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ACTA NÚM. 02/2016

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 10 DE MARÇ DE 2016.

Data: 10 de març de 2016
Horari: Inici a les 20:00 h i acabament a les 23,30 h.
Lloc: Sala de sessions.
A les 20:00 hores del dia deu de març 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 Secretari-Interventor 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).
Sr. Simeó Abad i Moliné (PPC).

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-Interventor:
Sr. Pere Biedma i Agüera.

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

ABSÈNCIES:
Amb l’absència excusada fins al 7 è. Punt de l’ordre del dia del regidor Sr. Simeó Abad i Moliné (PPC) i fins al 10 è. Punt de l’ordre del dia
del regidor Sr. Jordi Janés Girós (CiU).

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Es celebra sessió ordinària, prèvia convocatòria i publicitat efectuada amb l’antelació i forma reglamentària, amb quòrum d’assistència
suficient. Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, seguidament es procedeix a conèixer els assumptes inclosos al següent

ORDRE DEL DIA:
Acte seguit es dona pas a conèixer els següent punts de l’ordre del dia.
L’Alcalde-President, abans d’iniciar la sessió, demana als regidors que siguin els més escarits possibles en les seves intervencions per evitar que
els plens s’allarguin més del necessari i poder deixar temps suficient per a la intervenció de tots els grups polítics municipals en les deliberacions.
Acte seguit s’inicia la sessió.
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1.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Donat per llegit l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió del Ple corresponent a la sessió ordinària del dia 12 de gener de 2016, es proposa
per l'Alcaldia la seva aprovació, preguntant l’Alcalde als membres de la Corporació si tenen alguna observació a formular.
Observacions:
1.- L’Alcalde informa de que regidor portaveu del grup de SA, Sr. Manel Ezquerra, observa que al Punt 3 è. de l’ordre del dia en el que
s’aprova el pressupost general per a 2016, en l’apartat de deliberació, després de l’apartat 11 è. de la intervenció del Sr. Manel Ezquerra,
portaveu del grup de SA, no consten les respostes dels membres de l’equip de govern i la replica corresponent, que demana s’incloguin a
l’acta, amb el contingut següent:
“...
L’Alcalde contesta puntualitzant algunes qüestions, primer respecte al consens creu que s’ha de buscar, desprès de vint dies per a estudiar
i treballar el pressupost no es va demanar consultar ni consensuar res, que es pot fer o no, el que es fa es aprofitar l’escenari plenari per
explicar les seves polítiques legítimament. Creu que dir que les línies del seu programa electoral estan dins del pressupost presentat és
lleig i voler marcar-se un tant aprofitant la feina dels demés, tots els partits tenim propostes en què poden coincidir, però apuntar-se el tant
és lleig. El consens s’aconsegueix trucant a la porta i intentant debatre les coses. Respecte a les gràfiques presentades sempre els han dit
que els números es vesteixen com volem i el mateix criteri s’hauria d’aplicar, per exemple quan parla de les xifres anteriors anys, no es
poden comparar amb els serveis que es prestaven abans i el que es presten ara al nostre poble, no cal discutir. Amb l’IBI no hi vol entrar
més, creu que ja esta prou explicat, ara entrarien a cansar a la gent que te la oportunitat de comprovar els rebuts i quedarà desacreditat el
qui no digui la veritat, sempre l’han defensat i dir que no han baixat impostos es faltar a la veritat, aquest any es veurà la baixada de mitja
del 19% a la rústica, ja es va parlar amb l’anterior ple i van quedar clar els nostres criteris i es veuran els resultats. En el tema social no cal
discutir, la feina els avala, la regidora perfilarà més el tema de les Roquetes. Barrejar el tema de les Roquetes amb els Jubilats creu que es
una falta de respecte i a la intel·ligència de la gent, es fals que els jubilats siguin les úniques persones grans del municipi, els jubilats
gaudeixen dels mateixos serveis prestats a les roquetes, no solament tenen els 12.000 €. que diu.
La regidor de serveis socials Sra. Maite Codina vol fer un parell de puntualitzacions i donar la seva opinió i manera de veure, primer els
12.000 €. són per la Llar de Jubilats, manteniment, etc., però els jubilats tenen accés a la resta de serveis també. La resta de serveis
socials i ajudes a la gent gran estan inclosos dins dels 66.500 €. que es paguen al Consell Comarcal perquè hagi un servei d’assistència
social i l’educadora social que són les persones que fan les valoracions i tramiten les ajudes domiciliaries i altres ajuts. Creu que hi ha un
punt en el que poden estar d’acord i es que la contractació de personal es pugui fer per l’ajuntament i no mitjançant empreses, però durant
molt temps les contractacions han estat tancades i s’havia de fer així, és el que ens ha passat amb el Centre obert, ara el podem fer per
contractació directa i l’hem fet. El mateix faríem amb el personal del centre de les Roquetes, si ens abarateix el cost el faríem. Per altra
banda comentar que l’espai social de les Roquetes inclou el Cistell, però el Cistell té un tractament a part, ja que funciona amb voluntariat,
de menjar en tenim per les aportacions i la col·laboració del Banc d’Aliments, per això no ens caldrà gastar en aliments. Si que Càrites fa un
gran servei al poble i sempre estarem al seu favor i els recolzarem amb tot, però volíem un servei municipal per marcar les pautes pròpies
en el servei, sinó et tens d’adaptar als criteris d’aquestes entitats. L’àmbit de serveis socials inclou moltes altres coses moltes d’elles
subvencionades i si voleu en un altra ocasió em podem parlar. Per últim l’agradaria saber quins espais tenim per poder atendre a la gent
gran, quan cada vegada tenim més activitats i els jubilats a l’espai que estan pràcticament ja no poden treballar. No més això s’ofereix per
parlar del tema de les Roquetes per plantejar els serveis que es presten.
L’Alcalde contesta respecte al tema de joventut i al cost del projecte que es va fer de al voltant de 70 mil euros, creu evident que es
necessari fer-ho si vols tirar endavant el projecte, si que tenim voluntat de fer-ho però no tenim diners, ens ha fallat la Generalitat per rebre
les subvencions i cobrar les que tenim pendents, i una cosa que no ha passat mai en democràcia el PUOSC quinquennal no s’ha pogut
executar, i el cementiri que és l’obra al que volien destinar la subvenció no arriba, per això la nostra intenció es poder iniciar aquestes obres
abans d’acabar la legislatura com a mínim. Mentre tant amb la regidoria de joventut intentarem que els joves s’involucrin, en un espai que
cal per atendre les activitats de joventut engegades i per les que falta espai, l’agradarà o no però és així.
L’Alcalde contesta a lo de l’àmbit dels camins, sempre es creu que no hi ha prou, però recorda que mai en la historia d’aquest municipi mai
s’havia invertit un milió d’euros en camins, i es que els impostos que es recapten de la rústica no són solament per a camins, sinó que és
per varis serveis, el tema de l’agent rural, la bàscula, el tema de les càmeres de seguretat, la nostra policia, aquí es destina per molta més
gent, i reitera el gastat en camins en aquesta legislatura passada mai s’havia destinat i els camins són els mateixos, el que ha canviat són
les màquines pesades que circulen i deterioren molt més els camins, que si s’ajunta amb un any de neu com l’any passat, però això no
dona a que es pugui arribar a dir que hi ha un clientelisme o que s’afavoreix a alguns veïns o alguns camins; ja que la decisió dels camins
a arranjar la pren el Patronat Municipal d’Ajut al Jove Agricultor i després hi ha els imprevistos per les circumstàncies meteorològiques que
fa que s’hagi de destinar molt més als camins del que es va preveure i aquesta és la seva política, però insisteix que mai a la història s’ha
invertit com ara, si es vol invertir més que es digui de quina manera ja que es tracta de redistribuir el pressupost. El regidor de camins Sr.
Jordi Estela diu que el pressupost de camins és de 225.000 €. però el total de la seva àrea puja 323.000 €. L’any passat entre tot es va
invertir 415.000 €. Per la necessitat extra de la nevada i d’altres imprevistos que van deteriorar els camins, com engany es pressuposta el
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que es considera necessari, però si calgués per causes meteorològiques s’hauria de fer un sobreesforç. L’Alcalde continua afegint que el
Sr. Ezquerra ho lliga en que recaptem molt més, però la recaptació es la mateixa de cada any, al voltant de 540-550 mil euros o es que no
s’ha mirat els pressupostos o vol confondre a la gent. El Sr. Ezquerra li demana que es miri la liquidació en la que s’han arribat a ingressar
quasi 650.000 €.
L’Alcalde afegeix que respecte al projecte per recolzar l’emprenedoria, el viver, creu que no ha escoltat el que han estat explicant, és
evident que el CEAP és un puntal clau, però també el recolzament que donem a les ADS a les xarrades que es fan a les jornades de la
nectarina, del boví que són referents a tota Espanya, doncs quan parlem d’ajudar a tirar endavant als nous emprenedors es per exemple el
projecte IDEA, que és un nou motor, ja que una de les condicions del concurs és que el projecte pugui esser proposat per les empreses
perquè es puguin tirar endavant, així creu que és un profit per l’àmbit econòmic, agrícola i ramader, que les empreses proposin projectes
perquè els participant puguin desenvolupar-los a la pròpia empresa i que el projecte no es quedi en un calaix i així ha passat amb el primer
guanyador del programa OPTIMA que aprofitarà la Cooperativa per fer-lo als seus socis. Voler generar emprenedors amb vivers
d’empreses ja no se’n fan, que s’informi al respecte, els vivers estan obsolets i morts, es millor que els ajuntaments facin coses molt més
profitoses que no fer grans inversions en infraestructures partint de petites empreses, és millor fer conferències i fer convenis amb el CEI,
amb GLOBAL Lleida per que els nous emprenedors tinguin assessorament i difusió per emprendre els seus projectes i algú els pugui
tutelar.
Continua l’Alcalde afegint que respecte als mòduls dels permisos d’obres ja es va comentar en ple i en comissions que es valorarà més
endavant com es va executant i a les hores es plantejarà reduir-lo o no. En quant als assessors, ha comentat que eren polítics però és que
no hi ha ningú, diu que els altres assessors diu que serveixen per fer gràfics, però ells als assessors no els tenen per fer això sinó per a fer
coses molt més productives per encarar les decisions de l’ajuntament que afavoreixin als nostre veïns. La reincidència manifestada en que
pugem impostos, quan per exemple la plusvàlua es va aprovar al 2009 quan el boom urbanístic estava a baix de tot, i es va deixar de rebre
una plusvàlua especulativa molt important, però quan entrem nosaltres reduïm la plusvàlua de les herències al 90% el màxim legal perquè
creiem que era injust pagar un impost per aquesta causa, un altra cosa és el tema de vendes especulativa. Per això no es pot dir que
pugem impostos després de dir el que em dit de l’IBI, es va fer una reducció de la taxa d’escombraries pels tallers per exemple. En la gestió
del dia a dia es continua faltant al respecte quan es diu que el dia a dia és festa i més festa depreciant el que estan fent des de cada
regidoria per donar un servei a lo que la gent del poble els demana, amb esforços i dins d’un pressupost de vuit milions d’euros, diu molt de
la falta de respecte que té als seus companys i a la gent del poble.
Pren la paraula el regidor Sr. Jaume Bernis que respon al Sr. Ezquerra que se li passarà quan acabin de respondre i si es calla podrà
començar abans, vol comentar com a regidor d’Hisenda vol comentar algunes de les paraules esmentades, creu que per la dedicació que
cada vegada més tots els regidors i regidores han tingut per fer el pressupost, el tema del viva la vida dit a una gent que fa quatre anys que
governa que ha demostrat any rere any la baixa de l’endeutament claríssim, dit per activa i per passiva, han demostrat amb números que
han incrementat els serveis i les inversions, despeses que acaben sent inversions en moltes àrees de cara al ciutadà, evidentment que no
estem aquí per viure la vida. A part de disminuir en més de 3 milions d’euros l’endeutament, li recordarà que en despeses socials, que és
inversió, al 2011 hi havia 96 mil euros i al 2016 em pressupostat uns 288 mil, en despeses d’educació que també és una inversió per
nosaltres, al 2011 van pressupostar 640 mil euros, al 2016 van ser 820 euros, en tema de cultura, que també es inversió per ells, al 2011
es van pressupostar 640 euros, al 2016 són 863 mil, en tema d’esports al 2011 van ser 404 mil euros al 2016 998 mil euros, o sigui el
pressupost que expliquem treballat per totes les regidories sentir coses com que fem contenció de la despesa en coses superficials o que
es disminueix la capacitat financera, quan pot anar a preguntar a qualsevol banc i l’explicaran la capacitat que tenim ara si és millor que la
que teníem fa cinc anys, o sentir que tenim una càrrega fiscal altíssima des de el seu punt de vista, quan han anat demostrant any rere any
que l’han anat baixant. I quan d’entrar en el tema de festes i que fem tantes festes, i que el faria d’un altra manera, doncs ja ho farà quan
tingui l’oportunitat de governar, però ara el poble l’ha donat l’oportunitat de governar a un equip de govern que ho està fent. Respecte a les
festes dir que des de el primer any estan participant empreses, a les que s’està molt agraït, que estan patrocinant molts dels actes de la
festa major, carnestoltes estan patrocinats, les nits a la fresca estan patrocinats, aquesta és una gestió de fer patrocinat a les empreses i
del dia a dia d’un ajuntament, i perquè van fer participar a les empreses, doncs perquè quan van d’entrar cobraven a un temps mitjà de vuit
mesos i ara em reduïm moltíssim el termini de pagament, evidentment perquè em de complir la llei, quan d’altres ajuntaments no ho
compleixin, si no que parlin amb les empreses en general i li diran com estaven i com estan ara, i agraïts estem amb les empreses que ens
patrocinen i que promoguem des de l’ajuntament. En impostos recalca que anem a la baixa, l’endeutament a la baixa, i el que augmentem
són els serveis que donem a la ciutadania claríssimament.
El Sr. Manel Ezquerra a la vista de les intervencions pregunta als regidors si hi ha algú més que vol respondre-li, l’Alcalde li demana que
vagi per feina ja que el que han fet es puntualitzar les preguntes que les feien, continua el Sr. Ezquerra manifestant que ja ha dit el que
havia de dir a la primera intervenció, no sap perquè es prenen així les coses, enfadats amb aquesta crispació, ell ha explicat que les seves
valoracions generals eren unes i ja està, ha ficat exemples del que farien i alguna pregunta, no entén la crispació, no es tot com el que
diuen, l’heu tractar de “faltón”, m’heu ficat paraules que no he dit, demagògia a punta de pala, els sap com greu que s’intenti treballar en un
altre visió dels pressupostos des de un altra ideologia o punt de vista, i quan les exposes t’ataquen traient les paraules de context, el que
vol dir es que no són de bon treballar, i el que vol dir es el que ha dit abans els Simeó, tant de bo es fessin més comissions per sentir tota
aquesta informació que ja la sabien, però dona bo sentir-ho de pròpia veu, ja que tot l’han tingut que saber averiguant-lo des de tota reu, la
falta de comissions és brutal, no hi ha res, s’han de buscar la vida per tota reu; per exemple l’han dit que perquè no ha trucat a la porta
durant aquests vint dies i solament vol dir això i ja acaba, i és que els van presentar els pressupostos i solament tenien tres dies abans del
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ple per aprovar-los el 29 o 30 de desembre, amb festes pel mig, teníem dos dies hàbils, i no l’importa treballar els dies festius, però és que
per estudiar aquest totxo de pressupost hi ha molta feina i seria molt més fàcil fer reunions i començar a parlar des de fa temps fent
propostes de partida i a partir d’allò elaborar el pressupost, i no s’ha fet, com es va fer amb la comissió de festes de la festa major, quan ja
comença, demana que les comissions es facin amb dos mesos abans, amb temps per estudiar-lo i amb la motivació que alguna proposta
arribi a algun lloc. Però no en té ganes de crispació, ell aportarà la seva per si li volen escoltar i si no continuarà fent. Reitera que el seu vot
serà un no ben gran i l’agrairia que no cal ni que el contesti.
L’Alcalde li contesta d’una forma breu, el que està descontextualitzant les coses és ell, està tot gravant i la gent podrà veure els tons i les
