ens, eliminant la descentralització actual d’un òrgan autònom de caràcter
administratiu i creant un òrgan desconcentrat, sense personalitat jurídica, que actuaria com a un òrgan especialitzat
amb caràcter participatiu que inclogui totes les entitats locals destinades a l’esport, com ocorreix actualment.
D’una forma similar es va actuar amb la supressió del Patronat Municipal d’Ajut al Jove Agricultor, que actua com a
un òrgan desconcentrat, havent-se validat les mateixes normes de funcionament que tenien en els estatuts que
regulaven a l’ens.

CONSIDERACIONS DE DRET:
El P.M.E. d'Alcarràs es pot constituir com a Organisme desconcentrat de l’ajuntament, amb la finalitat de ser una
comissió d’estudi, informe, consulta, com a un òrgans de participació sectorial i funcions dels òrgans de
participació, conforme el regulat per l’art. 60, 62, 63 i 64 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, a l'empara de l'article 85.3 apartat b) de la
Llei 7/1985 de 2 d'abril de Bases del Règim Local i d’altra normativa complementària o subsidiària d’aplicació amb
els objectius següents:
- El foment, divulgació, planificació i coordinació, així com a l'execució, l'assessorament i la implantació de la
pràctica de l'activitat física i l'esport de la població del Municipi d'Alcarràs.
- La promoció, conservació i administració de les instal.lacions del Pavelló Poliesportiu Municipal i de d'altres les
cedides en ús pel municipi, per al millor desenvolupament de la cultura física.
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- Facilitar a tots els habitants del Municipi d'Alcarràs la utilització preferent de les instal.lacions municipals
esportives, amb finalitat formativa i d'esplai. Les aportacions dels usuaris contribuiran al manteniment d'aquestes
instal.lacions.
- La participació ciutadana de totes les entitats socials-esportives de la localitat en les en les polítiques de l’esport.
Vist l’informe favorable de Secretaria-Intervenció i el dictamen de la Comissió d’Hisenda d’Esports municipal.
Es proposa al Ple el següent:
ACORD:
PRIMER.- Dissoldre el Patronat Municipal d’Esports, com òrgan descentralitzat en forma d’Organisme Autònom
Administratiu amb efectes del 31/12/2016. Incorporant els resultats dels comptes del Balanç de Situació als
comptes del Balanç de l’Ens de l’Ajuntament amb efectes del 1/1/2017.
SEGON.- Donar de baixa el PME del Registre d’Entitats Locals de Catalunya, que consta amb el Codi oficial
estadístic: 2501173024. Amb efectes del 31/12/2016.
TERCER.- Donar de baixa el PME de l’Inventari d’Ens Locals del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
Amb efectes del 31/12/2016.
QUART.- Donar de baixa el PME de la identificació fiscal de l’Agència Tributària que consta amb el CIF:
P2500112D. Amb efectes del 31/12/2016.
CINQUÈ.- Crear un Òrgan desconcentrat, amb igual denominació: Patronat municipal d’Esports, Amb efectes del
1/1/201, amb les característiques següents:
1.

Identificació pressupostària: Com a Unitat Orgànica dins del Pressupost de l’Ens Ajuntament d’Alcarràs
que reculli tota la despesa identificativa de la Política de Despesa d’Esports (Política 34).

2.

Objectius i finalitats: Els mateixos objectius i finalitats del PME, es a dir:

2.a.- El foment, divulgació, planificació i coordinació, així com l'execució, l'assessorament i la implantació de la
pràctica de l'activitat física i l'esport de la població del municipi d'Alcarràs
2.b.- La promoció, conservació i administració de les instal.lacions del Pavelló Poliesportiu Municipal i d'altres
cedides en ús pel municipi, per al millor desenvolupament de la cultura física.
3.

Naturalesa: El PME serà d’un òrgan de participació dels ens esportius o relacionats amb el foment i de
l’esport a Alcarràs, com fins ara havia estat i amb la mateixa representativitat que actualment disposa.

4.

Regulació: Serà d’aplicació les mateixes normes reguladores contingudes als Estatuts del PME
aprovades pel Ple de l’Ajuntament d’Alcarràs en data 28/04/1995, amb les salvetats següents:
4.a.- L’Ens serà una Unitat orgànica, passat de òrgan desconcentrat en lloc de descentralitzat.
4.b.- Els seus òrgans de govern, de President, Sotspresidents i el Consell rector del PME. Passaran a
tenir la mateixa titulació però com a òrgans informatius i participatius de la Unitat orgànica PME. Es fa
constar que desapareix l’òrgan de junta de govern per innecessari i sense operativitat fins a la data.El 4.c.
Secretari-Interventor serà el de l’ajuntament o funcionari en qui delegui.
4.d. El personal continuarà adscrit les mateixes funcions que es desenvolupaven actualment.
4.e. Els comptes corrents es cancel·laran i actualitzaran a nom de l’Ajuntament, amb organisme
especialitzat, mantenint els tres clauers actuals, Alcalde, Interventor i Tresorer de l’Ajuntament.
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SISÈ.- Aprovar la modificació dels Estatuts, com a ordenança reguladora de l’òrgan desconcentrat informatiu i de
participació ciutadana denominat Patronat Municipal d’Esports.
SETÈ.- L’acord de dissolució i aprovació del servei i de la nova ordenança reguladora del servei es considerarà
aprovada definitivament si durant la seva exposició pública no es formulen al·legacions de cap tipus.
Text de proposta de l’Ordenança:
ORDENANÇA REGULADORA DEL PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS D'ALCARRÀS
CAPíTOL I: OBJECTE, NATURALESA, FUNCIONS I DOMICILI.
Art. 1.- El P.M.E. d'Alcarràs es constitueix com a Organisme desconcentrat de l’ajuntament, amb la finalitat de ser
una comissió d’estudi, informe, consulta, com a un òrgans de participació sectorial i funcions dels òrgans de
participació, conforme el regulat per l’art. 60, 62, 63 i 64 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, a l'empara de l'article 85.3 apartat b) de la
Llei 7/1985 de 2 d'abril de Bases del Règim Local i d’altra normativa complementària o subsidiària d’aplicació amb
les mateixes finalitats, amb autonomia funcional integrada en l’organització de l'Ajuntament d'Alcarràs, en ordre a la
consecució dels següents objectius:
- El foment, divulgació, planificació i coordinació, així com a l'execució, l'assessorament i la implantació de la
pràctica de l'activitat física i l'esport de la població del Municipi d'Alcarràs.
- La promoció, conservació i administració de les instal·lacions del Pavelló Poliesportiu Municipal i de d'altres les
cedides en ús pel municipi, per al millor desenvolupament de la cultura física.
- Facilitar a tots els habitants del Municipi d'Alcarràs la utilització preferent de les instal·lacions municipals
esportives, amb finalitat formativa i d'esplai. Les aportacions dels usuaris contribuiran al manteniment d'aquestes
instal·lacions.
- La participació de totes les entitats socials-esportives de la localitat en les en les polítiques de l’esport.
Art. 2.- En el marc de la seva competència, coincident amb les finalitats esmentades a l'article anterior, el Patronat,
mitjançant els seus òrgans, està facultat per realitzar tots els actes que s'encaminin al compliment d'aquelles, i en
particular les següents:
A)

