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ACTA NÚM. 12/2019
Expt. PLN/2019/12.

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 3 D’OCTUBRE DE 2019.

Data: 3 d’octubre de 2019.
Horari: Inici a les 20:00 h i acabament a les 21:00 h.
Lloc: Sala de sessions.
A les 20:00 hores del dia tres d’octubre dos mil dinou, 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.
Manel Ezquerra Tomàs, amb l’assistència dels regidors que es relacionen seguidament, i la del Secretari
Sr. Pere Biedma Agüera, que certifica.

Regidor-Tinent d’Alcalde:
Sr. Jordi Janés Girós (JXCAT).
Secretari
Sr. Pere Biedma i Agüera.

Regidors/es:
Sra. Ester Ibars i Vitores (JXCAT)
Sr. Gerard Companys Pujol (JXCAT).
Sr. Agustí Camarasa Pelegrí (JXCAT)
Sr. Josep Sicart Arbonés (SA).
Sr. Santi Pelegrí Cortijo (ERC).
Sr. Santi Ribes Dolcet (ERC).
Sra. Marta Morreres Gòdia (ERC).
Sr. Jordi Castany Camí (ERC).
Sra. Gemma Escar Paris (PSC).

ACTA DEL PLE

Grups polítics municipals:
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
Junts per Alcarràs (JXCAT)..
Agrupació Electoral Sempre Alcarràs (SA).
Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

ABSÈNCIES:

Es donen les absències excusades dels regidors i regidores següents: la Sra. Dolors Gòdia i Serra (SA) i
la Sra. Laia Sisó Sanjuan (ERC).
Durant tota la sessió de la Interventora Sra. Ester Abellana Mogues.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Es celebra sessió extraordinària, prèvia convocatòria i publicitat efectuada amb l’antelació i forma

1

Codi Validació: 72MK3WZGPH3GFGNPDDH6HE25F | Verificació: https://alcarras.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 6

Manel Ezquerra Tomàs (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 08/01/2020
HASH: 244cd838b4700058c49b79dc0a3c1dc2

Alcalde-President:
Sr. Manel Ezquerra i Tomàs (SA).

Número: 2019-0014 Data: 04/01/2020

ASSISTENTS :

reglamentària, amb quòrum d’assistència suficient. Oberta la sessió i declarada pública per la
Presidència, seguidament es procedeix a conèixer els assumptes inclosos a l’Ordre del dia.
ORDRE DEL DIA:

A) PART RESOLUTIVA.

Únic.- Expedient 900/2019. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL
DEL REGLAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL I DE SERVEIS FUNERARIS DE L’AJUNTAMENT
D’ALCARRÀS.
Vista la proposta d’acord dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de Governació celebrada
el dia 24 de setembre de 2019, l’acord del Ple del dia 26 de setembre de 2019 que ajornà la resolució i la
reunió dels regidors constituïts com a comissió d’urbanisme del dia 1 d’octubre de 2019, que consta a
l’expedient,

1.- Aquest ajuntament està finalitzant les obres de construcció d’un nou cementiri municipal i precisa
reglamentar de nou la seva ordenació. S’han fet consultes empreses privades de gestió de cementiris així
com dels Serveis d’assistència als municipis per la gestió de cementiris i serveis funeraris de la Diputació
de Girona i algun altre Consell comarcal. Desitjaríem tenir un servei similar al nostre territori i a tal efecte
ens hem adreçat a la Diputació de Lleida per tal que, directament o en conveni amb corporacions pugui
implantar el sistema de gestió de cementiris. Un cop ens integren en algun sistema general, a ser possible
de cooperació pública, s’hauran d’aprovar les ordenances i disposicions que regulin la prestació del servei
adequada al sistema.
5.- Mentre tant, cal preveure la possibilitat de posada en funcionament del nou cementiri municipal, a tal
efecte es precisarà:
a) Establir una modificació puntual del Reglament vigent del cementiri, per tal de regular l’atorgament de
sepultures adient a les condicions arquitectòniques de les illes.