formes, i no l’accepta que no es fan comissions ni debat, si que es volia fer el ple de pressupostos el dia 30 per la costum d’aprovar-ho
abans d’acabar l’any i va ser a rel del debat en la comissió que es va acordar retardant l’aprovació i es va arribar a un consens de tots
d’aprovar-ho el dia 12 de gener, per tant si s’hagués demanat més temps probablement s’hauria donat”.
Oberta deliberació l’Alcalde anuncia que es deixaran de transcriure les actes fent constar la literalitat de les intervencions, com ha informat el
secretari, per evitar trigar massa temps en la confecció de les actes i donat que es graven i publiquen els vídeos de les sessions quedant
constància fidedigna del contingut de les sessions, d’acord amb les normes que regulen el reglament d’organització i funcionament de les
corporacions locals, es transcriuran a l’acta les opinions sintetitzades dels grups o membres de la Corporació que haguessin intervingut en les
deliberacions (art. 109.1.g), que després podran ser esmenades en l’aprovació de les actes.
El regidor portaveu del grup de S.A. Sr. Manel Ezquerra es manifesta conforme en la forma de confecció de les actes, sempre amb la potestat de
demanar que alguna frase o intervenció concreta es faci constar en acta. La Sra. Esther Ibars Vitores del grup de CDC també es mostra conforme
amb la proposta. L’Alcalde contesta que així l’ha dit i es farà.
El Sr. Manel Ezquerra El regidor portaveu del grup de S.A. Sr. Manel Ezquerra es manifesta que “estem d'acord en aquesta transcripció, nosaltres
mateixos hem demanat que constes en acta, però voldríem matisar que la transcripció fa impossible detectar el grau de crispació de les persones.
No és normal que els regidors de l'equip de govern es passin la paraula un darrera l'altra sense donar-nos oportunitat de rèplica a cadascuna de
les opinions de cadascuna de les regidories. Una transcripció, per molt ben feta que estigui no transmet les circumstàncies de com es va
desenvolupar la sessió del passat ple. Sota el meu punt de vista en la deliberació de les propostes que nosaltres vam exposar respecte els
pressupostos, em vau sotmetre a un linxament, amb una tergiversació continua de les paraules sense donar-me l'oportunitat de defensa ni rèplica
com a portaveu fins al final dels 25 minuts que vau ostentar la paraula”. L’Alcalde considera que la deliberació se’n va del contingut del punt i
proposa passar a votació la proposta.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència d’ 11 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple aprova la proposta amb les esmenes
proposades per unanimitat.
2.- COMUNICACIÓ D’ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN I DECRETS ALCALDIA.
Es comunica les resolucions adoptades per l’Alcaldia i la Junta de Govern següents:
a) Comunicació de Decrets de l’Alcaldia.
L’Alcalde-President comunica que per raons d’urgència i en virtut de les pròpies competències ha dictat els decrets del nombre, data i de l’extracte
següent:
Consten a les actes de la Junta de Govern que seguidament es citen.
El Ple es dóna per comunicat.
b) Comunicació d’acords adoptats en Junta de Govern.
L’Alcalde-President dóna compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern, en les sessions que més endavant es citen, quines actes han
estat avançades als regidors amb l’esborrany de l’acta acompanyat a la convocatòria, següents:
Junta de Govern del dia 13 de gener de 2016.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior ordinària celebrada el dia 11 de novembre de 2016 es proposa la seva aprovació.
2.- Comunicació de decrets d’Alcaldia del núm. 341 del 12/11/2015 al núm. 2 del 11/01/2016 relacionat amb diversos serveis.
3.- Atorgament de llicències dictaminades favorablement de la Comissió Informativa d’urbanisme, Medi Ambient, Habitatges i Espais
públics del dia de 26 de novembre de 2015 i el dia 22 de desembre de 2015
4.- Ratificació de decret de l’Alcaldia del dia 12/11/2015, pel qual es fa aprovació final de costos d’urbanització i aixecament d’afeccions
urbanístiques en compliment del conveni per a la urbanització parcial del Sector Sud-i-1 de data 18.04.2012
5.- Ratificació de Decret de l’Alcaldia del dia 22/12/2015, pel qual s’acorda l’adquisició directa de finca rústica afectada per al futur cementiri
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municipal a la Sra. Maria Carmen Caberol Costa.
6.- Ratificació de decret de l’Alcaldia del dia 04//12/2015, pel qual es fa provisió de verificació del Text Refós de l’aprovació definitiva del Projecte
de Reparcel·lació del Sector Sud-R08a
7.- Comunicació de sentencia del Jutjat Contenciós Administratiu núm.1 de Lleida desestimant Recurs contenciós interposat pel Sr. Jordi Jaume
Vellbé.
8.- Actuacions de les Eleccions a Cambres Agràries.
9.- Acord de contracte menor per la prestació del servei per la realització de la relació y valoració dels llocs de treball de l’ajuntament.
10.- Ratificació de conveni entre el Consell Comarcal del Segrià i l’Ajuntament per a la realització de polítiques migratòries i justificació de
l’actuació de l’any 2015..
11.- Assumptes de diversos serveis: 11.1.- Convocatòria de Comissió informativa mixta de cultura i festes celebrada el dia 11 de gener de
2016. 11.2.- Conveni per a l’ocupació gratuïta d’una porció de solar privat per la situació de contenidors de residus amb la Sra. Maria Ribes
Ribes. 11.3.- Autorització per l’ampliació del període de reintegrament dels saldos deutors de la participació de tributs de l’Estat de la
liquidació de 2013. 11.4.- Autorització de despesa per renovar per l’anualitat de 2016 el servei de portal horari.
12.- escrits oficials i instàncies de diversos serveis.
Junta de Govern del dia 27 de gener de 2016.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior ordinària celebrada el dia 13 de gener de 2016 es proposa la seva aprovació.
2.- Comunicació de decrets d’Alcaldia del núm. 1 del 11/01/2016 al núm. 16 del 26/01/2016 relacionat amb diversos serveis.
3.- Comunicació de sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya-sala social estimant recurs formulat pel Sr. Ramón Espasa
Molgó,
4.- Aprovació padró taxa servei aigua masos de 2015.
5.- Comunicació de la Participació de Tributs de l’Estat per a l’any 2016.
6.- Aprovació d’addenda de modificació del conveni de delegació de competències al Consell Comarcal del Segrià en matèria d’atenció i
acollida d’animals domèstics.
7.- Adjudicació del contracte menor per la gestió del servei de dinamització i us de les instal.lacions del parc de Magalàs i del bar de les
piscines velles.
8.- Contracte menor per la prestació del servei d’assessorament jurídic en recursos humans.
9.- Aprovació de conveni de cooperació entre el Centre d’Estudis Comarcals del Segrià i l’ajuntament d’Alcarràs
10.- Proposta d’atorgament de subvencions a entitats educatives 2016 i socials.
11.- Assumptes de diversos serveis: 11.1.- incoant expedient de reclamació patrimonial per ocupació.
Junta de Govern del dia 3 de febrer de 2016.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior ordinària celebrada el dia 27 de gener de 2016 es proposa la seva aprovació.
2.- Comunicació de decrets d’Alcaldia del núm. 18 del 27/01/2016 al núm. 28 del 02/02/2016 relacionat amb diversos serveis.
3.- Atorgament de llicències dictaminades favorablement de la Comissió Informativa d’urbanisme, Medi Ambient, Habitatges i Espais
públics del dia de 3 de febrer de 2016.
3.- Comunicació de sentencia del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Lleida resolent a favor del recurs ordinari 266/2015 interposat
pel PETIZAR ATIBEL SL.
4.- Comunicació de l’informe trimestral d’intervenció sobre el compliment dels terminis de pagament de factures establerts a la llei 15/2010,
de lluita contra la morositat en les operacions comercials. modificació de la L.C.S.P. primer i segon trimestre 2015.
5.- Comunicació de nomenament de funcionaris de carrega de dues places d’Agents de la policia local d’Alcarràs mitjançant oposició en
torn lliure.
6.- Actuacions de les Eleccions a Cambres Agràries: Nomenament membres mesa electoral 7.- Comunicació de resolució la Direcció General de Centres Públics, per la qual s’aprova el projecte de centre per a la creació de l’Escola
de Música de la Comunitat de municipis d’Alcarràs, Torres de Segre i Aitona.
8.- Aprovació padró fiscal taxa ocupació terreny de domini públic amb gual permanent 2016.
10.- Ratificació de conveni entre el consell comarcal del segrià i l’ajuntament per a la realització de polítiques migratòries i justificació de
l’actuació de l’any 2015..
11.- Contracte menor per la prestació del servei de gestió electrònica d’expedients i seu electrònica.
12.- Aprovació de despesa extraordinària per la realització de conservació de camins i ajustaments pressupostàries i de la liquidació de
l’exercici de 2015.
13.- Assumptes de diversos serveis: 13.1.- comunicació al ministeri d’hisenda i administracions públiques de l’estat d’execució del 4 t.
trimestre de 2015. 13.2.- Comunicació d’auditoria de la Sindicatura de Comptes sobre la gestió recaptatòria de l’exercici de 2013. 13.3.Primer premi de treballs de recerca de la vila d’Alcarràs Dr. Manel Camps.
Junta de Govern del dia 10 de febrer de 2016.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior de la sessió extraordinària del dia 3 de febrer de 2016.
2.- Comunicació de Decrets de l’Alcaldia relacionats amb diversos serveis.
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3.- Acord d’interposició de recurs contra de la denegació íntegra del cèntim sanitari.
4.- Contracte menor per la prestació del servei de redacció d’una auditoria energètica de les instal·lacions de l’enllumenat exterior del
municipi d’Alcarràs en favor de
5.- Contracte menor per la prestació del servei de redacció projecte de reforma d’edifici plurifamiliar entre mitgeres al cr. Sol Ponent, 20 de
propietat municipal.
6.- Aprovació del compte de liquidació de l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de l’exercici de 2015.
7.- Aprovació del calendari fiscal per a l’exercici de 2016.
El Ple es dona per comunicat.
3.- COMUNICACIÓ D’ACORDS PLENARIS AIXECATS A DEFINITIUS: PRESSUPOST GENERAL PER A 2016 I MODIFICACIÓ
D’ORDENANÇA FISCAL D’IBI D’URBANA PER A 2016.
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de governació celebrada el dia 7 de març de
2016, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
L’Alcalde Sr. Miquel Serra dona compte de les aprovacions definitives de les disposicions generals següents:
1.- Comunicació d’aixecament a definitiu de l’acord d’aprovació del pressupost general, plantilla orgànica, catàleg de llocs de
treball i bases d’execució de l’exercici de 2016.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 12 de gener de 2016, va aprovar inicialment l’acord d’aprovació del pressupost
general, el sostre de despesa i plantilla orgànica, relació de llocs de treball i bases d’execució de l’exercici de 2016, així com el Marc
pressupostari pel període 2016-2019. Exposat al públic a la Secretaria Municipal, mitjançant edictes inserits al Tauler d’Anuncis i al Butlletí
oficial de la Província núm. 7 del dia 13/01/2016, per termini de quinze dies hàbils, es certifica per la secretaria que no s’han formulat
al·legacions, per tot el qual, en virtut de l'establert a l'art. 150.1 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, es
fa constar que el Pressupost es va considerar definitivament aprovat el dia 1/2/2016, publicant-se en el B.O.P. Núm. 20 del dia 1/2/2016 el
resum per capítols i la plantilla corresponent, significant que contra l’aprovació definitiva es podien interposar directament recurs
contenciós- administratiu, en la forma i terminis que estableixen les normes de la dita jurisdicció.
El Ple es dona per comunicat.
2.- Comunicació d’aixecament a definitiu de l’acord d’aprovació de la Modificació de l’Ordenança fiscal de l’impost sobre béns
immobles, tipus impositiu d’urbana.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 12 de gener de 2016, va aprovar inicialment l’acord d’aprovació de la
Modificació de l’Ordenança fiscal de l’impost sobre béns immobles, en el que s’establia el tipus impositiu d’urbana per a 2016 en un 0,875
%. Fent-se constar per certificat del Secretari-Interventor de data 19 de febrer de 2016 que durant el termini d’exposició pública efectuada
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província núm. 7, del 13/01/2016 i al tauler d’edictes de
l’Ajuntament pel termini mínim de trenta dies, durant el termini d’informació pública que fineix el dia 19/02/2016 no s’han formulat
al·legacions ni reclamacions de cap tipus. Per tot el qual de conformitat amb el que disposa l’article 49.b) de la Llei 7/85, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, articles 17 i 48 de la Llei 39/88, de 28 de desembre Reguladora de les Hisendes Locals i article
162.b) de la Llei 8/87, de 15 d’abril Municipal i de Règim Local de Catalunya. Per Decret de l’Alcaldia del 19/02/2016, es va disposar
considerar aixecada a definitiva l’aprovació inicial, disposant la seva publicació al B.O.P. núm. 34. del dia 19/02/2016. Fent constar que
entrarà en vigor i efectes a partir del 1 r. de gener de 2016 i es mantindrà en vigor mentre no es disposi la seva modificació. Contra
l’aprovació de les ordenances fiscals es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
El Ple es dona per comunicat.
4.- APROVACIÓ DE LA SOL.LICITUD PER A LA RECLASSIFICACIÓ DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGONA CATEGORIA I
CREACIÓ DEL LLOC DE TREBALL D’INTERVENCIÓ.
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de governació celebrada el dia 7 de març de
2016, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
L’Alcalde Sr. Miquel Serra dona compte de les aprovacions definitives de les disposicions generals següents:
ANTECEDENTS:
Per l’Alcaldia s’interessa l’ incoació d’expedient per a reclasificar la secretaria de l’ajuntament, actualment de tercera categoria, per a que
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es classifiqui de categoria segona i es pugui crear del lloc de treball d’Intervenció, sol·licitant informació sobre la possibilitat d’agrupació de
la intervenció i les formes de provisió.
Vist l’informe de secretaria intervenció que motiva la resolució següent:
INFORME.FONAMENTS DE DRET.
Primer.- De les funcions Secretaria, Intervenció i Tresoreria, necessàries i reservades.
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, estableix al seu art. 92 bis (redactat pel art. 3 del R.D.-llei 10/2015, de
11 de setembre) la regulació bàsica dels Funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional (FALHCN), determinant que
són funcions necessàries en totes les corporacions, quina responsabilitat administrativa està reservada a FALHCN les següents:
a) La de Secretaria, comprensiva de la fe pública i l’assessorament legal preceptiu.
b) El control i la fiscalització interna de la gestió econòmic -financera i pressupostaria, i la comptabilitat, tresoreria i recaptació.
Estableix posteriorment que l’escala de FALHCN es subdivideix en les següents subescales:
a) Secretaria, a la que correspon les funcions contingudes en el apartat 1.a) anterior.
b) Intervenció-tresoreria, a la que correspon les funcions contingudes en l’apartat 1.b).
c) Secretaria-intervenció a la que correspon les funcions contingudes en los apartats 1.a) y 1.b).
Així mateix estableix que els funcionaris de les sot-escales de Secretaria i Intervenció-tresoreria estaran integrats en les categories: entrada
o superior.
Determina que el Govern, mitjançant real decret, regularà les especialitats de la creació, classificació i supressió de llocs reservats a
FALHCN.
Segon.- Classificació dels llocs de treball de FALHCN.
El R.D. 1732/1994, de 29 de juliol, sobre la provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’administració local amb habilitació de
caràcter nacional (FALHCN), estableix la competència d’execució en matèria de classificació dels llocs reservats a aquests funcionaris a les
Comunitats Autònomes d’acord amb les següents normes:
/..
b) Secretaries de classe segona: els ajuntaments dels municipis que tinguin una població d’entre 5.001 i 20.000 habitants, o
inferior a 5.001 però amb un pressupost superior a 3.000.000 d’euros. Els llocs estaran reservar a funcionaris de la sot escala de
Secretaria, categoria d’entrada.
c) Secretaries de classe tercera: els ajuntaments dels municipis que tinguin una població inferior a 5.001 habitants, amb un
pressupost inferior a 3.000.000 d’euros. Els llocs estaran reservar a funcionaris de la subescala de Secretaria-intervenció.
d) Intervencions de classe segona: correspon als llocs d’intervenció en corporacions amb secretaria de segona classe i els llocs
d’intervenció en règim d’agrupació en entitats locals quines secretaries estiguin incloses en classe segona o tercera. Estan
reservats a funcionaris de la subescala Intervenció-Tresoreria categoria d’entrada.