Informar i proposar a l’Ajuntament la realització de les actuacions següents:

- L'organització de tots els serveis del Patronat i les seccions esportives que es considerin necessàries en la seva
estructura interna.
- Sol·licitar subvencions, auxilis i altres ajudes de l'Estat, Generalitat de Catalunya i Corporacions públiques i
privades.
- Acceptar, repudiar o renunciar a herències, llegats, donacions i altres actes gratuïts, sense més limitacions que
les establertes en els presents estatuts i a les lleis, i sempre prèvia autorització del Ple de l'Ajuntament.
- Formalitzar convenis o contractes de qualsevol mena, inclusius la concertació de préstecs i contractes de
tresoreria.
- Adquirir tota classe de material, estris i béns, exceptuant els immobles, i procedir a llur alienació quan es
qualifiquin d'excedents, de rebuig o inútils.
- Atorgar contractes relatius a l'adjudicació de serveis i llur manteniment i conservació.
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- Gestionar la possible utilització d'altres instal·lacions públiques o privades per al compliment de les finalitats del
Patronat.
- Contractació del personal tècnic, administratiu i de manteniment precisos per tal d'atendre les diferents
necessitats.
- Personar-se i ser part en tota mena de processos judicials i expedients administratius.
Art. 3.- El domicili del Patronat Municipal d'Esports serà el següent: Pavelló Poliesportiu Municipal, Segon Passeig
de Ronda, s/n. 25180 Alcarràs.
CAPÍTOL II: ORGANITZACIó DEL PATRONAT.
Art. 4.- El Patronat Municipal d'Esports, s’organitza com a òrgan informatiu i participatiu: constarà dels òrgans
següents:
-Consell del Patronat, amb la integració dels regidors representants de l’ajuntament i dels representants de les
entitats esportives que hagin estat acceptades pel mateix Consell.
-President del Patronat: Que serà el de l’Ajuntament.
-Sots-President: Que será el regidor delegat d’esports.
Art. 5.- Consell del Patronat.
El Consell del Patronat es constitueix i es configura com a òrgan superior del Patronat, de participació ciutadana,
assumint les funcions assessores, informatives i de representació, així com el fixar els principis de caràcter bàsic
que han d'orientar tota l'actuació del Patronat.
El Consell del Patronat s'integrarà amb els següents membres:
- President: L'Alcalde de l'Ajuntament d'Alcarràs.
- Sotspresident: El Regidor d'Esports de l'Ajuntament.
- Vocals:
. 3 regidors integrants de la Comissió d'Esports de l'Ajuntament o de la que assumeixi aquestes funcions
informatives, per nomenament del Ple de la Corporació.
. El Regidor-Tresorer de l'Ajuntament.
. Un representant per a cada Club i Entitat Esportiva de la localitat, incloent aquelles Entitats socials i culturals que,
sense tenir una finalitat esportiva, tinguin activitats relacionades amb l'esport.
. Un representant de l'Associació de Pares d'Alumnes de cada centre d'ensenyament del municipi.
. Un representant del professorat o mestres per a cadascun dels centres d'ensenyament del Municipi.
. Les persones físiques que, pels seus coneixement esportius, puguin ésser designades pel Consell del Patronat.
- Secretari: El Secretari de l'Excm. Ajuntament d'Alcarràs, que podrà delegar en un funcionari de l'Ajuntament o
membre d'alguna entitat representada al Consell del Patronat.
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- Tresorer: El Tresorer de Fons Municipals, que podrà delegar en un funcionari, o bé, amb autorització del Consell
del Patronat, en un membre d'aquest.
Art. 6.- El consell del Patronat, a proposta de qualsevol dels membres que el componen, podrà ampliar la
composició del Consell, integrant en el mateix als representants de les entitats d'interès per al compliment de les
finalitats del Patronat d'Esports Municipal.
Art. 7.- Elecció i renovació dels membres del Consell.
Els representants de l'Ajuntament d'Alcarràs podran ser renovats o ratificats al començar un nou període de
mandat, o bé les situacions previstes en la Legislació Local de renovació parcial de membres electes.
La resta dels membres seràn designats i renovats per les Entitats a les que representin, segons els seus estatuts.
Els vocals que siguin anomenats pel Consell es designaran i cessaran pel Consell, procurant-se la seva renovació
cada quatre anys, sense perjudici d'acordar-se la renovació del nomenament com a vocal.
Art. 8.- La pèrdua de la representativitat d'un membre dins l'àmbit o sector que representi, produirà el cessament
immediat en els òrgans del Consell, procedint-se en conseqüència, a la renovació parcial mitjançant elecció o
nomenament, segons sigui el cas, en el sector corresponent.
Art. 9.- La resta dels Encarregats de Secció i el Tècnic Director, en el seu cas, podran assistir a les sessions que
celebri la Junta de Govern, amb veu però sense vot.
Art. 10.- El Consell del Patronat es reunirà amb caràcter ordinari una vegada cada quatre mesos, i amb caràcter
extraordinari sempre que ho sol.licitin al President una tercera part dels seus membres o quan així ho consideri
oportú el seu President.
Art. 11.- Les convocatòries de les reunions, ordinàries o extraordinàries, que celebrin el Consell, les farà el
President mitjançant una comunicació, certificada, i amb 2 dies com a mínim d’antelació.
Art. 12.- El Consell, s'entendrà vàlidament constituïts quan hi concorrin a les sessions la majoria dels seus
membres. Cap sessió podrà celebrar-se vàlidament, sense l'assistència del President i del Secretari, o bé de qui
legalment els substitueixi.
El President serà substituït pel Sots president en els supòsits d'absència o impossibilitat d'aquell, amb idèntiques
funcions i facultats.
Art. 13.- Els acords dels Òrgans col·legiats s'adoptaran per majoria de vots dels membres presents, corresponent
a cada membre un vot.
CAPíTOL III: DE LES ENTITATS ESPORTIVES I D'ALTRES AMB FINS ESPORTIUS.
Art. 14.- Totes les Entitats Esportives privades que radiquin en el Terme Municipal d'Alcarràs, tindran dret a ésser
representades dins el Consell del Patronat Municipal d'Esports.
Art. 15.- Tindran la consideració d'Entitats Esportives aquelles que vàlidament constituïdes, estiguin inscrites als
Registres Públics corresponents, compleixin els requisits que al respecte assenyalin els presents Estatuts, així ho
acordin i ho sol.licitin a l'Ajuntament d'Alcarràs o al Patronat d'Esports.
Des del moment en què s'integrin, passaran a formar part de l'organització interna del Patronat en concepte de
Secció o Seccions del mateix, en funció de les modalitats esportives en què s'estructurin, conservant llur
personalitat jurídica i capacitat d'obrar com a Entitat. El Patronat Municipal d'Esports assumirà, respecte a les
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Entitats integrades, la promoció i formalització esportives de base. Restaran al marge, totes les modalitats de
competició federada, en les diferents categories i nivells, que seran competència exclusiva de l'Entitat Integrada.
Art. 16.- Totes les Entitats privades de caràcter social o cultural que, sense tenir com a finalitat fonamental l'esport,
tinguin programacions de caràcter ordinari relacionades amb l'esport i que radiquin en el Terme Municipal
d'Alcarràs, tindran dret a ésser representades dins el Consell del Patronat Municipal d'Esports, prèvia sol.licitud al
Consell i aprovació posterior del Ple de la Corporació Municipal.
Art. 17.- Tindran la consideració d'Entitats privades de caràcter social o cultural aquelles que vàlidament
constituïdes, estiguin inscrites als Registres Públics corresponents, compleixin els requisits que al respecte
assenyalin els presents Estatuts, i així ho sol·licitin al Patronat.
Des del moment en què s'integrin, passaran a formar part de l'organització interna del Patronat, per tal de
desenvolupar els seus actes dins de les Seccions existents, o proposant al Consell la creació de les específiques
corresponents.
CAPÍTOL IV: COMPETÈNCIES DELS ÒRGANS DE GOVERN.
Art. 18.- Del Consell del Patronat.
Correspon al Consell de Patronat exercir les competències relatives a les actuacions pròpies del Patronat descrites
a l'art. 2on. anterior, així com les següents:
Aprovar les propostes de resolució a l’Ajuntament següents:
1. Aprovar els programes i projectes generals d'actuació i d'inversió, així com el programa d'utilització del Pavelló
Poliesportiu Municipal i les normes d'ús del mateix.
2. Aprovar els projectes de pressupost anuals i d'ordenances fiscals de taxes i preus públics per la prestació de
serveis i utilització de les instal.lacions esportives que es gestionin, aixecant proposta d'aprovació al Ple de la
Corporació Municipal.
3. Aprovar les liquidacions pressupostàries i comptes generals anuals del Patronat.
4. Contractar obres, serveis i subministraments necessaris, dins de les previsions pressupostàries i d'acord amb els
programes i projectes aprovats.
5. Obrir i cancel.lar tota classes de comptes corrents i d'estalvi de dipòsit dels fons del Patronat, precisant-se la