ACTA DEL PLE

ANTECEDENTS:

Número: 2019-0014 Data: 04/01/2020

L’Alcalde, en virtut dels següents

c) Igualment caldrà sol.licitar a la Diputació de Girona l’adhesió al seu programa de gestió de cementiris i
serveis funeraris i demanar a la Diputació de Lleida que estableixi conveni amb la Diputació de Girona o
alguna altre corporació.
8. Considerant que per Provisió d'Alcaldia de data 18 de juliol de 2019, es va sol·licitar informe de
Secretaria en relació amb el procediment i la Legislació aplicable per aprovar la modificació de
l'Ordenança municipal reguladora del Cementiri municipal.
9. La secretaria municipal, atenen els criteris donats pels serveis tècnics, efectua proposta de modificació.
10. Considerant aquest informe com avantprojecte es va aprovar per la Comissió informativa de
Governació, constituïda també com a Comissió d'estudi d'Ordenança municipal, en sessió del dia
23/07/2019.
11. Considerant que no procedeix tràmit de consulta pública, donat que es considera que la proposta
normativa no te un impacte significatiu en l'activitat econòmica, ni imposa obligacions rellevants als
destinataris o reguli aspectes parcials d'una matèria. La concurrència d'aquestes circumstàncies queden
suficientment acreditades. Sense perjudici de la consulta prèvia a fi de donar audiència als ciutadans
afectats i recaptar quantes aportacions addicionals puguin fer-se per altres persones o entitats.
Es podria també recaptar directament l'opinió de les organitzacions o associacions reconegudes per llei
que agrupin o representin a les persones els drets de les quals o interessos legítims es veiessin afectats
per la norma i les finalitats de la qual guardin relació directa amb el seu objecte. La Llei 39/2015, d'1
d'octubre, en regular en el seu article 133.2 aquest tràmit d'audiència i informació públiques, no assenyala
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b) Establir un registre adient de les sepultures aprofitant el sistema informàtic de Gestiona.

el moment en què han de fer-se. Per tant considerem que haurà de realitzar-se coincidint amb el moment
en què s'efectuï la informació pública prevista en l'article 49.B) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les Bases del Règim Local, és a dir, quan ja es compti amb el text elaborat de l'ordenança municipal, i
prèviament a la seva aprovació definitiva. Però no es té constància de l’existència de cap col.lectiu
representatiu.
12. Efectuada exposició pública en el Tauler d’Anuncis i a la Seu electrònica municipal, així com al BOP
núm. 149 del dia 2 d’agost de 2019, durant el termini de 30 dies, es certifica per la Secretaria que no s’han
rebut reclamacions ni al.legacions de cap tipus.
13.- Efectuada observació per part del regidor d’urbanisme i espais públics en el que manifesta que
havent visitat cementiris amb l’estructura dels nínxols igual com la del nou cementiri, s’observa la
necessitat que s’hauria de deixar instal·lar una barana per preservar l’ornamentació funerària que
s’acostumen a deixar pels familiars a la tomba. Fent proposta de per resoldre aquest problema.
14.- Atesa la comprovació de l’ornat dels nínxols a la vista de les propostes rebudes, s’afegeix una
regulació específica de les condicions arquitectòniques i d’ornat.

17.- Efectuada la visita al cementiri pels regidors representants dels grups polítics municipals, amb
l’absència de la regidora del PSC, es va disposar fer una proposta definitiva a la sessió plenària
convocada pel dia 3/10/2019.
Realitzada la tramitació corresponent i vista la competència del Ple, en virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 178 del Text Refós de la Llei Municipal
i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 63 del Reglament
d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
Es proposa per l’Alcaldia l'adopció del següent

ACTA DEL PLE

16.- A tal efecte el Ple en sessió del dia 26/9/2019 va ajornar la resolució i es va convocar visita al
cementiri dels membres de la comissió d’urbanisme per tal que, juntament amb els tècnics, es pugues fer
una proposta definitiva convocant ple extraordinari pel dia 3/10/2019.
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15.- La Comissió informativa de governació celebrada el dia 24/09/2019 va considerar que l’observació
formulada pel regidor d’espais públics s’havia de considerar abans de l’aprovació definitiva de la
modificació de l’ordenança, a tal efecte el portaveu del grup d’ERC va formular també petició d’estudi de
l’ornamentació que malgrat que va ser discutida en una comissió d’urbanisme no es va considerar
suficient. A tal efecte s’acorda ajornar la resolució definitiva fins a que es realitzi una nova visita al
cementiri pels regidors i els tècnics municipals per tal de poder determinar una proposta definitiva.