Correspon a la Direcció General d'Administració Local, a proposta de la corporació interessada i amb un informe que justifiqui les causes
que motiven la proposta per la reclassificació de la Secretaria i la creació del lloc de treball d’Intervenció.
Tercer.- De la possibilitat de l’agrupació de la Intervenció.
L’art. 3 del citat R.D. 1732/1994, de 29 de juliol i el R.D. 1174/1987 , I L’ART. 14.2 de 18 de setembre, pel que es regula el règim jurídic dels
funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, quan el volum de serveis o recursos sigui insuficient, podran
sostenir en comú, mitjançant agrupació, el lloc de treball de secretaria i la intervenció, de tal forma que un municipi quina secretaria estigui
classificada de tercera categoria, les funcions pròpies de la intervenció formen part del lloc de treball de secretaria, tret que s’agrupin a
efectes d’Intervenció.
L’Agrupació es podria iniciar amb l’acord de les corporacions locals interessades, aixecant la proposta a la Direcció General d’Administració
Local de la Generalitat de Catalunya que, prèvia audiència a les corporacions interessades i previ informe de la Diputació, resoldrà
l’expedient i el comunicarà al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
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Quart.- De la provisió dels llocs de treball.
Tant el DECRET 195/2008, de 7 d'octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb
habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya. Com el R.D. 1174/1987, de 18 de setembre, estableixen que:
a)

Respecte a la secretaria, les modificacions en la classificació de llocs de treball no afectaran a les destinacions de personal
funcionari que els ocupi amb caràcter definitiu, que podran seguir desenvolupant pels mateixos funcionaris malgrat que aquests
no resultin integrats en la sot escala i categoria a la nova classificació de treball.

b)

Respecte a la intervenció, singular o agrupada, l’article 13 el decret 195/2008, de 7 d'octubre, estableix que es proveiran per
concurs de mèrits, que serà el sistema normal de provisió i subsidiàriament als sistemes de provisió de caràcter definitiu a què es
refereix l'apartat anterior, els llocs de treball reservats podran cobrir-se mitjançant nomenaments provisionals, acumulacions,
comissions de servei i nomenaments accidentals o d'interins.

FONAMENTS DE DE FET:
Primer.- Classificació actual de la secretaria municipal.
L’Ajuntament de la Vila d’Alcarràs actualment te classificada la secretaria de tercera categoria.
El lloc de treball està ocupat amb nomenament definitiu pel FALHCN, Secretari de Tercera Categoria Sr. Pere Biedma Agüera que, que en
virtut de la D.T. Primera, punt 2.c) del R.D. 1174/1987, de 18 de setembre, exerceix les funcions de Secretaria-Intervenció, prèvia resolució
de concurs i amb caràcter definitiu des de la pressa de possessió celebrada el dia 21/06/1.989 (ocupant la plaça anteriorment amb caràcter
interí des de el dia 15/01/1987).
Segon.- Creixement de població.
El municipi d’Alcarràs ha tingut un creixement natural de població, prenent com a base l’any 1987 amb 4.425 habitants s’arriba fins a l’any
2004 amb 5.027 habitants. Durant 17 anys va haver un creixement de 602 persones.
Però a partir d’aquest any el creixement ha estat exponencial, causat principalment per la immigració derivada del creixement urbanístic,
així es passa dels 5.027 habitants de l’any 2004 als 9.252 habitants de l’any 2015. Durant 10 anys va haver un creixement de 4.225
persones.
Per la qual cosa des del criteri dels habitants la secretaria municipal es podria classificar de segona categoria des de l’any 2004.
Així s’observa del quadre d’evolució de població següent:
Any
1987
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Població
(1)
4.425
4.818
4.838
4.892
4.903
5.027
5.241
5.970
6.510
7.281
7.776
8.028
8.372
8.750
9.026
9.078
9.252
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Tercer.- Creixement de pressupostos.
El creixement dels pressupostos, correspon amb el creixement de la població, amb l’increment en la prestació de serveis, però el
compliment del criteri de classificació de la secretaria per raons de pressupostos, apareix quan es superen els 3 milions l’any 1999, però de
forma sostinguda superant els 3 milions dels ingressos corrents apareix l’any 2002.
Tret del període 2007-2008 amb puntes de pressupost deduïdes del creixement immobiliari, a partir de l’any 2006 fins al 2016 la mitja dels
pressupostos totals és de 8,4 milions d’euros.

Any
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Pressupostos
Consolidats
2.586.155,09
3.307.970,62
3.666.354,14
3.795.451,54
3.763.618,00
4.871.473,00
5.500.762,00
6.621.910,00
8.813.700,00
9.566.600,00
16.778.700,00
8.560.100,00
8.408.000,00
8.186.700,00
8.503.600,00
8.009.900,00
8.572.400,00
8.572.400,00
8.195.060,00

Població

Ingressos corrents

4.836
4.814
4.818
4.838
4.892
4.903
5.027
5.241
5.970
6.510
7.281
7.776
8.028
8.372
8.750
9.026
9.078
9.252
(*)9.252

1.825.523
2.187.563
2.923.582
2.877.440
3.119.641
3.575.881
5.074.182
5.635.276
6.798.817
11.032.859
6.800.652
7.633.632
7.233.942
7.465.705
7.918.262
7.989.852
7.675.562,41
7.573.778,15
8.095.260,00