signatura mancomunada del President, Tresorer i del Secretari-Interventor del Patronat.
6. Aprovar la memòria i pressupostos de les activitats específiques a desenvolupar, a finançar mitjançant taxa o
preu públic i que no podran tenir dèficit.
7. Totes les altres competències necessàries per a la consecució dels fins propis del Patronat, que no siguin
pròpies de l'Ajuntament, de la Junta de Govern o del President del Patronat.
8. sense efectes.
9. Concessió de subvencions a les entitats esportives integrades en el Patronal, segons les previsions
pressupostàries aprovades.
Art. 19.- El President del Patronat, gaudirà de les facultats següents:
1. Ostentar la representació del Patronat.
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2. Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, tant ordinàries com extraordinàries que celebrin els òrgans
col.legiats del Patronat, i decidir els empats amb el vot de qualitat.
4.- Dictar les disposicions particulars necessàries per al millor compliment dels acords del Consell
5.- Qualsevulla altra anàloga a les esmentades.
El President del Patronat podrà delegar en el Sotspresident l'executivitat dels apartats anteriors.
Art. 20.- En l'exercici de les facultats de tutela, l'Ajuntament d'Alcarràs, sense perjudici de les genèriques que li
confereix la vigent legislació, gaudirà de les competències següents:
- Aprovació definitiva del pressupost.
- Aprovació definitiva de taxes i preus públics a ordenar.
- Aprovació definitiva de la liquidació del pressupost i dels Comptes Generals.
- Aprovar la integració de nous vocals proposats pel Consell del Patronat.
- Modificació dels Estatuts del Patronat.
- Dissolució del Patronat.
CAPÍTOL VI: MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS I EXTINCIÓ DEL PATRONAT.
Art. 21.- La modificació dels presents estatuts serà competència del Ple de l'Ajuntament.
El Consell del Patronat, no obstant, per acord adoptat per les dues terceres parts dels seus membres, podrà
proposar a l'Ajuntament d'Alcarràs la modificació dels seus Estatuts.
Art. 22.- La dissolució del Patronat haurà d'acordar-la el Ple de l'Ajuntament d'Alcarràs seguint les formalitats que
les disposicions de Règim Local estableixen al respecte.
Art. 23.- En el supòsit d'extinció o dissolució del Patronat, l'Ajuntament d'Alcarràs el succeirà universalment.
DISPOSICIONS ADDICIONALS.
PRIMERA: Els acords adoptats pel Consell en l'exercici de les seves facultats, per ser de caràcter informatiu, no
són susceptibles de recurs, si ho seran els acords adoptats pels òrgans de govern
SEGONA: En tot el no previst en els presents Estatuts, seran d'aplicació supletòria les disposicions addicionals
vigents en matèria de Règim Local.
Disposició Transitòria: A partir del 1/1/2017 la gestió pressupostària i econòmic-financera del Patronat Municipal
d'Esports, es durà a terme integrada en el pressupost de l'Ajuntament d'Alcarràs.”
Oberta deliberació es donen les següents intervencions:
1ª.- El regidor portaveu del grup municipal de SA Sr. Manel Ezquerra manifesta que el PME quan es va crear era
amb la finalitat que fos un òrgan amb decisions pròpies, però és un òrgan viu que ha crescut molt i ha funcionat be i
pensen que si amb aquesta modificació pot simplificar les coses i aconseguir un estalvi de diners, per exemple
s’haurà d’estar atents per saber si caldran tres tècnics o es podrà passar un d’ells a l’ajuntament. Per això votaran
a favor.
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2ª.- El Sr. Jordi Janès portaveu del grup municipal de CDC (PDC) volen preguntar si aquesta desconcentració del
PME i la seva afectació al pressupost, quina reestructuració provocarà?, si es continuarà amb la incoherència de la
duplicitat de la gerència actual, ja que l’equip de govern va intentar eliminar una plaça i la justícia no ho va
permetre, i caldria revisar aquesta duplicitat que a l’any suposa uns 65.000 €. a l’any. També pregunta si els
pressupostos de 2017 seran orientatius o desorientats com l’any passat, que va provocar un excés de despesa
d’uns 75.000 €. Esperen que amb la nova figura de la Interventora eviti aquest excés a les finances.
3ª.- L’Alcalde contesta al grup de SA dient que la creació del PME va ser una molt bona decisió, englobant a totes
les entitats, ha donat bons resultats durant aquests temps i ha estat un exemple. La voluntat de l’equip de govern
de la unificació amb l’ajuntament es per una millora en el funcionament en l’àmbit administratiu i econòmic, en
quant al funcionament esportiu de l’entitat queda igual i no es toca perquè ha funcionat bé.
L’Alcalde contesta al grup de CDC dient que la reestructuració es veurà si cal quan passi un temps i es vegi
l’evolució i la feina. Significa que no són tres tècnics els que tenim, hi ha un gerent, una tècnica esportiva i una
administrativa amb unes tasques molt ben definides, passat el temps veurem si cal o no la reestructuració.
Recorda que fa dos anys ja va haver un canvi important eliminant el servei extern de monitors esportius que
gestionava totes les activitats i esdeveniments, creant un lloc de treball d’un tècnic nou per provocar un estalvi
econòmic al PME que és la feina que fa aquesta altra persona. El que diu del que van intentar eliminar, insisteix
que hi ha tres persones amb les feines ben definides. Respecte al tema de la disparitat del pressupost ha dit
moltes vegades que el pressupost és una eina viva i de previsions. La eliminació de l’empresa de serveis ens ha
provocat la necessitat de planificar nous serveis que ens ha resultat per un cost més econòmic i ens ha generat un
estalvi, provocant un canvi en la comptabilitat de un cost de serveis per un cost de personal.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 11 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
aprova la proposta per unanimitat.
3.- EXPEDIENT 1841/2016. TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS ENTRE APLICACIONS DE DESPESES DE
DIFERENT ÀREA DE DESPESA DE CONFORMITAT A L'ORDRE EHA/3565/2008, DE 3 DE DESEMBRE,
PER LA QUAL S'APROVA L'ESTRUCTURA DE PRESSUPOSTOS DE LES ENTITATS LOCALS. ACORD
DEL PLE D'APROVACIÓ INICIAL.
Abans de desenvolupar el punt, voldria donar la benvinguda i presentar a la Sra. Ester Abellana, com a nova
interventora municipal que des de la seva possessió el dia primer de novembre els ha fet veure que tots en traurem
molt profit, per les noves maneres de treballar en l’àmbit econòmic que cada vegada són més rigoroses per
exigències de l’Estat en la presentació dels estats comptables, i volen agrair la voluntat i la premura en la que s’ha
volgut adaptar al nostre ajuntament amb la dificultat que suposa per a un poble de deu mil habitants. Igualment
convida a tots els grups per que es seguin amb la nova interventora per demanar el que convingui, com es feia
amb el secretari-interventor, ara secretari. Per tant reitera la benvinguda i desitjos que es trobi a gust per tal de
desenvolupar tota la activitat de la millor manera possible. Seguidament es passa a tratar l’assumpte.
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa mixta
d’urbanisme i d’Hisenda celebrada el dia 28 de novembre de 2016, que consta a l’esborrany de l’acta,
següent:
ANTECEDENTS:
Davant l'existència de les despeses que no es poden demorar fins a l'exercici següent per a les quals el crèdit
consignat en el vigent Pressupost de la Corporació és insuficient i no ampliable, i davant la necessitat d'efectuar
transferències de crèdits d'altres aplicacions del Pressupost vigent no compromeses pertanyents a diferent àrea de
despesa que no afecten a baixes i altes de crèdits de personal.
Davant la necessitat d’ajustar les bases d’execució del pressupost per determinar els procediments i les
vinculacions jurídiques de despeses.
Atès l’informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir, atesa la Memòria d’Alcaldia i
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l’informe d’Intervenció, així com el certificat de disponibilitat de crèdit a minorar, vist el dictamen de la comissió
informativa d’hisenda del dia 28/11/2016.
Es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits nº 1841/2016, en la modalitat de transferència de crèdits
entre aplicacions de diferents àrees de despeses, d'acord amb el detall següent:
ANNEX 1. MODIFICACIÓ DE LES BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST.
Es proposa la modificació de les bases d’execució del pressupost, que es reflectirien en la modificació dels
següents articles:
L’article 14.2, es proposa la següent redacció:
“ 2.- Els nivells de vinculació jurídica son:
a) Quant a la classificació econòmica: el capítol
b) Quant a la classificació per programes: Àrees de despesa
c) Quan a la classificació orgànica: cap”
L’article 11 bis).2, segon paràgraf, es proposa la supressió, per duplicitat
L’article 11 bis).5, es proposa la següent redacció:
La competència per l’aprovació de les modificacions de crèdit serà la següent:

PLE MUNICIPAL
Crèdit extraordinari
Suplement de Crèdits
Baixes per anul·lació
Transferències de crèdit si:
- Canvis d’àrea de despesa

AJUNTAMENT
ALCALDE (o òrgan en qui delegui)

Transferències de crèdit si:
- No representa canvis d’àrea de despesa.
- Dins del capítol I.
Ampliacions de crèdit
Generacions de crèdit
Incorporació de romanents
Aplicació del fons de contingència

ORGANISME AUTÒNOM PME – PROPOSTA DE MODIFICACIÓ
ORGAN PLENARI O RECTOR.
PRESIDENT
Crèdit extraordinari
Suplement de Crèdits
Baixes per anul·lació
Transferències de crèdit si:
Transferències de crèdit si:
- Canvis d’àrea de despesa
- No representa canvis d’àrea de despesa.
- Dins del capítol I.
Ampliacions de crèdit
Generacions de crèdit
Incorporació de romanents
Aplicació del fons de contingència
ORGANISME AUTÒNOM PME – APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PER L’AJUNTAMENT
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PLE
Crèdit extraordinari
Suplement de Crèdits
Baixes per anul·lació
Transferències de crèdit si:
- Canvis del àrea de despesa

ALCALDE

Transferències de crèdit si:
- No representa canvis de l’àrea de despesa.
- Dins del capítol I.
Ampliació de crèdit
Generacions de crèdit
Incorporació de romanents
Aplicació del fons de contingència