PRIMER. Acceptar l’observació efectuada pel regidor delegat d’urbanisme i espais públics per retrotraure
la posició de la làpida i per deixar instal·lar una barana per preservar l’ornamentació funerària que
s’acostumen a deixar pels familiars a la tomba.

SEGON. Aprovar definitivament la modificació del Reglament del cementiri municipal i de serveis funeraris
de l’Ajuntament d’Alcarràs, següent:
Article 8. bis. Identificació de sepultures i adjudicació al nou cementiri municipal.
1. Les illes de nínxols s’identificaran amb nombres correlatius fins al total de illes existents. Els nínxols
s’identificaran numerant-se correlativament des de el primer fins al l’últim existent en tot el cementiri, amb
la indicació de la numeració de l’illa (per exemple nínxol 10 / Illa 1.)
2. Les concessions de drets funeraris sobre sepultures s’efectuaran preferentment quan calgui fer-ne ús
per inhumar una persona difunta o cendres procedents d’incineració.
3. Per les condicions arquitectòniques de les illes de les sepultures, per regla general, l’ordre en què es
cedeixen les sepultures per practicar les inhumacions serà el següent:
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ACORD

a) Els nínxols s’atorgaran començant cada illa pel nínxol superior esquerra.
b) A partir d’aquest s’atorgaran per rigorós ordre correlatiu, partint dels nínxols prèviament atorgats i
d’esquerra a dreta.
c) Cada vegada que finalitzi una filera es tornarà a començar per la filera inferior pel mateix ordre d’esquerra
a dreta.
d) Excepcionalment, es podrà saltar la correlació i ordre anterior, quan en una línia de nínxols solament
quedi un nínxol disponible i es sol·liciti l’adquisició de dos o tres nínxols junts per crear una sepultura familiar,
solament en aquest cas, s’autoritza a saltar l’ordre, atorgant els nínxols per la sepultura familiar (2 o 3) en la
filera inferior següent d’esquerra a dreta.
e) El nínxol que hagi quedat pendent d’adjudicar a la filera superior anterior, s’adjudicarà per la següent
defunció individual que es demani.
f) Quan es doni la causa d'atorgament de drets funeraris sols es podran concedir fins a un màxim de dos
nínxols per titular, excepcionalment prèvia resolució motivada es podrà ampliar fins a tres per causa de
formar una unitat de sepultura amb caràcter familiar.

c) La lapida es col·locarà, refosa 15 cm. del muntant lateral de formigó, segons s’indica al plànol adjunt
annex a l’ordenança.
d) Es podrà aplacar, amb el mateix material de la lapida, els laterals, la part superior e inferior de la part
refosa (15 cms), sense que sobresorti mai del muntant lateral de formigó. El rejuntat dels aplacats es
realitzarà amb morter del mateix color que el formigó del muntant lateral.
e) No es pot col·locar cap aplacat, element fixe, o barana al voladís de formigó.
f) Tots el ornaments fixes i baranes es col·locaran dins de la franja de 15 cms, sense sobrepassar
el muntant lateral de formigó.
g) Aquests normes seran comunicades pels serveis municipals als titulars dels drets funerari, així com a les
empreses que facin treballs de sepultura a càrrec dels particulars, que seran responsables del compliment
de la norma.
L’incompliment d’aquestes disposicions arquitectòniques i d’ornat seran considerades infraccions de les
regulades a l’art. 65. h) de l’ordenança, per incompliment de les condicions de les autoritzacions de prestació
dels serveis sanitaris.
En el cas d’incompliment de les condicions arquitectòniques i d’ornat l’Ajuntament requerirà al titular del dret
funerari i a l’executor de les obres per a que ho subsani en el termini de 15 dies, amb apercebiment
d’execució subsidiària per part de l’administració amb repercussió de costos al titular. Tot sense perjudici del
resultat de l’expedient sancionador que es pugui incoar.