(*) provisional.
Quart.- Antecedents d’acords municipals, necessitats del servei i creació en Plantilla i Catàleg de llocs de treball per a 2016.
1.- El Ple de la Corporació Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de setembre de 2010, va acordar
Primer.- Efectuar consulta a la Direcció General d’Administració Local respecte a que es pugui reclasificar la Secretaria municipal
de Segona Categoria, assumint les funcions d’Intervenció pel titular de la Secretaria-Intervenció, i ser la plaça de Secretaria
d’entrada la que es pogués proveir mitjançant concurs.
Segon.- A la vista de la consulta anterior, sol.licitar al titular de la plaça de Secretaria-Intervenció que manifesti la seva voluntat
d’exercir les funcions de Secretaria o la d’Intervenció i, en conseqüència aixecar nova proposta de resolució al Ple.
2.- Efectuada la consulta la Direcció General d’Administració Local en data 25/10/2010, va informar amb la següent conclusió:
“La reclassificació del lloc de treball de secretaria intervenció de l’Ajuntament d’Alcarràs com a secretaria de classe segona,
categoria d’entrada, comportarà la creació i classificació del lloc de treball d’intervenció i el funcionari que ocupa en propietat el
lloc de treball de secretaria intervenció no veurà afectats els seus drets de poder continuar ocupant el lloc de treball de
secretaria.”
3.- No obstant, el Ple en sessió celebrada el dia 2 de desembre de 2010, va adoptar l'acord següent:
“Únic.- Mantenir el lloc de treball de secretaria- intervenció en la forma vigent i que sigui el proper Ajuntament el que determini, si
s’escau, l’aprovació de la sol.licitud de la classificació de secretaria de classe segona per a l’exercici de 2012.”.
A l’esmentada sessió informa al Ple de la situació en la forma següent:
“... El Secretari-Interventor pot compartir la necessitat d’estalvi i de optimitzar els recursos, però vol fer constar al Ple que
l’exigència de responsabilitats de tot ordre ha de ser proporcional a la disposició dels mitjans personals i materials que es doti a la
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Secretaria-Intervenció i si legalment es requereixen 2 persones per cobrir 2 places, no es podrà exigir a una sola persona el
mateix rendiment i responsabilitat. Recentment ja s’ha posat de manifest situacions d’impossibilitats materials d’arribar a tota reu
amb la total exigència legal i per això vol plantejar queixa a la proposta. Resulta tant evident com que a un camió amb una tara
màxima de 5 mil quilos i 3 milions d’euros de valor, no se li pot carregar pràcticament amb el doble de valor i de quilos, i exigir al
vehicle un perfecte funcionament i velocitat, quan legalment han d’haver dos vehicles per al doble de càrrega. Fet que posa de
manifest pel coneixement del Ple.
L’Alcalde confia que han una optimització dels recursos existents es podrà habilitar els mitjans per ajudar en les funcions de
secretaria-intervenció, intentant millorar la situació dels darrers anys.”
6.- Al no reclasificar la plaça de secretaria no es va poder crear el lloc de treball d’intervenció i conseqüentment no s’ha pogut acumular les
funcions per cal altres FALHCN ni cobrir-se interinament. Alternativament es va crear un lloc de treball de Tècnic de l’Administració General
de Grau A2 per a assumptes de disciplina, contractació i assessoria jurídica interna i es va mantenir el contracte de serveis externs
d’assessoria a la intervenció.
7.- Posteriorment, com a conseqüència de l’entrada en vigor de la Llei 18/2015, de 9 de juliol, el R.D. 10/2015, de 11 de setembre i la Nota
informativa de la Direcció General de la Funció Pública, d’octubre de 2015, que modifiquen la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local que en la seva Disposició transitòria setena estableix les funcions de tresoreria en les administracions locals dels
municipis de menys de 20.000 habitants, per acord del Ple del dia 29 d’octubre de 2015 va atribuir les funcions de tresoreria al SecretariInterventor.
8.- Seguint el procediment establert a la normativa anterior, especialment la Nota informativa de la Direcció General de la Funció Pública
Posteriorment, per acord del Ple del dia 12 de gener de 2016, es va Anomenar a la funcionaria de carrera funcionaria – Auxiliar
Administrativa, amb funcions en comissió de serveis d’Administrativa de l’Administració General, Sra. Magda Godia Forcada com a
Tresorera de la Corporació municipal, exercint les funcions encomanades per la normativa vigent.
9.- No obstant l’anterior, la població no solament ha superar els 5.000 habitants sinó que pràcticament l’ha duplicat arribant fins als 9.252
habitants actuals, i els pressupostos no solament han superat els 3.000.000 €. sinó que pràcticament l’ha triplicat arribant als 8.195.060,00
€ de pressupost, dels que 8.095.260,00 €. d’ingressos corrents.
10.- Consta a la Memòria i a l’informe de la secretaria-intervenció del pressupost general de 2016 que l’Ajuntament presta els serveis
mínims i obligatoris per poblacions superiors a 5.000 habitants i alguns serveis corresponents a nivells superiors de població, a saber:
a) Presta tots els serveis mínims i obligatoris: -Enllumenat públic, cementiri, recollida de residus, neteja viària, abastament
domiciliari d'aigua potable, clavegueres, accés als nuclis de població, pavimentació i conservació de les vies públiques parc públic,
biblioteca pública i tractament de residus, però no es cobreix la plaça d’Intervenció.
b) Presta serveis no obligatoris, exigits a municipis de més de 10.000 habitants: -Policia local.
c) Presta serveis no obligatoris, exigits a municipis de més de 20.000 habitants: - Els relacionats amb els serveis socials a la
població, la instal·lacions esportives d'ús públic Protecció civil, servei de lectura pública de manera descentralitzada, transport col·lectiu
urbà de viatgers -protecció del medi (gestió directa amb el guarda rural), serveis d’assistència social com el Banc d’Aliments, Centre Obert i
el Servei Minuts Menuts.
d) Presta serveis impropis relacionats amb el foment de la cultura, l’educació i la sanitat: el sosteniment i manteniment de centres
escolars d’educació primària, escola bressol, cessió de terrenys per instituts d’educació, atenció sanitària del CAP, atenció a l’Alzheimer i
difusió sanitària, control d'aliments i begudes (amb conveni amb el Departament de Sanitat) i mercat municipal ambulant.
e) L’Ajuntament d’Alcarràs presta serveis impropis, de caràcter específics de la seva naturalesa agrícola ramadera: Foment dels
joves agricultors, participació en l’IRTA, prestació de serveis d’allotjament a temporers, finançament de infraestructures agrícoles i de suport
social i a la pagesia (com la millora de camins, electrificació rural, l’allotjament de temporers, serveis socials i d’ordre públic de temporada).
f) L’Ajuntament es veurà necessitat de dotar i ampliar el control pressupostari i financer creant i donant la plaça d’intervenció
funcionalment depenent del Ministeri d’Economia i Hisenda.
10.- Cal afegir a la situació la creixent demanda d’informació del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i Sindicatura de Comptes
per a municipis superiors a 5.000 habitants, així com la necessitat de posar en pràctica la demanda de l’administració electrònica i la
transparència, fets que impossibiliten poder responsabilitzar d’aquestes funcions a un sol lloc de treball, precisant-se donar compliment a
les disposicions legals per tal de crear els llocs de treball per a exercir les funcions de secretaria i intervenció de forma separada.
11.- Es fa constar que a la Plantilla Orgànica i al Catàleg de Llocs de Treball aprovat amb el Pressupost General de la Corporació per a
l’exercici de 2016, consta la plaça d’Intervenció catalogada en la forma següent:
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Escala: Funcionaris d’Habilitació Nacional.
Subescala: Intervenció d’entrada.
Grup: A1.
Complement de Destinació: 26.
Complement Específic: Sense determinar (vinculat per a la seva ampliació amb la Cap. 5 Fons de Contingència per contingències
diverses).
Per tot el qual emeto les següents,
CONCLUSIONS:
Primera.- Per tot el qual es considera degudament acreditada la necessitat, oportunitat i la conveniència de classificar la secretaria de
segona classe i crear la plaça d’interventor municipal, ja sigui exclusiva per l’ajuntament o de forma agrupada amb d’altres municipis.
Segona.- Que es proposa aixecar al Ple la següent resolució:
Per tot el qual l’Alcalde-President, amb la motivació expressada als antecedents anteriors, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Sol.licitar a la Direcció General d’Administració Local la reclassificació del lloc de treball de Secretaria de Classe Tercera Categoria
de l’Ajuntament d’Alcarràs com a Secretaria de Classe Segona, categoria d’entrada. Que comportarà la creació i classificació del lloc de
treball d’Intervenció, Categoria d’Entrada. I el funcionari que ocupa com a titular del lloc de treball de secretaria intervenció no veurà
afectats els seus drets de poder continuar ocupant el lloc de treball de secretaria.
Segon.- Proposar a municipis confrontants l’agrupació del lloc d’Intervenció per tal de poder cofinançar el cost del servei sempre que es
consideri necessari des de l’ajuntament.
Tercer.- Sol.licitar a la Direcció General d’Administració Local que, d’acord amb la D.A. Desena del Decret 195/2008, de 7 d'octubre, ens
informi amb caràcter orientatiu del nivell mínim de complement específic al lloc de treball reservat a Intervenció, segons les característiques
concretes d'aquests i les generals de l'entitat. Es fa constar que a la Plantilla Orgànica i al Catàleg de Llocs de Treball aprovat amb el
Pressupost General de la Corporació per a l’exercici de 2016, consta la plaça d’Intervenció catalogada en la forma següent:
Escala: Funcionaris d’Habilitació Nacional.
Subescala: Intervenció d’entrada.
Grup: A1.
Complement de Destinació: 26.
Complement Específic: Sense determinar (vinculat per a la seva ampliació amb la Cap. 5 Fons de Contingència per contingències
diverses).
Respecte a les retribucions comenta que estan definides les bàsiques que el Complement de Destinació podrà estar entre el nivell 26 i el
27 i el Complement Específic mínim correspondrà a d’altres similars dels grups A1 per un import sobre els 2.280 €. mensuals, que
s’acabaran de concretar després de la visita sol.litada a la Direcció General d’Administració Local per intentar cobrir la plaça el més urgent
possible.
Oberta deliberació l’Alcalde informa que fa temps que es veu la necessitat de crear la plaça d’intervenció, que es pensa demanar entrevista
amb la Direcció General d’Administració Local per intentar crear la plaça amb la major urgència possible.
El Sr. Manel Ezquerra del grup municipal de SA exposa que: “vistes les necessitats després del creixement de la població i el creixement
dels pressupostos sobretot a partir de l'any 2004. Nosaltres veiem correcte la creació del lloc d'interventor. Però alertem de la necessitat de
reduir en despeses innecessàries per tal de fer front aquesta nova despesa del tot prioritària”.
La Sra. Esther Ibars Vitores actuant com a portaveu del grup municipal de CDC també es mostra conforme amb la proposta.
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
l’aprova per unanimitat de tots els regidors assistents.
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5.- CONTENCIÓ DE PLANTILLA I DECLARACIÓ DE SERVEIS ESSENCIALS MUNICIPALS PER A L’EXERCICI 2016, QUE POSSIBILITI EN
CAS DE NECESSITAT URGENT LA PROVISIÓ DE PLACES AMB PERSONAL TEMPORAL
Atès el dictamen de la comissió informativa de governació celebrada el dia 7 de març de 2016, que consta a l’esborrany de l’acta següent:
L’Alcalde-President, en virtut dels següents,
ANTECEDENTS
1.- Atesa la situació econòmica dels últims anys, les diferents administracions europees, estatals i catalanes imposen la necessitat d’aplicar
ajustaments en la despesa als efectes d’atendre els objectius d’estabilitat pressupostària i disciplina fiscal.
2.- En aquest marc de recessió econòmica, s’han establert per diferents lleis la limitació de despeses en matèria de personal al servei de les
Administracions públiques, establint diferents mesures: reducció de les retribucions que aquests perceben i prohibint taxativament la incorporació
de personal nou en les diferents Administracions, llevat dels supòsits específics en què es permet cobertura amb personal de caràcter fix i definitiu
dins d’una determinada taxa de reposició.
3.- Per tal de poder mantenir el nivell de qualitat en els serveis que presta aquest Ajuntament, i amb el propòsit de poder contractar o nomenar, en
casos excepcionals i per a cobrir necessitats urgents i inajornables, personal laboral temporal o funcionari interí per cobrir els sectors, funcions i
categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al funcionament dels serveis públics essencials que l’Ajuntament n’és
responsable directe per atribució expressa de la Llei o bé n’és titular per creació pròpia.

FONAMENTS DE DRET
1.- L’1 de gener de 2016 va entrar en vigor la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2016, publicada
en el BOE de 30 d'octubre de 2015 (en endavant LPGE 2016), la qual estableix una sèrie de mesures que afecten directament a la
contractació de personal i al nomenament de funcionaris en l’àmbit de totes les administracions, inclosa l’administració local.
2.- L’art. 20.Dos de la LPGE 2016, que té caràcter bàsic, determina que durant l’any 2016 no es procedirà a la contractació de personal
temporal, ni al nomenament de personal estatutari temporal o de funcionaris interins, llevat en casos excepcionals i per a cobrir necessitats
urgents i inajornables que es restringiran als sectors, funcions i categories professionals que es considerin prioritaris o que afectin al
funcionament dels serveis públics essencials.
En conseqüència, l’Ajuntament d’Alcarràs només procedirà a la contractació de personal laboral temporal o nomenament de personal funcionari
interí quan es donin necessitats urgents i inajornables que afectin a un sector, funció i categoria professional que es consideri prioritària o que afecti
al funcionament dels serveis públics essencials que s’especifiquin.
Per tot això, es proposa a l’Alcaldia l’adopció del següent,
ACORD:
Primer.- Declarar que L’Ajuntament d’Alcarràs només procedirà a la contractació de personal laboral temporal o nomenament de personal
funcionari interí en els casos relatius a cobrir necessitats urgents i inajornables referides als següents serveis, que es consideren
essencials i prioritaris:
-

Tota activitat adreçada a assegurar el compliment dels serveis mínims i obligatoris enunciats a l’article 26 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
La seguretat i protecció ciutadanes, l’ordenació i control del tràfic en les vies urbanes.
L’atenció d’urgències i emergències de tot tipus.
El control sanitari del medi ambient; d’indústries, activitats i serveis, transports, sorolls i vibracions, d’edificis, de la distribució i
subministrament d’aliments i de cementiri.
L’actualització, revisió i custòdia del padró municipal.
La funció de fe pública, assessorament legal preceptiu.
La funció de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera i pressupostària.
Els serveis de comptabilitat, tresoreria i recaptació.
Els serveis d’ordenació del territori, l’urbanisme i la tramitació i gestió d’obra pública, atorgament de llicències, inspecció,
disciplina i sancions.
L’Escola Bressol Municipal i el servei de “Minuts Menuts”.
El Centre Cultural “ Lo Casino”.
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Els Serveis Socials vinculats a prestacions garantides en desenvolupament de l’article 25 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de
serveis socials.
Els Serveis del Patronat municipal d’Esports per la prestació de serveis de foment de l’esport.

Segon.- Respecte dels serveis indicats tindran la consideració d’essencial les categories i funcions que es considerin necessàries per a
garantir la seva prestació amb les dotacions estrictament imprescindibles per dur-los a terme, i dins de les ràtios mínimes establertes per la
normativa aplicable d’obligat compliment, en el seu cas.
Tercer.- Aprovar les directrius que hauran de regir la cobertura de les necessitats de personal:
1. Les necessitats de personal que es generin s’atendran prioritàriament amb personal funcionari de carrera o interí, laboral fix o temporal
existent a la Corporació, emprant els sistemes generals i extraordinaris de provisió previstos.
2. Es podrà nomenar o contractar personal interí per vacant o laboral temporal per vacant en els supòsits de col·lectiu adscrits als serveis
públics essencials o bé a llocs que pel seu nombre reduït d’efectius i per les seves especialitats funcionals la seva ocupació es consideri
prioritària per garantir l’adequat funcionament dels serveis.
3. Es podrà nomenar o contractar personal interí o laboral temporal per excés o acumulació de tasques, per substitució transitòria dels
titulars i per executar programes de caràcter temporal, amb les següents especificitats:
a. Els nomenaments o contractacions per excés o acumulació de tasques tindran una durada concreta i serà l’estrictament
necessària per l’execució de les tasques encomanades. En aquestes contractacions ha de quedar expressament consignada la
causa de l’excés o acumulació de les tasques que determinen la necessitat i la urgència.
b. Els nomenaments o contractacions per substitució es podran formalitzar sempre i quan hi hagi crèdit específic per atendre
aquesta situació. En la contractació ha de quedar expressament consignada la causa i la identificació de la persona substituïda. En
cap cas es permetran substitucions de personal per incapacitats temporals de curta durada i per menys de 10 dies.
c. Els nomenaments o contractacions per executar programes de caràcter temporal i els contractes de personal laboral per obra o
servei específic requeriran, prèviament a la seva formalització, l’acreditació que el seu finançament està afectat per una concreta
actuació de caràcter temporal i que són activitats no susceptibles d’esdevenir permanents. La durada no excedirà de la fixada pel
propi programa.
Quart.- Aquest acord serà d’aplicació al present exercici pressupostari del 2016, i es podrà prorrogar anualment per acord de Ple.
El Sr. Manel Ezquerra, regidor portaveu del grup de S.A. anuncia l’abstenció del seu grup, perquè demana que es compti amb la resta de
grups municipals per parlar en una mesa de debat cadascun dels contractes que s’hagin de fer o si es pot utilitzar personal municipal i
reubicar-los i controlar la despesa de personal, si es fa això l’any que ve estaran d’acord. Ara s’abstenen perquè hi ha casos que no veuen
clar la necessitats.
La Sra. Esther Ibars Vitores, actuant com a portaveu del grup de CDC manifesta que votaran a favor, però demana que la selecció de
personal sigui pública perquè la gent s’assabenti de les ofertes i que el tribunal sigui del personal municipal.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que totes les places que es contracten per poc que sigui es fa amb publicitat de les bases i per un jurat
per molt mínim que sigui per poder fer la millor selecció possible del personal temporal.
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
l’aprova per 9 vots a favor dels regidors dels grups municipals d’ERC I CDC i amb 2 abstencions dels regidors del grup municipal de SA.