ANNEX 2. MODIFICACIÓ DE PARTIDES DEL PRESSUPOST, COMPETÈNCIA DE PLE.
El passa a desenvolupar el regidor d’Hisenda delegat Sr. Jaume Benirs
1.
Destí del superàvit de la liquidació 2015, i Incorporació de romanents de crèdit per inversions
financerament sostenibles:
Amb l’aprovació de la liquidació del pressupost de 2015, es va determinar un superàvit pressupostari per
import de 106.071,92 €.
En finalitzar l’exercici al compte 555 (operacions pendents d’aplicar al pressupost) hi havia un saldo de
3.959,53 €, per tant el destí del superàvit, es destinarà en primer lloc al pagament d’aquest Saldo.
Un cop descomptat, els 102.112,39 € restants, es proposen destinar a inversions financerament sostenibles.
L’ajuntament compleix els requisits fixats en la legislació vigent per poder-ho fer-ho, i aquesta despesa no
computarà en la regla de despesa.
Es modifiquen les següents partides:
PRESSUPOST DE DESPESES
org. progr. econ.
descripció
421
454
619 Millora de camins públics

import
102.112,39

PRESSUPOST D’INGRESSOS
ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES
870 00
GENERALS
2.

102.112,39

Incorporació de romanents afectats, provinent del préstec any 2009:

Amb caràcter previ a la incorporació es modifica el destí del préstec, que pasarà en la part d’adquisició de solar, a
les inversions que contempla aquesta modificació. S’habilita a l’Alcalde per a que en finalitzar l’exercici modifiqui
novament el destí, en aquells casos que no s’hagi gastat la totalitat, la despesa hagi finalitzat en import inferior, o
s’hagin concedit subvencions que el facin innecessari, destinant la totalitat del préstec pendent de destí a les
inversions de l’exercici 2016 (preferentment a les despeses del camp de futbol) substituint el finançament amb fons
propis inicialment previst.
Es clarifiquen aquelles partides en les classificacions per orgàniques i econòmiques, preveient que quedaran sense
gastar les partides que s’hi atribuïen en el pressupost inicial, amb excepció de l’edifici social del camp de futbol.
DESPESES
org. Prog.
100
132
160
164

Econom. descripció
623
Pla millores seguretat viaria - càmeres seguretat
600
Adquisició terrenys nou cementiri

import
24.434,91
671,75
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240
111
111
111
111
111
350
330
330
112
202
450
450
320
351
352

323
151
151
151
133
155
342
342
342
337
231
920
920
338
454
342

INGRESSOS
870 01

3.

633
61901
61902
61903
61904
61999
62201
62301
62501
62502
62201
626
629
62201
619
621

Instruments aula de música
Urbanització plaça Arrabaleta
Urbanització Carrer Timons
Urbanització carrer Vistalegre
Aparcament carrer major
Millora espais urbans, pavimentació
Millora piscines
Equipaments PME
Mobiliari PME - Sala reunions
Mobiliari Serveis comunitaris - Cadires
Millora espai roquetes
Equips processos informació
Projecte web
Pista d'estiu - ball
Inversions noves edifici social camp futbol
Circuit de les coves, sistema de reg
TOTAL

ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT

699,00
6.188,55
19.098,76
5.988,11
4.198,66
18.094,56
1.232,55
5.024,27
1.083,03
8.778,00
5.946,21
729,00
7.937,00
28.000,00
60.000,00
25.861,13
223.965,49

223.965,49

Transferències entre partides:

Pendent de concretar per Decret de l’Alcaldia.
Les transferències de Crèdit de qualsevol mena, d’acord amb allò que estableix l’article 180 del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i en l’article 41 del
Reial Decret 500/1990, pel qual es desenvolupa el Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, estaran subjectes a les limitacions següents:
— No afectaran als crèdits ampliables ni als extraordinaris concedits durant l’exercici.
— No podran minorar-se els crèdits que s’hagin incrementat amb suplements o transferències, llevat que afectin a
crèdits de personal, ni els crèdits incorporats com a conseqüència de romanents no compromesos procedents de
pressupostos tancats.
— No incrementaran crèdits que com a conseqüència d’altres transferències hagin estat objecte de minoració,
llevat que afectin a crèdits de personal.
Les limitacions anteriors no afectaran a les transferències de crèdit que es refereixen als programes d’imprevistos i
funcions no classificades ni seran d’aplicació quan es tracti de crèdits modificats com a conseqüència de
reorganitzacions administratives aprovades pel Ple.
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida, per
quinze dies, durant els quals els interessats[ podran examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple.
L’expedient es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions; en
cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les.
L’Alcalde apunta que es tracta de determinar si és l’Alcalde o el Ple el que acorda determinades modificacions, es
tracta de delimitar més bé allò que ja ve establert per llei i que la nostra interventora ens ha proposat per a un millor
funcionament.
El regidor d’hisenda explica les destinacions:
-Dels superàvits del 2015 per a inversions financerament sostenibles com són els camins per import de
102.112,39 €.
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-De la destinació del Romanent de Tresoreria del crèdit que es va demanar l’any 2009 per l’anterior ajuntament de
1,7 milions, dels que restaven afectats 476.556 €. I del que s’utilitzen en aquesta modificació 223.965,49 €.
El Sr. Bernis insisteix que els pressupostos són previsions i que la modificació que ara es proposa és
solament de l’ 1,72% del pressupost, per tant tampoc és una modificació molt significativa, sinó la destinació d’uns
superàvits que estaven disponibles i que no s’utilitzaven des de l’any 2009.
Oberta deliberació es donen les següents intervencions:
1ª.- El regidor portaveu del grup municipal de SA Sr. Manel Ezquerra dona lectura a la següent exposició:
“Nosaltres considerem que aquesta modificació ve donada per l'obligatorietat de complir amb la llei i amb les
recomanacions de l'auditoria a la que ens ha sotmès la Sindicatura de Comptes. Entenem que tot és fa dins de la
legalitat però veiem clarament que s'articulen aquestes modificacions per trobar justificacions:
Primer- justificacions per trobar la manera d’explicar on han anat a parar uns diners procedents d'una operació de
crèdit destinada a cobrir els terrenys del Saladar per a les escoles i que gracies al crack de la conjuntura
immobiliària de la època s'han quedat en el Limbo. Quan es va confirmar aquesta "sort", o quan es va saber que
els informes jurídics anaven a favor nostre, hauríem degut de destinar els diners del romanent de crèdit per fer una
amortització extraordinària. No es va fer i durant les dos últimes legislatures ens hem liquidat els diners de la caixa
procedents d'aquest romanent.
Segon: Queda clar que en aquesta modificació s'aprofita per modificar el destí del préstec i poder justificar
despeses que fins ara eren injustificables per estar fora de pressupost. Mateu "dos pardals d’un tir"... trobeu la
manera de justificar obres improvisades i per l'altre cantó els diners que genera els impostos del nostre ajuntament
(que són molts, que haurien de ser molts menys) i que haurien de servir per pagar les despeses d'inversió, han fet
cap a sufragar una sèrie de serveis impropis no obligatoris.
Amb una bona política d'austeritat i apretant-nos el cinturó com toca, aquestes modificacions no caldrien. I els
diners del crèdit pels terrenys del Saladar s'haguessin tingut que amortitzar de manera extraordinària ja que hem
tingut la "sort" de que no ha fet falta utilitzar-los per la despesa per la qual, en el seu dia, va ser formalitzada
l'operació de crèdit. Si així ho haguéssim fet estaríem en disposició de reduir els impostos d'una manera clara.
Tercer.- Una última consideració. Fidels a la nostra manera de fer ja que així ho portàvem en el nostre programa.
Pensem que les competències per l'aprovació de cap tipus de modificació de crèdit, mai hauria de ser competència
d'una sola persona, ni d'alcalde ni de ningú. El fet de pensar, dialogar, ponderar i debatre qualsevol operació
d'aquest tipus entre 13 persones afavoriria la gestió de l'Ajuntament.
L'òrgan competent ha de ser el Ple municipal o en el seu defecte convocar les comissions més assíduament o
crear-ne de noves en el sentit que per exemple, d'una manera raonable i educada, us hem proposat i demanat a
traves de diferents precs i mocions.
Per tot això no volem ser partícips d’aquesta política econòmica, malgrat que estigui tot dins de la legalitat, no volen
aparèixer a la història com a partícips d’aquesta modificació que ha servit per a maquillar campanyes electorals,
uns diners que ja van aparèixer a l’anterior campanya electoral i van portar molt debat, la destinació del crèdit del
Saladar i votaran en contra, tot i que han estat apunt de l’abstenció per acabar amb tota aquesta discussió dels
diners que s’han estat gastant en despeses que no tocaven, però insisteix que no volen participar en aquesta
modificació i per això votaran en contra.
2ª.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta respecte al que s’ha dit que són recomanacions de la Sindicatura de
Comptes, no és així, sempre s’han fet modificacions de crèdit en aquest ajuntament, però també han estat
necessàries en totes les institucions i administracions públiques sempre, cap administració podria desenvolupar un
pressupost sense fer modificacions. Les modificacions es fan per actuacions imprevistes moltes vegades alienes a
la voluntat dels governs, que fan que s’apliquin despeses en llocs no previstos i això comporta modificacions, no
per recomanacions de Sindicatura, que el que ha fet es recomanar seguir unes pautes com la creació de la plaça
d’intervenció que ja s’ha fet.
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L’Alcalde, respecte als comentaris de la destinació del crèdit que tant s’ha parlat que ens el gastat, contesta que
avui porta un resum del que es va gastar i quan, primer es va fer un crèdit de 1,7 milions d’euros l’any 2009, dels
que 607.000 €. Es van gastar en urbanitzacions de vies públiques l’any 2009, l’any 2010 es van gastar 279.000 €.
en més urbanitzacions de vies públiques, en asfaltat de camins es gasten 107.280 €. I uns altres 82.368 en la
urbanització del Cr. Major, i 146.589 en les noves piscines. En resultes d’això queda el romanent afectat de
476.556 €. que es van trobar i que no són diners efectius sinó romanents afectats. Però d’aquest 1,7 milions
nosaltres van trobar com a romanent, que no físics, 476.556 €. Nosaltres no ens liquidat aquest 1,7 milions d’euros
del Saladar i són dades que les pot corroborar i consultar amb la interventora quan vulguin.
Respecte a les despeses que es diu no justificades que fem servir, doncs creu que criticar les noves inversions de
les instal.lacions del PME, mobiliari en serveis comunitaris, cadires, millores en un espai social, el projecte de la
web, inversions en l’edifici del camp de futbol, no sé si es consideren prou justificats, per a l’equip de govern creu
que estan prou justificats, per un criteri polític o perquè creuen que són despeses necessàries algunes ja previstes
al pressupost, despeses a les que es destina el romanent de tresoreria afectat, que es mereix el poble i que no
deixa de ser una qüestió de voluntat política, que pot variar per d’altres opcions polítiques igualment de legítimes.
Finalment l’Alcalde diu que les modificacions que es fan pel Ple o per Decret de l’Alcaldia ho diu la llei no l’equip de
govern, i si es fa és per agilitat, dins de capítols, per exemple el de personal, o d’altres, es perquè és pot
significatiu, tot es pot discutir, però ho permet la llei com ho fan totes les institucions a dia d’avui.
3ª.- El Sr. Manel Ezquerra respon que ells segurament també faria modificacions pressupostàries, però considera
que aquesta modificació no es transparent, demana que no es faci demagògia dient que no es busquen amics on
es fa la despesa, sol faltaria que no estiguessin justificades, però ell diu que aquestes les utilitzem perquè són
justificables, són d’altres les despeses que s’han fet anar, tot es pot maquillar i tots ho sabem, perquè d’altres
improvisacions com despeses en festes i similars no són tan justificables. Finalment diu que la llei permet utilitzar el
decret de l’Alcaldia per fer modificacions, però no obliga, creu que caldria aparcar els decrets solament per agilitzar
les coses però creu, com ha dit sempre, que hi ha temes que sempre és millor penssegar-les amb tretze persones,
o set de l’equip de govern, que no amb una sola.
4ª.- Seguidament l’Alcalde, abans de donar la paraula al portaveu del CDC, contesta que la paraula demagogia
s’utilitza quan dius alguna cosa i no la pots demostrar, ells demostren amb dades el que diu, per tant si no vol que
se li digui que fa demagodia haurà de demostrar les despeses injustificades que diu que es fan; i el fet que la llei et
permeti fer per decret modificacions no es pot treslladar a la gent que és il.legal o un abús d’aquesta eina, ja que
consultar tot al ple en un ajuntament com el nostre el faria ingovernable, pensem que tot està sota el control del
secretari i de l’interventor i sota la responsabilitat dels respondables del govern i de l’Alcalde. Dient que si té
qualsevol dubte de la legalitat o de l’abús l’invita a que el denunciï i ja està. Qualsevol altra interpretació es voler
vendre algo diferent a la realitat.
El Sr. Ezquerra manistesta que si no té mes dades aquí es per que no te l’estructura de l’ajuntament treballant per
ell, per exemple la brigada és cada vegada més gran i si es destinés a la seva feina que es arranjar carrers i
serveis públics necessàris a tots, en lloc de preparar “festes i festuquis” continuament un altre gall ens cantaria,
però en la modificació no s’utilitza aquesta despesa sinó solament es miren inversions, per tant es demana que no
es faci demagodia, estar clar que s’han gastat molts diners en festes, que s’ha sobredimensiónat uns serveis
socials que estan molt be però que corresponent a la Generalitat i que poden provocar un efecte crida, Per d’això
no es parla a la modificació sinó d’aquelles inversions que es poden justificar. Ni parlem de populisme, del que van
ser tildats al passat ple, ni demagia, i demana que es retirin aquestes acusacions, perquè els únics populistes va
ser els que ara manen quan fa cinc anys i mig a les eleccions va fer bandera de la tolerància zero contra l’incivisme
i del control de la despesa que es deia s’havia anat de mare, quan ara tenim més despesa que a l’època de la
bombolla immobiliària en la que es deia que es gastava pels descosits, Per aixó demana que es deixi de gastar
tant per poder amortitzar els crèdits i baixar els impostos, ja que paguem uns dels majors impostos de Catalunya
quan no tenim els serveis ni l’estat de les vies públiques com correspondria al que es paga. Si s’usa la brigada per
arranjar serveis es beneficia als deu mil habitants i no sol als quaranta que van a fer la xocolatada, que també està
be però no sempre per això. Acaba dient que no vol sentir acusacions de populisme quan ara patim onades de
robatoris i d’altres temes que no vol entrar.