SEGON. Disposar la publicació íntegra de la modificació, fent constar que entrarà en vigor des de la data
de publicació en referencia al nou cementiri municipal, així com la comunicació de l’expedient a
l’administració estatal i autonòmica.
Oberta deliberació es realitzen les següents intervencions, manifestant les opinions sintetitzades
següents:
1.- La regidora del grup municipal del PSC Sra. Gemma Escar creu necessari que tothom s’assabenti de
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b) Per raons d’ornat es prohibeix qualsevol tipus de tancament dels nínxols, amb vidres, metàl·lics, etc.

ACTA DEL PLE

a) Els nínxols amb difunts han de tenir com a mínim una làpida on consti el nom i data de les persones
inhumades al mateix, els no utilitzats en el moment de l'atorgament de la concessió es deuran de tancar
sense cap mena d'inscripció, tret que es faci una làpida conjunta en forma de mausoleu familiar.

Número: 2019-0014 Data: 04/01/2020

4.- Condicions arquitectòniques i d’ornat de les sepultures.

les normes d’ornat, està conforme amb la proposta perquè així les famílies podran deixar els elements
d’ornat en les seves sepultures com estan acostumats al poble.
2.- El regidor delegat Sr. Josep Siscart manifesta que l’observació i la proposta d’ornat ve després d’anar
a veure cementiris de municipis amb els mateixos tipus de nínxols, després de consultar amb
professionals instal.ladors de làpides i responsables municipals, tots ells deien que els elements d’ornat
no quedaven resguardats. Això no era convenient per les costums del nostre poble, a la gent l’agrada tenir
fotos i flors a les sepultures. Per això va proposar ficar la làpida a 15 cm. del voladís per tal de protegir la
ornamentació.

6.- La regidora Sra. Ester Ibars lamenta aquest afany de perdre temps, es va fer la visita al cementiri pels
regidors i es va veure que la gent te la costum de guarnir el seu nínxol, és la costum de la gent del nostre
poble, no creu que agradi una idea lineal.
7.- El regidor Sr. Santi Pelegrí replica que ell no va poder assistir però va assistir un regidor del seu grup
tan vàlid com ell, que ens ha informat per poder tenir un criteri de grup. Insisteix en no poder haver accedit
a la informació de la proposta del ple d’avui i creu que la instància del juliol hauria de ser contestada, no
val dir que es va parlar en comissió d’obres o no constarà la discussió en acta. No es va discutir del
disseny ni del cementiri ni dels nínxols. El voladiu es va deixar per ficar els elements decoratius i es podria
ficar una barana per protegir. Ara es dona una solució diferent al projecte tècnic, si no s’atura ara es
començarà amb mal peu i es deixarà un empastre de per vida.
8.- L’Alcalde replica que quan es va aprovar el projecte del cementiri i dels nínxols es va fer sense donar
informació a l’oposició ni possibilitat de discutir res, ja es va dir que seria un cementiri molt car i que
requeriria molt manteniment, es va dir que era un cementiri per guanyar premis d’arquitectura però molt
diferent al que estem acostumats, per exemple en lloc de tanta urbanització es podria haver fer un mur de
tancament, o un altre tipus de bancs, o els desnivells, etc. Afegeix que han estrat i s’han trobat molts
problemes amb les obres del cementiri, la jardineria, el reg i la zona arbolada entre d’altres, han tingut que
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5.- L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra creu que s’han fet uns comentaris fora de lloc, dient mitges veritats i
mitges mentides. Recorda que es va acordar ajornat la resolució en una comissió de governació del dia
24 de setembre, que el Ple del dia 26 de setembre va acordar fer la visita el dia al cementiri el dia 1
d’octubre, que es va realitzar i no va assistir el Sr. Pelegrí i allí es va acordar efectuar la proposta que es
passa avui a aprovar. Que la visita es va fer amb tècnics i regidors, comprovant-se com quedarien els
nínxols. Insistir que la instància del Sr. Pelegrí del mes de juliol demanava una reunió per parlar d’aquest
assumpte, i ja es van fer reunions a la comissió d’urbanisme, a la comissió de governació prèvia a
l’aprovació inicial, a més d’ajornar la resolució i fer la visita que es va fer, creu suficientment contestada la
sol.licitud amb aquestes reunions i discutides les propostes. Recorda que el cementiri estava molt
enrederit quan van entrar a governar, creu que té un disseny que no és l’adient per les costums del nostre
municipi i tindrà un cost de manteniment molt elevat. Tirar enrere la làpida 15 cm. No estava previst al
projecte, però a la vista dels exemples, de la pendent i la desprotecció de la zona per situar els elements
decoratius que s’acostumen a ficar, en una zona de vent sense i sense tancament, creu que haurien tingut
queixes de la gent que tenen la costum de tenir un ornat propi. Per això han primat la funcionalitat i la
costum demandada sobre el disseny. La proposta semblava que era coneguda i acceptada per tots els
assistents i s’ha acabat de redactar i dibuixar avui mateix però era coneguda pels regidors assistents a la
visita del cementiri, per això no estava a l’expedient abans.