6.- IDENTIFICACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT I ELS SEUS ORGANISMES QUE IMPLIQUEN CONTACTE HABITUAL
AMB MENORS ALS EFECTES D’EXIGIR L’ACREDITACIÓ D’INEXISTÈNCIA DE CONDEMNES PENALS PER DELICTES CONTRA LA
LLIBERTAT I INDEMNITAT SEXUAL
Atès el dictamen de la comissió informativa de governació celebrada el dia 7 de març de 2016, que consta a l’esborrany de l’acta següent:
L’Alcalde-President, en virtut dels següents,
ANTECEDENTS:
1.- El passat 18 d’agost de 2015 va entrar en vigor la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a
l’adolescència (BOE de 29.07.2015).
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Entre les mesures establertes per aquesta Llei, ha modificat l’apartat 1 i ha afegit els apartats 4 i 5 a l’art. 13 de la Llei orgànica 1/1996, de
15 de gener, de Protecció jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil, establint el següent pel
que fa a la contractació de personal per realitzar activitats que impliquin el contacte habitual amb menors:
“Per a l’accés i l’exercici de les professions, els oficis i les activitats que impliquin el contacte habitual amb menors, és requisit no haver
estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l’agressió i l’abús sexual,
l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l’explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic
d’éssers humans. A aquest efecte, qui vulgui accedir a aquestes professions, oficis o activitats ha d’acreditar aquesta circumstància
mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre central de delinqüents sexuals”
Al mateix temps, i atès que encara no ha entrat en funcionament el Registre central de delinqüents sexuals, la disposició transitòria quarta
d’aquesta Llei, estableix que:
“Fins que entri en funcionament el Registre central de delinqüents sexuals, la certificació a què es refereix l’art. 13 de la Llei orgànica
1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi civil i de la Llei d’enjudiciament civil, l’emet el
Registre central d’antecedents penals.”
2.- Per tal de donar compliment a aquesta normativa, esdevé necessari que en primer lloc s’identifiquin els llocs de treball les funcions dels
quals impliquen contacte habitual amb menors i també els llocs de treball que, per ubicació, funcions i/o tasques específiques, poden
considerar-se afectats.
Per tot això, és proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent,
ACORD:
Primer.- Declarar que els llocs de treball que impliquen contacte habitual amb menors o que per ubicació, funcions i/o tasques específiques,
poden considerar-se afectats per la potencial accessibilitat a relacionar-se amb menors com a conseqüència de l’ocupació del lloc, són els
següents:

ÒRGAN, ORGANISME O SERVEI

LLOC DE TREBALL

BIBLIOTECA MUNICIPAL
CENTRE OBERT
CEIP COMTES DE TORREGROSSA
CEIP SALADAR
CENTRE CULTURAL “LO CASINO”
ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL D’ALCARRÀS

Tots els llocs de treball que hi estiguin adscrits.
Tots els llocs de treball que hi estiguin adscrits.
Conserge
Conserge
Tots els llocs de treball que hi estiguin adscrits
Tots els llocs de treball que hi estiguin adscrits

PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

Tots els llocs de treball que hi estiguin adscrits.

SERVEI “MINUTS MENUTS”

Tots els llocs de treball que hi estiguin adscrits.

Segon.- Comunicar als empleats públics afectats que ja estan exercint els llocs de treball identificats, que se’ls facilitarà un model de
declaració jurada o promesa de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual, la qual,
hauran d’aportar degudament complimentada i signada.
Aquesta declaració incorporarà l’autorització expressa a l’Ajuntament per a què pugui comprovar en qualsevol moment la veracitat de la
dita declaració.
Les declaracions s’incorporaran a l’expedient personal de l’empleat o empleada.
Tercer.- No obstant, l’establert anteriorment, la declaració jurada tindrà validesa fins que entri en funcionament el Registre Central de
Delinqüents Sexuals, moment en el qual l’Ajuntament realitzarà d’ofici les comprovacions oportunes per a verificar que no existeix cap
condemna per sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual.
Quart.- Delegar en l’Alcalde, com a cap de personal, l’execució i compliment del present acord.
Posada a votació la proposta realitzada, amb l’assistència d’11 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple aprova la proposta
per unanimitat dels assistents.
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7.- APROVACIÓ DE L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ PER AL 2016 (PARCIAL) EN RELACIÓ A DOS AGENTS DEL COS DE
POLICIA LOCAL D’ALCARRÀS I SOL·LICTUD D’AUTORITZACIÓ PRÈVIA AL GOVERN DE L’ESTAT
Atès el dictamen de la comissió informativa de governació celebrada el dia 7 de març de 2016, que consta a l’esborrany de l’acta següent:
L’Alcalde-President, en virtut dels següents,
ANTECEDENTS:
Vist que en la plantilla de personal hi ha actualment, entre altres, dues places d’agents de la Policia Local, enquadrades en l’Escala
d’Administració Especial, subescala serveis especials, escala bàsica, del subgrup de classificació professional C2, sense cobrir en
propietat, amb la naturalesa jurídica que s’indica.
Vist que l’article 70 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (EBEP), estableix que: “Les necessitats de
recursos humans, amb assignació pressupostària, que hagin de proveir-se per mitjà de la incorporació de personal de nou ingrés seran
objecte de l’oferta d’ocupació pública o a través d’un altre instrument semblant de gestió de la provisió de les necessitats de personal, la
qual cosa comportarà l’obligació de convocar els corresponents processos selectius per a les places compromeses i fins a un deu per cent
addicional, i es fixarà el termini màxim per a la seua convocatòria.”
Vist el que preveu l’article 21.Un, apartat 2, de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, que
determina una sèrie de sectors i Administracions als quals permet la cobertura de places pressupostades a través de personal fix sempre
que es tracti de reposició d’efectius i fins a una taxa del 100%, respectant en tot cas les disponibilitats pressupostàries del capítol I del
pressupost de despesa, entre els quals s’hi relaciona els cossos de Policia Local (lletra C), i sempre que es compleixin les següents
condicions:
“En el supuesto de las plazas correspondientes al personal de la Policía Local, se podrá alcanzar el cien por cien de la tasa de reposición
de efectivos siempre que se trate de Entidades Locales que cumplan o no superen los límites que fije la legislación reguladora de las
Haciendas Locales o, en su caso, las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, en materia de autorización de operaciones de
endeudamiento. Además deberán cumplir el principio de estabilidad al que se refiere el artículo 11.4 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera tanto en la liquidación del presupuesto del ejercicio inmediato anterior como
en el presupuesto vigente. En relación con este último, la Entidad deberá adoptar un Acuerdo del Pleno u órgano competente en el que se
solicite la reposición de las plazas vacantes y en el que se ponga de manifiesto que aplicando esta medida no se pone en riesgo el
cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria. Lo indicado en el presente párrafo deberá ser acreditado por la correspondiente
Entidad Local ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, previamente a la aprobación de la convocatoria de plazas.”
Atès que l’apartat 2 del mateix article 20.Un especifica que en la resta de sectors i Administracions no previstos en l’apartat 1 es reconeix
una taxa de reposició d’efectius de fins al 50%, el que suposa una regla general.
Atès que l’apartat 3 de l’article 20.Un de la mateixa Llei de Pressupostos preveu el mode de determinació de la taxa de reposició d’efectius.
Atès que l’article 20.Sis de la mateix Llei de Pressupostos determina que “La tasa de reposición de efectivos correspondiente a uno o varios
de los sectores definidos en el artículo 20.Uno.2 podrá acumularse en otro u otros de los sectores contemplados en el citado precepto o en
aquellos Cuerpos, Escalas o categorías profesionales de alguno o algunos de los mencionados sectores, cuya cobertura se considere
prioritaria o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales”
Vist l’informe del Sergent de la Policia Local d’Alcarràs que posa de relleu la necessitat de disposar de dos agents més en plantilla per tal
de poder garantir una adequada prestació contínua dels serveis atribuïts a través de la presència en tot moment d’una patrulla conformada
com a mínim d’un agent, és a dir, de persona habilitada per portar arma de foc. De l’informe destaca el següent:” La plantilla de la Policia
Local està integrada en l’actualitat per tretze membres de manera fixa, amb el reforç d’un persona més en l’època d’estiu, quan augmenta la
població estacional a la localitat.
D’aquests tretze (13) integrants, set (7) són policies, mentre que els sis (6) restants tenen la consideració de vigilants.
És important tenir en compte que amb una policia integrada per 13 efectius es fa molt difícil establir un quadrant on es pugui cobrir totes
les hores de l’any amb una patrulla de dos agents. A la mínima incidència estem a dispenses de la bona fe dels agents alhora de fer hores
extraordinàries per a poder cobrir el servei mínimament. (...) Un objectiu a complir seria que un dels dos integrants de la patrulla sigui
sempre un agent, amb totes les avantatges que això comporta quan a la presència d’una persona que en principi té un grau de formació
més elevat i que està en possessió d’una arma de foc, eina important en la tasca policial tenint en compte com es troba la seguretat
ciutadana en l’actualitat.”
Atès que els processos de selecció d’agents de policia local com a funcionaris de carrera implica seguir un procés complex que ve regulat
actualment en el Reglament d’accés, promoció i mobilitat de les policies locals (Decret 233/2002), que contempla com a prova específica la
superació del curs que presta l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (depenent del Departament d’Interior), i que permet l’habilitació
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per portar arma reglamentària, a més a més de superar el corresponent període de prova com a funcionari en pràctiques (que no pot ser
inferior als 3 mesos, ni superior als 12). Tenint en compte que el curs específic en l’Institut de Seguretat Pública s’inicia anualment a partir
del mes de setembre i té una durada de 9 mesos ( finalitzant al mes de juny següent), suposa que el nomenament com a funcionaris de
carrera no pugui tenir lloc, com a mínim fins a finals de l’exercici 2017 i, per tant, amb les implicacions pressupostàries per a dit exercici.
Atès que durant el mes de maig d’enguany es produirà la jubilació forçosa del funcionari de carrera que ocupa la plaça de vigilant-auxiliar
de policia (grup AP), que en la plantilla del pressupost de la Corporació per al 2016 ha estat reclassificada a plaça d’agent (grup C2), el que
suposa que a mitjan d’exercici 2016 es produirà la baixa d’un efectiu al Cos de Policia Local.
A més a més, durant l’exercici 2015 s’ha produït la baixa de la persona que ocupava la plaça de tècnic especialista de promoció econòmica
(grup C1) per amortització de la plaça, i a principis de 2016 s’ha produït la baixa de la persona que ocupava la plaça de operari-subaltern
de la zona esportiva (grup AP).
Aquestes circumstàncies impliquen que en el moment de declarar-se conclòs el procés de selecció que es convoqui a tal efecte i pugui durse a terme el nomenament que, en el seu cas, hagin superat el procés i hagin estat proposats pel tribunal qualificador, estarà plenament
consolidada la baixa de l’efectiu corresponent a l’actual vigilant-auxiliar de policia, plaça que ha estat reclassificada a plaça d’agent i que
d’acord amb la taxa de reposició del 100% permesa pel precepte transcrit podria ser coberta a través del corresponent procés de selecció;
a aquesta reposició s’hi podria afegir una altra plaça d’agent com a conseqüència d’acumular les baixes d’efectius hagudes en altres places
distintes del cos de Policia Local, com permet l’article 20.Sis citat, el que suposa que en aquest cas acumular a un únic efectiu d’agent de
Policia Local els efectius que han causat baixa en les places de promoció econòmica (grup C1) i d’operari-subaltern de zona esportiva
(grup AP), atès que es tracta dels sectors que la Llei de Pressupostos permet la reposició d’efectius de fins al 50%, dit d’una altra manera,
permet cobrir una de cada dues places sobre el que s’hagi causat baixa definitiva, que es poden concentrar en altres cossos que tinguin
necessitats prioritàries o essencials, com seria en aquest cas la Policia Local.
Atès que cal demanar autorització al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques amb caràcter previ o condicionar a l’aprovació de
l’oferta pública d’ocupació corresponent, i que aquesta autorització cal adoptar-la el Ple de la Corporació.
Vist l’Informe de Secretaria que posa de relleu les restriccions de l’article 20.Un de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2016
per la cobertura de places vacants a través de personal fix (funcionaris de carrera o personal laboral fix), només permetent per aquells
supòsits que enumera l’apartat segon de taxes de reposició de fins al 100% i la regla de tancament de taxa de reposició de fins al 50% per
a la resta de cossos, sectors, etcètera no contemplats de forma específica. A més a més, posa de relleu que no es donen les
circumstàncies per entendre el compliment per entendre aplicable la taxa de reposició aplicable al cas, ja que el precepte que determina el
mode de càlcul únicament té en compte que les baixes d’efectius siguin de l’exercici passat del 2015. Amb tot, conclou que s’acredita la
situació de prioritat i el caràcter essencial de la cobertura de places vacants del cos de Policia Local i l’aplicació del principi de
proporcionalitat, en el benentès que els nomenaments no s’efectuaran com a mínim fins a finals de l’exercici 2017 i que tot plegat queda
subjecte a que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques autoritzi la cobertura de les dues places d’agents de Policia Local, que es
qualifica d’autorització imprescindible i necessària.
El Secretari-Interventor informa que d’acord amb la darrera liquidació aprovada, corresponent a l’exercici de 2014, així com a les previsions
d’execució del pressupost de 2015 comunicades al Ministeri d’Hisenda amb efectes del 31/12/2015, existeix previsions d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, específicament respecte al nivell d’endeutament i compliment del termini de pagament a
proveïdors. No obstant s’haurà d’estar del grau de compliment que es derivi de l’aprovació de la liquidació del pressupost de 2015 pendent
d’aprovació i comunicació, per tal de donar compliment als requisits indicats en l’article 20.Un, apartat 2, lletra C) de la Llei 48/2015, de
Pressupostos Generals de l’Estat per al 2016.
Considerant el que disposa l’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb el 128 del
Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, TRRL.
Per tot l’exposat, es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent,
ACORD:
Primer.- Declarar com a prioritari i essencial convocar durant el present exercici 2016 el procés de selecció per cobrir dues places d’agents
del cos de Policia Local d’Alcarràs, com a funcionaris de carrera, per tal de poder-se efectuar el nomenaments dels aspirants que, en el seu
cas, hagin superat el procés de selecció a finals de l’exercici 2017.
Segon.- Aprovar l’oferta d’ocupació pública de 2016 de l’Ajunta- ment d’Alcarràs, referida a les places següents:
RÈGIM FUNCIONARIAL
Escala: ADMINISTRACIÓ ESPECIAL
Subescala: SERVEIS ESPECIALS – Escala Bàsica
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Denominació: AGENT DE LA POLICIA LOCAL.
Número de vacants: 2
Grup de classificació: GRUP C, SUBGRUP C2, segons la classificació professional del personal funcionari de carrera de conformitat amb
l'establert a l'article 76 i la Disposició Transitòria tercera. 2 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.
Nivell de titulació: Graduat Escolar, Formació Professional de primer grau o equivalent.
Modalitat de selecció: OPOSICIÓ LLIURE
Tercer.- Sol·licitar autorització prèvia al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de l’Estat sobre la cobertura de les dues
places d’agents del cos de Policia Local d’Alcarràs objecte d’oferta pública parcial i permetre la convocatòria del corresponent procés de
selecció de funcionaris de carrera durant el present exercici pressupostari amb vista a efectuar els nomenaments que en el seu cas siguin
pertinents en pròxim exercici pressupostari.
Quart.- Establir la condició suspensiva per la publicació de l’oferta d’ocupació (al DOGC i al BOP) fins a que es rebi l’autorització prèvia que
es sol·liciti al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de l’Estat.
Cinquè.- Facultar a l’Alcalde per conformar l’expedient corresponent i remetre el present acord com a sol·licitud dirigida al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern de l’Estat.
Sisè.- Traslladar la present resolució als representants sindicals i a les Administracions Territorials amb competència sobre règim local als
efectes de les seves competències de control.
Oberta deliberació el regidor portaveu del grup municipal de SA Sr. Manel Ezquerra vol manifestar que: “Sempre Alcarràs estem d'acord en
prestar aquest servei a pesar de no ser obligatori fins a 10.000 habitants. Però, amb limitacions pressupostaries per tal de contenir la
despesa, fet que augmentaria la possibilitat descarregar l'alta fiscalitat als nostres conciutadans. Ens expliquem; Alcarràs va ser pioner,
entre municipis de dimensions similars, en crear un cos de vigilància rural per tal de vigilar el seu terme municipal. Aquest cos va començar
amb 5 efectius als anys 80. Es dedicaven a fer patrulles nocturnes i a cobrir la seguretat ciutadana en moments puntuals. A l'inici no
comptaven amb 24 h. de servei però anàvem ben servits. La resta de seguretat ciutadana la desenvolupava la policia de l'Estat en aquell
moment. Després, va vindre el desplegament dels Mossos i la seguretat ciutadana va passar a aquest cos. D'aquella època en podem
estar molt contents perquè es va acabar amb unes onades de robatoris importants que veníem tinguem. Amb els anys, el cos de policia
local va anar augmentant el cost anual fins a tocar sostre l'any 2012/2013 amb un muntant de 534.000 € anuals. Aquí la quantitat de diners
destinats a un servei no obligatori per al nostre municipi i que hauria d'haver estat cobert per la policia de la Generalitat... Començava a ser
preocupant (534.000 €). Una barbaritat per al nostre municipi. A més a més, el fet de tenir-la descarregava de feina als mossos d'Esquadra.
Aquest fet no repercutia amb cap mena d'ajuda econòmica per part de la Generalitat. Bueno, fins aquí tot seria acceptable si almenys
Alcarràs hagués estat un dels municipis més segurs, amb menys incivisme, amb més control d’il·legalitats, en definitiva un municipi
exemplar amb seguretat. PERÒ NO!!!... Va ser al contrari, l'any 2012 Alcarràs salta a la palestra com un dels municipis amb més robatoris i
més sensació d'inseguretat de Catalunya. Tots ho podem recordar i suposo que estarem d'acord. No només això sinó que per acabar amb
la inseguretat i per motivar a polítics i càrrecs policials, aquell any 2012 un grup de pagesos pelacanyes que ens van acabar dient
"Sometent" van tindre que posar fil a l'agulla per tal de fer posar les piles a tots els agents implicats (no em refereixo als agents de carrer,
que també en algun cas puntual, sinó a polítics i cossos policials). Doncs bé.... si 534.000 € l'any 2012 ens semblava extremadament
exagerat... Ara, amb el fitxatge de nous policies, Sergent i aquesta ampliació de dos membres més ens en anirem a entre 700.000/ 800.000
€ a l'any. Vosaltres creieu que és normal?. Vosaltres penseu que durant moltes hores diürnes no podríem tenir un agent i comptar amb el
recolzament dels mossos d'Esquadra? (Tal com tenen municipis com Alpicat, Torrefarrera i Almacelles) Per tots aquests motius tenim que
estar en desacord amb aquest augment descontrolat de despesa amb policia. L'augment de la seguretat no va amb relació amb l'augment
del talonar i sinó amb l'augment del grau d'implicació de les decisions que han de prendre i que s'han de mullar els caps de la policia
sobretot.
La Sra. Esther Ibars Vitores, actuant com a portaveu del grup de CDC pregunta si les dues places vacants en plantilla de serveis diversos
serveixen per cobrir-se amb policies manifesta que votaran a favor, ja que considera que s’hauran de substituir les vacants del conserge del
patronat i les altres citades. L’Alcalde informa que s’han fet servir per explicar l’estabilitat pressupostària global. El Secretari informa de la
limitació de la Llei de Pressupostos respecte a la reposició del 100% de les baixes de la policia local i la supeditació de l’acord a
l’autorització de l’Administració General de l’Estat. L’Alcalde recorda que es tracta de cobrir la substitució d’un vigilant que es jubila i
atendre les places que ja es cobreixen interinament durant l’estiu, també que els efectes pressupostaris serien a partir de l’any 2017, donat
que el procés selectiu i l’acadèmia de policia consumeix la practica totalitat d’aquest any i part del vinent. La Sra. Esther Ibars Vitores
manifesta finalment que s’abstindran perquè no el veuen massa clar la forma i la possibilitat de crear les places malgrat estar d’acord amb
que s’hagi d’ampliar la policia si es necessari.
La resta de portaveus dels grups municipals es manifesten a favor de la proposta.
Finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta realitzada, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre
legal, el Ple aprova la proposta per 7 vots a favor del regidors del grup municipal d’E.R.C., amb 3 abstencions dels regidors de C.D.C. i del
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P.P.C. i 2 vots en contra dels regidors del grup municipals de S.A.