Esborrany acta de Ple

21

L’Alcade Sr. Miquel Serra li replica que el populisme i la demagògia que arriba a fer és una cosa escandalosa, és
més sent vergonya per què es pugui acusar a un equip de govern per fer coses injustificades, li demana que parli
amb la interventora i el secretari, que busqui tot el que hi ha i el presenti davant de la justícia i amb aixó acabem
amb tot. Afegeix dient al Sr. Esquerra que el populisme i la demagodia la fa ell de forma continuada, perquè el que
ell diu de “festes i fiestuquis” ell li diu desenvolupament de la cultura, la convivència que hi ha en el poble no té res
que veure amb la que es van trobar quan van arribar nosaltres i això es diu des de fora del nostre municipi, i la
despesa que fa l’ajuntament té un raonament lògic i una justificació perfectament contemplada a l’estat de
comptes, és una qüestió de decisions polítiques i de com volem que sigui el poble, la convivència a millorat els
delictes han baixat rotundament, lels resulatts pressupostàris i les dades socials i d’acollimen, són dades rals i que
són públiques, les manifestacions que es fan contrariament disten molt de la realitat. Com va dir al discurs de la
festa major per l’equip de govern les festes són molt importants perquè donen un sentit de convivència al nostre
municipi molt necessari, desmerèixer a la gent que va a una xocolatada es responsabilitat del que ho diu, per ells
continuaran fent les tasques i justificant de la manera més rigorosa possible i per això ara tenim a la interventora,
per això el reta a no fer més demagògia i populisme, a que presenti documents i si pot que vagi a la justícia i es
veuran als tribunals.
5ª.- El regidor portaveu del grup municipal de CDC (PDC) Sr. Jordi Janés manifesta un cop més la benvinguda de
la interventora, però aprofita per fer una pregunta al regidor d’Hisenda, ja que tenim la figura de la intervenció es
suprimirem els assessors econòmics està previst?, continua en referència als números del crèdit del Saladar, ja
que fa cinc anys que governen i des de que ells estan aquí les dades que s’han donat no les havien sentit mai i els
desquadra bastant i aprofitant que està la intervenció demana que es se’ls facilitin les dades. Respecte al punt que
ara es tracta des de CDC-PDC volen llegir l’escrit que va fer ERC i el Sr. Santi Pelegrí com a portaveu al darrer
butlletí informatiu municipal, que comentava que al darrer ple havien aprovat l’estat de comptes que havien estat
avalats per la mateixa Sindicatura de Comptes i desaprovats pels grups de la mateixa CDC i SA sorprenentment,
comentava el Sr. Pelegrí, fent oposició s’oposin a la Sindicatura de Comptes que és l’estament que regula i
controla les administracions, dient del tipus d’oposició que estan duent a terme, etc. Tot be a compte de que es
parla de la creació de les figures de l’interventor i del tresorer, ja proposades des de Convergència, i es sorprèn
que es dubti que el seu grup tingui clares aquestes funcions i fins i tot la de Sindicatura, quan realment el que no
tenen clares aquestes funcions són el propi equip de govern, per això volen preguntar si en data 28 de juny no van
tenir que aprovar i aplicar un Pla econòmic financer, on van tenir que establir una retallada de pressupost de quasi
300.000 €, es veritat o no, obligats per Sindicatura o recomanats per ella, perquè avui estem tractant unes
modificacions pressupostàries que es diuen no són causals, quan es veuen que hi ha algunes despeses que ni
estaven pressupostades i que s’utilitza aquest romanent de crèdit que es poden fer servir per comptes corrents, i
sembla que es diu que es per una recomanació que diu que s’ha de fer aquest canvi. Aquí el que nosaltres veiem
es que encara continuem tirant de campanya electoral, perquè d’aquests 223.000 €. que avui utilitzem encara
queden 250.000 més que tocaran afegir-les l’any que ve a inversions, veien que encara estem rememorant la
campanya electoral. També vol preguntar si no és cert que tenia que haver un informe final de l’auditoria de la
Sindicatura, ja ha arribat o esta publicat?, Afegeix que des de CDC-PDC creien que l’equip de govern hauria de fer
un e-ban on possés “es busca”, es a dir es busca un criteri a seguir perquè veuen que es va a “salto de mata”
després d’un any i mig que estan fent el seguiment, i fem una correcció que ens la mana la Sindicatura de
Comptes.
6ª.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que no entén els canvis de criteri que ha exposat el Sr. Janès, però creu
que ens hauríem d’acostumar a que la voluntat política està assessorada pels tècnics que són els que aconsellen a
fer els canvis i les modificacions necessàries, fins ara era el secretari-interventor i ara és la nova interventora que té
el seu propi criteri i maneres de fer, que van creure raonable i que a partir d’ara seguiran l’assessorament en l’àmbit
econòmic de l’ajuntament de la nova interventora. En quant al tema del crèdit del Saladar li facilitarà les dades,
que se les podrà argumentar i ampliar la interventora. En quant a l’escrit comentat del butlletí informatiu no té res
que vere, com va explicar Sindicatura fa a una sèrie de municipis catalans una auditoria per veure com
desenvolupen el control econòmic i financer d’un període determinat, per demanar una serie de rectificacions o
aportar, com les van comentar a la visita que ens van fer, recomanacions per que fossin extensibles fins i tot a
altres ajuntamens, era un assumpte de la Sindicatura que no tenia res a veure amb el pla econòmic financer que
es va aprovar al mes de juny perquè l’any anterior ens havien passat del sostre de la despesa sorprenentment com
s’han trobat altres ajuntaments, perquè després de passar les dades trimestralment complint ajustats, al mes
següent quan es passa la liquidació es canvia de criteri pel seu càlcul i ens va fer passar del sostre de despesa.
Per això es va aprovar el pla, per reduir i compensar la despesa al pressupost que ens havien passat, però està
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totalment desvinculat de sindicatura de comptes. En quant que veuen reticències de la passada campanya
electoral, voldria saber quines, perquè la llei no les permet demorar el pagament de factures i per això no entén
l’acusació de política electoralista. En quant l’informe de Sindicatura no es públic encara, van rebre un esborrany al