ACTA DEL PLE

4.- El regidor del grup d’ERC Sr. Santi Pelegrí manifesta que l’agrairia no tenir la proposta a la mateixa
sessió, no han pogut entrar a l’expedient per conèixer-la amb anterioritat. Agrair la predisposició de l’equip
de govern per tal de fer una visita conjunta al cementiri i veure in situ les possibilitats d’ornat dels nínxols.
Però vol recordar que quan es van aprovar els projectes del nou cementiri i dels nínxols els actuals
governants hi eren a l’oposició i no van formular al.legacions, es van aprovar sense oposició. La proposta
dels nínxols pretenien uniformitat, respectant el voladís i sense retirar la làpida. Malgrat tot sembla que tot
el que es feia per l’anterior govern estava malament. Vol dir que la proposta encarirà l’enterrament al tenir
que posar marbre al voltant de la zona coberta i trenca el criteri estètic aprovat pel Ple. Per aquests
motius votaran en contra i perquè creu que la proposta ha estat un caprici del govern. Insisteis que al mes
d’agost va presentar una instància on demanava una comissió d’estudi amb els tècnics i encara no ha
tingut resposta i per tant demana se li contesti.
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3.- El regidor del JXCAT i Tinent d’Alcalde Sr. Jordi Janés insisteix el dit a les comissions, es van trobar
una la obra del cementiri mol aturada i s’ha anat modificant coses sobre la marxa, els nínxols han estat
causa d’un gran debat, fins i tot dins dels membres de l’equip de govern, però la proposta recull el desig
que ha les ha manifestat molta gent i volen continuar amb la costum del nostre municipi.

resoldre problemes entre el disseny i la utilitat. Respecte a la instància del Sr. Pelegrí era per fer reunions
per discutir el disseny i ja s’ha fet en diverses comissions, de fet la resolució es va ajornar per fer la
proposta es va acordar concretar-la el dilluns a la visita al cementiri i això és el que s’ha fet, malgrat que la
forma escrita i el dibuix no s’ha pogut acabar fins avui. En definitiva han volgut que la proposta respongui
a la costum i al que la gent les ha manifestat que volen que és seguir amb la costum i ficar les
decoracions habituals als seus nínxols. Pot ser cap assumpte s’ha discutit tant com el final del projecte del
cementiri i dels nínxols.
Finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta, amb l’assistència d’11 dels 13 regidors que formen el
seu nombre legal, el Ple aprova la proposta per 7 vots a favor dels regidors dels grups municipals de JXCAT,
SA i PSC i 4 vots en contra dels regidors del grup municipal d´ERC.
No havent més assumptes que tractar l’Alcalde aixeca la sessió en el lloc, data i hora indicats a
l’encapçalament.
I perquè consti als efectes establerts als arts. 203 al 207 del R.O.F. (R.D. 2568/86, de 28 de novembre),
lliuro aquest certificat, i amb el vistiplau del Sr. Alcalde.
Alcarràs, a la data indicada al marge.
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Vist i Plau.
L'ALCALDE.

ACTA DEL PLE

EL SECRETARI.
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