8.- RESOLUCIÓ SANCIONADORA SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS,
PROCEDIMENT SANCIONADOR /2015.
Atès el dictamen de la comissió informativa de Governació celebrada el día 7 de març de 2016, que consta a l’esborrany de l’acta.
L’Alcalde-President, en virtut dels següents,
ANTECEDENTS
Primer.- En data del proppassat dia 13/10/2015 es va iniciar per decret d’alcaldia expedient sancionador contra el Sr. J.M. P.G. 43...A per
una possible infracció de LLEI 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, i en la mateixa
data es va emetre la proposta de resolució per part de l’instructor, tot el qual li fou notificat degudament a l’interessat.
Segon.- L’anterior no ha formulat al·legacions. En aquest sentit, el plec de càrrecs passa a fer les funcions de proposta de resolució.
Tercer.- Vista la proposta de resolució dictada per l’instructor que entén queden suficientment provats els fets que ens ocupen i que s’escau
la imposició d’una sanció per import de 400 euros.
Quart.- Vist de tot l’anterior i especialment de l’acta policial de data 13/10/2015, queda provat els fets consistents en: El dia 13/10/2015 a la
Plaça del Mercat d’Alcarràs, sobre les 21:00 els agents observen la persona interessada passejant un gos de nom TANA de raça
potencialment perillosa, ROTTWEILER, sense morrió.
Cinquè.- Vist que l’autor d’aquests fets és J.M. P.G., i n’és responsable directe.
Sisè.- Tals fets són constitutius d’una infracció lleu de l’article 7.3.E) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, el qual disposa: e) Portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies publiques, a les parts
comunes dels immobles col.lectius i als llocs i als espais públics en general...
L’article 11 preveu sancions de multa econòmica de 60 a 150 euros (lleu), 150 a 1.500 euros (greus) i 1.500 a 30.000 euros (molt greus), en
funció de la concurrència de les circumstàncies graduadores d’acord amb l’article 11.
En quan a les circumstàncies graduadores de la quantia de la sanció, a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció
comesa. b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció. c) La reiteració o la reincidència en la
comissió d'infraccions. En aquest cas les circumstàncies que concorren són: Es tracta d’una plaça concorreguda.
Setè.- És competent per resoldre aquest procediment: a) els alcaldes, per la comissió d'infraccions de caràcter lleu. b) el ple de
l'ajuntament, per la comissió d'infraccions de caràcter greu i molt greu.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Governació de data 6 de novembre de 2014.
En virtut de l’anterior, es proposa al Ple de l’Ajuntament adoptar el següent:
ACORD:
Primer. Imposar al Sr. J.M. P.G., com a propietari d'un animal potencialment perillós, una sanció de 400 € per portar el gos deslligat i sense
morrió a les vies públiques, agreujada per ser en una plaça concorreguda, tenint en compte que el gos de la seva propietat de raça
ROTTWEILER, és una raça de les considerades potencialment perilloses.
Segon. Advertir a l'interessat que en cas de no fer efectiva la liquidació s'iniciarà el procediment recaptatori en via executiva. De conformitat
amb l'article 62 de la Llei General Tributària, els terminis de pagament seran:
-Notificació de la liquidació entre els dies 1 i 15 de cada mes. des de la data de notificació fins al dia 20 del mes posterior o, si aquest no fos
hàbil fins a l'immediat hàbil següent.
-Notificació de la liquidació entre el 16 i últim de cada mes, des de la data de notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o, si aquest no
fos hàbil fins a l'immediat hàbil següent.
Tercer. Notificar aquesta resolució a l'interessat, amb expressió dels recursos procedents contra la mateixa.
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Quart. Comunicar aquesta resolució a la Tresoreria un cop notificat l'interessat.
Oberta deliberació el regidor Sr. Manel Ezquerra, portaveu del grup municipal de SA, manifesta conformitat amb la proposta tot i afegint que
s’hauria d’anar més enllà per part de la policia local per fer complir les ordenances amb d’altres problemàtiques menors dels gossos.
L’Alcalde contesta que ja s’està actuant en el sentit exposat.
La resta de portaveus dels grups municipals es manifesten a favor de la proposta.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova per unanimitat.

9.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 7 DEL POUM PER AJUSTAMENTS EN SÒL URBÀ I URBANITZABLE.
L’Alcalde proposa la proposta de resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d’urbanisme celebrada el dia 8 de març de
2016, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
L’Alcalde-President d’acord amb l’expedient tramitat per a l’aprovació del projecte de modificació núm. 7 del POUM d’Alcarràs, per
ajustaments en sòl urbà i urbanitzable, en virtut dels següents
ANTECEDENTS:
PRIMER.- Atesa la proposta de modificació del POUM núm. 7, formulada pels serveis tècnics municipals, amb la finalitat d’ajust de
l’ordenació proposada en determinats llocs del sòl classificat com a urbà i urbanitzable, així com per fer una sèrie de correccions de
situacions que el POUM aprovat inicialment va produir. Exposant-se pel regidor delegat d’urbanisme Sr. Santi Pelegrí el resum de la
modificació proposada, a saber:
DELIMITACIÓ DE L’ÀMBIT DE LA PROPOSTA:
L’ambit objecte de la present Modificació puntual, abasta la totalitat del sòl qualificat com sòl urbà i urbanitzable del POUM d’Alcarras.
OBJECTIUS DE LA MODIFICACIÓ. DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA:
L’objectiu de la present modificació del POUM, l’esmena d’errors existents en el redactat del POUM , l’incorporació de les noves
determinacions establertes per la legislació autonòmica, i la modificació de la regulació de les condicions de les edificacions en sòl urbà i
Sòl Urbanitzable, per ajustar-la a la situació actual del municipi. Per tal de poder realitzar la modificació puntual previament es necessari de
redactar un text refós de la normativa i dels planols.
En referencia a l’objectiu de la modificació existeixen 3 tipus de modificacions, i s’enumeren segons aquest criteri
MODIFICACIÓ A. Recull i redacció d’un text refós de la normativa urbanística municipal vigent
Antecedents: Desde l’aprovació del POUM d’Alcarràs , en data 6 d’abril de 2009, s’han realitzat 6 modificacions puntuals , s’han aprovat
dos plans parcials industrials, i 3 expedients de gestió urbanística que modifiquen els PAU existents.
Necessitats: Tenir un text refós de l’ordenació urbanística vigent, per tal de poder redactar la modificació present.
Proposta: Redacció d’un nou text de Normes urbanístiques incorporant totes les modificacions
Redacció d’un nou plànol d’ordenació de règim urbanístic, amb l’ordenació vigent.
MODIFICACIÓ B. Subsanació d’errors, incorporació de resolucions d’aprovació d’expedients, i incorporació de noves determinacions
establertes per la legislació .
L’objectiu d’aquest grup de modificacions es resoldre problemes existents arran de l’aprovació del POUM, i altres figures de planejament i
noves determinacions establertes per la legislació vigent. En aquest punt, s’agrupa les modificacions següents:
B.1 Eliminació de la reserva de habitatge de protecció , en els PAU amb reparcel·lació aprovada definitivament abans de la l’aprovació
definitiva del POUM.
-La resolució d’aprovació definitiva del POUM, incloïa la incorporació d’ofici a tots els polígons d’actuació, la reserva d’habitatge de
protecció pública que exigia la legislació vigent.
-Alguns del polígons d’actuació urbanística del POUM, eren preexistents i s’havia aprovat definitivament el projecte de reparcel·lació .
-La incorporació d’ofici de la classificació de la reserva d’habitatge, a ocasionat un greuge sobre finques adjudicades, sense tenir en
compte la diferencia de valors.