que se li van fer unes observacions a les recomanacions que es rebien i quan sigui definitiu es publicarà.
El Sr. Jaume Bernis delegat d’hisenda, respon a la pregunta dels assessors econòmics, dient que evidentment
quan es situaran amb el servei de la nova interventora i veuran si tenen cobertes les necessitats, valoraran si
caldrà o no prescindir els serveis dels assessors, però primer volen veure el rodatge que tenim i les noves de
treballar de la nova interventora, dir ara que sí prescindiran no el vol fer fins a tenir aquest període de acoplament.
Respecte als números del Saladar poden consultar als companys que tenien a l’ajuntament quan es va fer
l’operació, les poden preguntar, i surt a tots els pressupostos que es va fer una operació de 1,7 milions d’euros,
dels que 1,092 milions estava destinada a pagar el solar del Saladar, i la resta estava destinada a totes les partides
que s’han citat i es passarà, es un fet des de el 2009. Li xoca també es digui lo de la creació de la intervenció, ja
que la figura de l’interventor el venen demanant ells anys i anys, fins i tot quan estaven a l’oposició, perquè el poble
creixia en població i pressupostos i la figura del secretari-interventor no podia arribar a cobrir-ho tot., i ha arribat ara.
Respecte a la destinació del romanent de tresoreria de 476 mil euros no van a comptes corrents sinó que van a
inversions com està obligat ja que no poden anar a despeses corrents.
Respon al Sr. Jordi Janés felicitant al Sr. Bernis per la seva habilitat en interpretar les seves paraules, primer ja
veuen que la modificació d’avui és per finançar inversions, els felicita igualment per crear la intervenció que ja
demanaven com ells quan estaven a l’oposició, però l’estranya es que en sis anys no l’hagin creat. Però encara li
sorprèn més que no sapigueu si es prescindirà dels assessors econòmics que havien de complementar a la
intervenció abans, és allò que deia del criteri, es diu que ja es valorarà. Quan ja tenim els departament tècnic que
volien per una major transparència mantindrem uns serveis per carregar-nos amb més despesa, aquesta es la
seva queixa. Respecte a les modificacions de ara ens venen recomanades per justificar la utilització del
crèdit.d’una forma obligatòria.
L’Alcalde contesta que és obligat legalment destinar a inversions els romanents de crèdit afectats i les destinades a
inversions financerament sostenibles, no es pot fer altra. El Sr. Janés contesta que no estaven imputats aquí i per
això es canvia ara, l’Alcalde respon que és per algunes despeses no pressupostades i que no s’havien gastat
abans.
Continua el Sr. Janés contestant al Sr. Benirs, diguent-li que clar quan parlaven amb els seus companys no
s’estava el peu de la gestió i estats de l’ajuntament com ara i sempre es parlava del 1,092 euros, s’hauran de
reciclar i posant al puesto de totes aquestes situacions.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que el 1.092 €. es un endeutament que quan entren té l’ajuntament amb
immobiliaria St. Martí, l’ajuntament tenia dos opcions o pagar els diners o retornar solars. El crèdit de 1,7 milions es
destinava en 1.092 milions a pagar el solar de les escoles del Saladar i una part de sis-cents i pico mil euros per
pagar urbanitzacions de vies públiques, fent el paquet del total crèdit e 1.7 milions. Posteriorment, com ja ha
explicat, es van gastar uns sis-cents i pico mil euros més en d’altres partides, i quan entre ells solament queda els
476 mil euros afectats, com no es podia econòmicament retornar aquests diners es va optar per desenvolupar el
desenvolupament urbanístic del pla parcial i retornar els terrenys urbanitzats que també deia el conveni.
El Sr. Janés respon que ja li val l’explicació del crèdit de 1.7 milions, i de la utilització de la part de 1.092 milions
que estava destinada a pagar els terrenys de les escoles del Saladar, però aquí cal parlar de que ja es van gastar
una part d’aquests diners i que quan hi ha les negociacions amb la immobiliària no es paguen. L’Alcalde contesta
que no van haver negociacions sina que es va optar per entregar els terrenys en lloc de pagar tal com deia el
conveni perquè resultava més econòmic. El Sr. Janès insisteix en que tot i que l’Ajuntament diuen que naufragava
i que estava tan malament, encara tenien 476 mil euros per gastar, també poden dir que el pla econòmic financer
que em tingut que aprovat també era de l’anterior legislatura, creu que el Sr. Janès que hi ha una sèrie de coses
que es disfressaran com voldran però es el seu criteri.
El Sr. Manel Ezquerra apunta que pensava que el romanent era de vuit-cents i pico mil de romanent, i ja es
revisarà. El Sr. Bernis vol aclarir que el crèdit de 1.7 milions apareix a la taula de la relació de crèdits del
pressupost, vol dir que no es una cosa que es maquilla, sinó que surt tal qual. I els 476 mil euros de romanent de
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tresoreria si el busca veurà com surten cada anys. L’Alcalde i el regidor d’hisenda diuen finalment que està escrit i
els plens estan gravats i que del 1,7 milions del crèdit quan van entrar solament quedaven 476 mil euros per
gastar. Acaba l’Alcalde que la figura de l’interventor no la van crear quan van d’entrar perquè les arques de
l’ajuntament no estaven per tenir més despesa, per això van fer unes modificacions en l’organigrama per recolzar
al secretari en l’àmbit econòmic i per estalviar aquests diners, equivocadament o no, però la llei ens obliga a crear
el lloc i la veritat que amb el mes que porten amb la intervenció estan satisfets. El Sr. Janès insisteix en que encara
es mantenen als assessors. L’Alcalde considera que per tal de prendre decisions s’ha de donar un marge de temps
per comprovar com es desenvolupen les modificacions.
L’Alcalde dona per finalitzada la deliberació.
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 7 vots a favor dels regidors del grup municipal d’ERC, 3 abstencions dels regidors del grup
de CDC i 2 vots en contra dels regidors del grup municipal de SA.
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, amb reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent i amb el vistiplau del
Sr. Alcalde.
Alcarràs, a la data indicada al marge.
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