Esborrany acta de Ple

20

-Es pretén eliminar la reserva, ja que aquest PAU es va desenvolupar completament amb anterioritat a la vigència de el POUM.
B.2 Modificació de la situació de la classificació de SSTT, equipament i zona verda al Pla Parcial FRUASA
L’aprovació definitiva del P.P. FRUASA, incorporava l’obligació de classificar com a serveis tècnics l’espai destinat a la depuradora d’aigües
del sector
B.3 Modificació d’alguns paràmetres d’ordenació .
-S’han detectat problemes per l’aplicació del POUM, en alguns paràmetres d’ordenació en diferents claus.
-Modificació article 232, condicions de parcel·lació. Clau 2b1.
-Modificació article 298.6 dintre de les condicions punt 4. (cabanes agrícoles)
-Modificació article 299.2.3 ( tanques SNU)
B.4 Incorporació de noves determinacions establertes per la legislació .
-Decret 64/2014. Reglament sobre protecció de la legalitat
-Modificar les incompatibilitats entre el POUM i el Decret e incorporar la normativa establerta per aquest en els aspectes que afecta.
MODIFICACIÓ C. Mesures per l’adequació de l’ordenació en sol urba i urbanitzable
-El POUM vigent actualment es va redactar durant el període 2001-2007, coincidint amb el període de mes creixement urbà de la població i
amb els criteris d’ordenació urbana , que responia a les previsions i expectatives social i econòmiques d’aquell moment .
-El model de desenvolupament urbà que estableix el POUM , dona resposta a les necessitats del model del negoci immobiliari d’aquell
període, en tant a edificabilitat, densitats i les tipologies d’habitatges, que poc tenen a veure amb el model urbà preexistent i les necessitats
de creixement reals de la població.
Aquest punt de la modificació vol racionalitzar l’ús del sol, mantenir i millorar l’espai urbà, amb criteris de sostenibilitat, per donar una
resposta mes adequada a la necessitats actuals, incidint en aquest punts.
-Establir un paràmetres d’ordenació en sòl urbà consolidant, principalment en la zona de casc antic, que responguin a mantenir el model
tipològic existent anteriorment , modificant l’ARM de les edificacions , la densitat dels habitatges, i el manteniment de la tram urbana i espai
públic.
-En els sectors urbanitzable, PMU, i PAU establir edificabilitats, densitats, tipologies i reserves de sistemes que responguin a les
necessitats actuals i a unes previsions de creixement molt mes restrictives.
-Modificar el sector i polígons per millorar i facilitar la gestió urbanística , i garantir les obligacions de les situacions de sol urbà no
consolidat
-Prioritzar el creixement d’un sector industrial annex al polígon el Tossalet Roig, per tal de completar la trama urbana en aquest lloc i
garantir els accessos a l’existent.
Aquest objectius es desenvolupen en les següents :
C.1 Modificació de alineacions de vial
C.2 Modificació de l’ARM de les edificacions en SU
C.3 Modificació de l’IEB i densitat dels sectors urbanitzables, i PMU
C.4 Modificació de les condicions d’ordenació de les claus 1.1/1.2/1.a/1.b/1.c/1.d/1e i creació de la clau 1.3
C.5 Modificació dels polígons d’actuació i PMU
C.5.1 Delimitació de PAU urb.
C 5.2 Modificació de delimitació dels sectors actuals
C 5.3 Modificació de l’ordenació de 4 PAU
C 5.4 Renomenar tots els sectors actuals
C 5.5 Modificació C/ Carlos Salinas de Gaminde
C.6 Modificació SUND I i delimitació del SUDI4 – Tossalet Roig
SEGON.- Per tot el qual, vist l’informe favorable dels serveis tècnics i de Secretaria-Intervenció, que manifesten que la proposta no
representa cap canvi substancials respecte a la proposta definitiva del POUM.
TERCER.- Atès el raonament i justificació de la necessitat de les modificacions segons consta als projectes corresponents, l’oportunitat i
conveniència en relació amb els interessos públics i privats concurrents, per a una millora d’una ordenació i usos, adaptada a les actuals
situacions.
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QUART.- Atès que la proposta de modificació del POUM núm. 7, d’acord amb l’establert a l’art. 96 del R.D.L. 1/2010 de 3 d’agost, no té
incidència en espais i zones lliures, verdes, equipaments, etc. Ni sobrepassen els límits municipals, ni suposen un increment del sostre
edificable, densitat de l’ús residencial o d’usos o la transformació d’usos preestablerts, sinó una adaptació de la normativa urbanística a la
sectorial vigent.
CINQUÈ.- Atès que les propostes de modificació del POUM núm. 7, al ser una modificació puntual, al no tractar-se d’un expedient de
revisions ni de modificacions substancials del POUM, ni es troba dins dels casos sotmesos a avaluació ambiental (art. 70 i 71 del
Reglament de la Llei d’urbanisme) es fa referència a l'informe mediambiental i d'avaluació de l' impacte ambiental i a l’Estudi d’avaluació de
la mobilitat generada integrants del POUM.
SISÈ.- Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’urbanisme celebrada el dia 16 d’abril de 2015, aprovada inicialment pel Ple
de la Corporació Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 21 d’abril de 2015, amb quòrum i majoria suficient. No obstant l’aprovació
no es va tramitar per tal que el nou ajuntament es manifestés inicial i provisionalment sobre la mateixa.
SETÈ.- Atès que durant aquest període s’han tingut en compte les recomanacions donades per la Comissió Territorial d’Urbanisme,
respecte a les consultes efectuades en relació al document, així com per fer una sèrie de correccions de situacions preexistents que el
POUM impossibilitava un aprofitament urbanístic.
VUITÈ.- Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Urbanisme celebrada el passat dia 8 de març de 2016.
Atès allò que disposa l'article 98 i 99 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, l’art.
117 i 118 del seu Reglament, en relació amb la disposició addicional novena del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei del sòl que modifica l'article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases de règim local,
l'òrgan competent per a l'aprovació inicial de la modificació del POUM és el Ple municipal.
Es proposa per l’Alcaldia, l’adopció del següent,
ACORD:
PRIMER.- Considerar degudament raonada i justificada la necessitat, oportunitat i conveniència en relació amb els interessos públics i
privats concurrents i conseqüentment aprovar inicialment el Projecte de modificació del POUM núm. 7 amb la finalitat de realitzar
determinats ajustos en sòl urbà i urbanitzable.
Disposant, d’acord amb l’establert a l’art. 73.1 del Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat
pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost (modificat per la Llei 3/2012), suspendre durant un termini d’un any la tramitació de plans
urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i d'urbanització, com també de suspendre l'atorgament de llicències de
parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos
concrets i d'altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, en tot allò que contravingui la proposta de
modificació que s’aprova inicialment.
SEGON.- Sotmetre'l a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el DOGC i dos dels
diaris de més divulgació en l'àmbit municipal o supramunicipal al qual es refereix el projecte en tramitació, per tal que qualsevol que ho
desitgi pugui examinar-lo i adduir, durant el termini esmentat, totes les al·legacions o observacions que consideri oportunes.
TERCER: Conjuntament amb el pla s'exposarà un document comprensiu dels extrems següents:
a) Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de procediments, i concreció del termini de
suspensió i de l'abast de les llicències i tramitacions que se suspenen.
b) Un resum de l'abast de llurs determinacions i, en el cas que es tracti de la revisió o modificació d'un instrument de planejament
urbanístic, plànol d'identificació dels àmbits en els que l'ordenació proposada altera la vigent i resum de l'abast d'aquesta alteració.
QUART: Concedir audiència a tots els Ajuntaments limítrofs afectats per la modificació, si procedeix,
l'expedient i tinguin també la possibilitat de presentar les al·legacions que considerin convenients.

per tal que puguin examinar

CINQUÈ: Simultàniament al tràmit d'informació pública, sol·licitar un informe als organismes afectats per raó de llurs competències
sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més llarg.
SISÈ: Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació pública en els procediments de planejament i dels acords
d'aprovació que s'adoptin en llur tramitació, els quals podran consultar-se a la web oficial de l'ajuntament http;//alcarras.ddl.net
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SETÈ: Respecte a la present modificació puntual es fa referència a l'informe mediambiental d'avaluació de l'impacte ambiental del Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal vigent, al no haver supòsits de modificacions de les seves previsions.
Oberta deliberació pren la paraula el Sr. Manel Ezquerra, portaveu-regidor del grup municipal de S.A. que manifesta que “Votem a favor,
perquè entre altres coses, nosaltres en el nostre programa electoral ja portàvem que havíem de limitar la edificabilitat dins de la zona
urbana per tal d'evitar que en un futur es pugues tornar a construir desordenadament i perdent l’essència de poble. Hem de conservar la
tipologia de les construccions del nostre poble. És tracta d'una modificació important. Per això, malauradament lamentem que no s'hagi
contat amb totes les forces polítiques a l'hora de la elaboració. Salvo alguns detalls, estem d'acord en la globalitat de les modificacions que
busquen la conveniència dels interessos públics. També recordar que tots els afectats o interessats tindran un període d'un mes per fer les
al·legacions oportunes. Ah, i aprofitar que avui parlem d'urbanisme, per demanar que ens posem a treballar per tal d'intentar implementar
polítiques que fomentin recuperar o facilitar que el jovent del poble recuperi, mitjançant restauracions o construccions noves, que tornin a
ocupar cases antigues o a edificar en carrers de l'interior de la zona consolidada. Hem d'inventar polítiques i ajuts per facilitar que carrers
de tota la vida no es quedin poc a poc deshabitats o degradats”.
La resta de portaveus dels grups municipals es manifesten a favor de la proposta.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova per unanimitat.

10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE REGLAMENT DEL SERVEI DE L’ESCOLA DE MÚSICA D’ALCARRÀS.
L’Alcalde proposa la proposta de resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d’Ensenyament celebrada el dia 8 de març
de 2016, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
L’Alcalde-President, en virtut dels següents,
ANTECEDENTS:
1.- L’Alcalde exposa al ple que REGLAMENT DEL SERVEI DE L’ESCOLA DE MÚSICA D’ALCARRÀS pretén establir un marc regulador
d’aquests servei que es presta en Comunitat de Municipis entre els Ajuntaments de Torres de Segre, Aitona i Alcarràs, adaptat al nou marc
normatiu que empara les competències municipals, però referit a la gestió que es realitza des de l’Escola de Música d’Alcarràs i amb
independència del que cada municipi pugui establir respecte als alumnes integrats en les aules associades.
La regidora delegada d’ensenyament Sra. Noèlia Díaz manifesta que el reglament pretén clarificar conceptes, així com els drets i
obligacions de la concessionària, de l’Ajuntament i dels usuaris; així com les infraccions del servei i les situacions per impagament de
quotes i el procediment a seguir per devolucions de rebuts.
2.- Atès que les corporacions municipals estan facultades per intervenir en l’activitat dels ciutadans mitjançant l’aprovació d’ordenances i
reglaments, d’acord amb allò establert a l’art. 70.2 de la Llei 7/985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en la redacció
donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, en relació amb els arts. 177 i 178 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, i els arts. 60 a 66
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, relatius al procediment
establert per a l’aprovació de les ordenances
3.- Atès que el procediment legal d’aprovació de les ordenances municipals implica, per imperatiu de l’article 62 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, l’adopció d’una resolució per la qual s’iniciï l’expedient de
formació de l’ordenança corresponent i la designació d’una comissió d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la
norma.
4.- Atès que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a
tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
5.- Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix l’aprovació inicial, la submissió a informació pública, la concessió
d’audiència als interessats i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre.
6.- Atès que, en no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del Reglament orgànic de la corporació, aquesta Ordenança només
requereix l’aprovació per la majoria simple, sense que calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
7.- Atès que les ordenances s’entendran aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació
durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial.
Vist l’informe favorable de la Secretaria i el dictamen favorable de la Comissió d’Estudi integrada per la comissió informativa d’educació, en
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sessió celebrada el dia 7 de març de 2016.
L’Alcalde proposa al ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment del REGLAMENT DEL SERVEI DE L’ESCOLA DE MÚSICA D’ALCARRÀS i sotmetre-la a informació pública
l’expedient i el text de l’ordenança pel termini mínim de trenta dies, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al butlletí oficial de la
província i al tauler d’edictes de l’ajuntament, el termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l’anunci al
BOP a fi i efecte que les persones interessades puguin presentar al·legacions i reclamacions que considerin adients.
Segon.- Disposar que durant el termini d’exposició pública es puguin rebre esmenes o millores per part dels grups municipals, així com
al·legacions i reclamacions per part dels interessats, significant que si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i d’audiència als interessats, l’ordenança que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense necessitat
de cap tràmit ulterior i es procedirà directament a la publicació. Fent-se constar que la present modificació entrarà en vigor a l’endemà de la
publicació de la seva aprovació definitiva.
Tercer.- Publicar l’ordenança definitivament aprovada al BOP i en seu electrònica municipal.
Oberta deliberació la regidora Sra. Esther Ibars pregunta perquè s’ha aprovat el reglament i si ja no es disposava de condicions
reguladores del servei. La regidora delegada Sra. Noelia Díaz informa que es disposava del plec de condicions administratives que
regulava la relació amb la concessionària del servei però que calia reglamentar les relaciona amb els usuaris especialment amb situacions
d’impagament de quotes ja que al ser un servei públic no se li podia donar el mateix tractament que amb una empresa privada.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova per unanimitat.

11.- RATIFICACIÓ DE PROPOSTA D’APROVACIÓ DE DESPESA EXTRAORDINÀRIA PER LA REALITZACIÓ DE CONSERVACIÓ DE
CAMINS I AJUSTAMENTS PRESSUPOSTÀRIES I DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI DE 2015.
L’Alcalde proposa la proposta de resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa mixta de Governació i camins celebrada el
dia 7 de març de 2016, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
L’Alcalde-President comunica la resolució de la Junta de Govern celebrada el dia 3 de febrer de 2016 que, per ésser de competència plenària, es
passa per la seva resolució en virtut dels següents
“ANTECEDENTS:
Primer.- Contractació inicial.
1.- Per Decret de l’Alcaldia del dia 14 de maig de 2015, de conformitat amb el que estableixen els article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú i 151.4 del TRLCSP, vistes les ofertes següents:
CONTRACTISTES

- BENITO ARNÓ E HIJOS S.A., amb CIF A-25006834.
- M.J. GRUAS, S.A. amb CIF A-25031576.
- SORIGUÉ, S.A. amb CIF A-25007832.
- ROMERO POLO, amb CIF A-25036880.

DATA
RECEPCIÓ
24/04/2015
22/04/2015
23/04/2015
24/04/2015

OFERTA
ECONÒMICA
1.390,00 €/tM
1.650,00 €/tM
1.675,00 €/tM
1.700,00 €/tM

DISPONIBILITAT INICI I
COMPLIMENT TERMINI
EXECUCIÓ
SI
SI
SI
SI

VALORACIÓ Tm. REALITZABLES SEGONS
PREU
DE
CONTRACTACIÓ
(130.000
€./OFERTA)
93,525 Tm.
78,788 Tm.
77,612 Tm.
76,471 Tm.

S’acordà l’adjudicació del contracte d’obres d’arranjament de camins de 2015, segons la resolució següent:
2.- Una vegada complerta la negociació conforme als articles 169 i 178 TRLCSP, es va aprovar la relació efectuada, classificada i valorada,
per ordre decreixent, de les ofertes presentades valorades, i que no han estat declarades desproporcionades o anormals, segons la l’oferta
que ha obtingut la millor puntuació, amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques aprovats al seu dia. I es va adjudicar el
contracte per a l’execució de les obres dirigides a la reposició de l’asfaltat general de tots els sectors dels camins municipals en la
campanya de fruita relativa als sectors: Alcarràs, Vallmanya, Montagut i Coscollar, a la empresa BENITO ARNÓ E HIJOS, S.A., pel preu de
1.390 euros per tona, que una major aportació de tones mètriques, 93,525 Tm. I un preu d’adjudicació total de CENT TRENTA-MIL
EUROS, IVA exclòs (130.000 €), IVA exclòs, subjecte al Plec de Clàusules Administratives d’acord amb l’article 151 TRLCSP, establint
l’inici de les obres el dia 25 de maig de 2015 i la finalització fins als 30 dies naturals posteriors.
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L’import total del contracte es va satisfer pel preu d’adjudicació de 130.000 €., IVA del 21% per import de 27.300,00 €., establint un preu
total de 157.300,00 €.
Segon.- Certificació-Justificació de les obres realitzades.
Efectuada certificació-justificació de les obres realitzades pel manteniment de camins, resulta que es van autoritzar un total d’obres de
soteig superior als 130.000,00 € adjudicats inicialment, el total ascendia a un import de 313.035,00 €. Dividit en les actuacions següents:
a) Obres adjudicades inicialment per Decret del dia 14/05/2015, per import de 130.000,00 €. (sense iva), d’un total de 157.300,00 €. (iva
inclòs). Adjudicades per contracte negociat sense publicitat a Benito Arnó S.A. per Decret de l’Alcaldia del 14/05/2015.
b) Obres extraordinàries als camins de la partida Montagut, per import de 49.901,00 €. (sense iva), d’un total de 60.380,21 €. (iva inclòs).
Contracte menor no formalitzat realitzat per l’Alcaldia i el regidor encarregat de camins.
c) Obres extraordinàries als camins de la partida Vallmanya, per import de 41.144,00 €. (sense iva), d’un total de 49.784,24 €. (iva inclòs).
Contracte menor no formalitzat realitzat per l’Alcaldia i el regidor encarregat de camins.
d) Obres extraordinàries als camins de la partida Coscollar i lateral autovia, per import de 37.571,08 €. (sense iva), d’un total de 45.571,08
€. (iva inclòs). Contracte menor no formalitzat realitzat per l’Alcaldia i el regidor encarregat de camins.
Les esmentades obres extraordinàries es van motivar pel mal estat de conservació en que es van trobar els camins durant l’execució del
contracte principal. Obres que pel responsable de l’obra no es podien ajornar donat l’inici de la campanya de fruita i perquè els camins
podrien acabar perjudicats per l’elevat trànsit de vehicles que es realitza durant la temporada de fruita. Per la dita raò i per nt-se per motius
d’economia i eficàcia, es va ampliar l’objecte de la contractació amb la mateixa empresa Benito Arnó S.A. donat que era l’adjudicatària de
la contractació principal i pel mateix preu de contracte, es a dir el més econòmic de les ofertes rebudes.
Tercer.- Informe de reparaments.
El Secretari-Interventor, donant acompliment a allò establert l’article 218 del reial Decret Legislatiu 2/2004, de 2 de març, pel que s’aprova
el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en la seva actual redacció en virtut de la llei 27/2013, de 30 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, informa que s’ha de donar compte en punt apart al Ple de la resolució de
discrepàncies per reparament als ingressos i despeses.
Per tot el qual es fa constar que realitza fiscalització amb reparaments desfavorables perquè la despesa aprovada inicialment era de
130.000 €. de base imposable i el procediment de contractació el negociat sense publicitat, adient pel preu inicial de contracte. Però la
despesa finalment realitzada ascendeix a 128.707,05 € d’obres extraordinàries més, que sumada a l’anterior donaria un preu inicial de
contracte de 258.707,05 €. Import que supera el llindar de 200.000 € per a la contractació negociada sense publicitat, el que hauria suposat
que la contractació s’hagués tingut que realitzar per un procediment negociat amb publicitat o un procediment obert.
Donat que coincideix l’objecte i temporalitat de les obres no es podria considerar una divisió de lots per que suposaria evitar procediments
de contractació diferents. Tampoc es podria considerar obres complementàries, contractades per un procediment negociat amb el mateix
contractista, (art. 170 LCSP), donat que tenen el límit del 50% del contracte primitiu ( és a dir s’hauria limitat a 65.000 €.).
Si bé la despesa pot tenir cobertura pressupostària dins de les bosses de vinculació jurídica, la despesa es va realitzar sense crèdit
pressupostari inicial. No obstant a 31/12/2015, utilitzant les bosses de vinculació jurídica provisionalment aprovades al pressupost de 2015 i
els romanents de tresoreria per a inversions financerament sostenibles, com és la millora de camins, no s’afecta al sostre de despesa.
Però a 31/12/2015 es reben previsions de factures i es constata l’execució d’obres extraordinàries de les despeses extraordinàries abans
citades, inicialment retornades per manca de resolució aprovatòria de la despesa i fiscalització de l’execució. Fet que podria afectar
l’estabilitat pressupostària.
Per la qual cosa es requereix una aprovació de la despesa i s’haurà de realitzar un ajust a la comptabilitat amb data 31/12/2015, fent una
reserva de crèdit a la partida de camins pel total de la despesa extraordinària realitzada, es a dir de 155.735,53 €. (iva inclòs), finançada
amb romanent de tresoreria per a inversions financerament sostenibles, que s’incorporarà al pressupost de 2016 un cop aprovada la
liquidació per tal que s’incorporin els romanents afectats corresponents de l’exercici anterior.
El reparament es fa, reiterant els d’exercicis anteriors, per tal que amb anterioritat a les obres de conservació es realitzi una memòria
tècnica i valorada que determini prèviament l’objecte, el preu de contracte i el procediment de contractació, evitant que es realitzin
actuacions a tant alçat sense una limitació certa, i amb perill de no sobrepassar el 50% per obres complementàries, com ha passat, perill de
sobrepassar les previsions pressupostàries, amb els efectes negatius sobre el sostre de la despesa i l’estabilitat pressupostària, econòmic i
financerament no sostenible. No obstant constatada l’execució es considera que s’ha de reconèixer l’obligació de pagament.
Per tot el qual la Junta de Govern per unanimitat,
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ACORDA:
Primer.- Amb efectes del 31 de desembre de 2015, autoritzar la despesa extraordinària en la conservació de camins següents:
Contractista: Benito Arnò S.A:
-Obres extraordinàries als camins de la partida Montagut, per import de 49.901,00 € (sense iva), d’un total de 60.380,21 €. (iva inclòs).
Contracte menor no formalitzat realitzat per l’Alcaldia i el regidor encarregat de camins.
-Obres extraordinàries als camins de la partida Vallmanya, per import de 41.144,00 € (sense iva), d’un total de 49.784,24 €. (iva inclòs).
Contracte menor no formalitzat realitzat per l’Alcaldia i el regidor encarregat de camins.
-Obres extraordinàries als camins de la partida Coscollar i lateral autovia, per import de 37.571,08 € (sense iva), d’un total de 45.571,08 €.
(iva inclòs). Contracte menor no formalitzat realitzat per l’Alcaldia i el regidor encarregat de camins.
-Total 155.735,53 €.
Segon.- D’acord amb les bases de modificació del pressupost de 2015, ratificar el decret del 31 de desembre de 2015, aprovant la
modificació del pressupost, suplementant la partida en la conservació de camins partida 609-160-1640. Amb càrrec del romanent de
tresoreria per a despeses general, per import de 155.735,53 €.
Tercer.- Amb efectes del 31/12/2015 establir una reserva de crèdit per import de 155.735,53 €. Al contractista Benito Arnò S.A., que un cop
aprovada la liquidació de 2015 s’incorporarà al pressupost de 2016 amb càrrec als romanents afectats dels exercicis anterior, per tal de
poder atendre el pagament de les factures per les obres efectivament realitzades.
Quart.- Fer previsions en l’execució de camins de l’any 2016, prèvia avaluació i realització d’una memòria tècnica i valorada que possibiliti
concretar a priori el preu, la modalitat de contractació i la previsió pressupostària aprovada per a 2016.
Proposant-se per l’Alcaldia l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Donar-se’n per assabentada de la proposta de resolució, de l’informe de fiscalització i ratificar la proposta de reconeixement de
l’Autorització i Disposició de les despesa extraordinària amb efectes del 31 de desembre de 2015 acordada en Junta de Govern del dia 3
de febrer de 2016, disposant la despesa durant l’exercici de 2016, per incorporació dels romanents de crèdit afectats de l’exercici anterior.
Oberta deliberació el regidor portaveu del grup municipal del P.P.C. Sr. Simeó Abad manifesta que votarà a favor malgrat l’excés de
contractació efectuada.
Seguidament pren la paraula el Sr. Manel Ezquerra, que manifesta que anirà per parts, en primer lloc per tal que quedi clar i per evitar
malentesos volem deixar clar que amb la recaptació en concepte d'IBI Rústic del nostre municipi, amb els 114 km quadrats que té, que va
directament relacionat amb que són molts kilòmetres els que s'han de reparar o construir de nou cada any, les partides que es gasten
haurien de ser més elevades i s'haurien de gestionar d'una altra manera per tal de que com a mínim amb els mateixos diners poguéssim fer
molts més km cada any amb una gestió directa com es feia abans. En segon lloc; Aquesta despesa extraordinària deixa pales el tarannà de
l'equip de govern durant l'any electoral que hem passat. Es van desbocar amb despesa incontrolada sense comptar amb memòria tècnica
valorada que determinés prèviament que volíem fer, el preu i el procediment de contractació. Causant desestabilitat pressupostària i per al
compliment de la llei reguladora de les hisendes locals ara hem de fer uns reparaments desfavorables perquè la despesa aprovada
inicialment era de 130.000 € de base imposable i i la despesa final va ser de 258.707€ (o sigui 128.707€ més, pràcticament un 100 %
d'increment) Import que supera el llindar de 200.000 € que suposa tindre que fer un procediment negociat amb publicitat o obert enlloc del
procediment sense publicitat que es va portarà terme. Esperem o més que esperar... Sort que només hi ha eleccions cada quatre anys. Pel
bé de l'Ajuntament i per tal d'eradicar aquestes males praxis, encara que no serveix de gran cosa votar en contra, diguem no perquè no
volem ser còmplices d'aquesta mena d'actuacions.
El regidor portaveu del grup municipal d’ERC Sr. Jordi Janés manifesta que ens tornat a passar amb el pressupost, amb l’increment venim
a aportar als camins la quantitat que ells van demanar a l’hora de fer el nou pressupost, al voltant de 400.000 €., que sembla que serà el
que cada any ens gastem, però sembla que la despesa era més causa d’estar en plena campanya electoral com es va comentar al darrer
ple, en el que semblava que feia por dir-ho i al final ha aparegut l’excés. Afegeix que ens ha de donar por invertir en camins perquè l’IBI de
rústica que es recapta és molt elevat. Però votaran en contra per la manca de transparència en la inversió.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra respon que en els darrers 4 anys aquest equip de govern ha gastat més d’un milió d’euros en camins, mai
s’havia invertit tant en la millora dels camins, dir que es va fer aprofitant la campanya electoral és uns crítica fàcil, quan ha set l’equip de
govern que més ha gastat en camins, afegeix que abans es gastava al voltant de cent mil euros anuals i menys alguns anys. Pensem que
el nostre municipi té més de 200 kmts. en camins i que la contractació es realitza per metre cúbic tona de soteig i això complica saber el
límit de la despesa, més quan hi ha anys com el passat en el que els camins estaven molt deteriorats per les gelades de l’hivern passat, és

Esborrany acta de Ple

26

més fàcil realitzar camins en calent que saps la superfície total des d’un bon principi. Però va ser el Patronat Municipal d’Ajut al Jove
Agricultor el que va decidir canviar la proposta inicial per no fer cap asfalt en calent per la degradada situació dels camins i va ser el
Patronat per majoria el que va decidir fer la conservació amb el soteig dels camins, va ser una decisió valenta, el més fàcil electoralment
parlant seria executar el camí del Coscollar en calent, aquest canvi de decisió va provocar que ens trobessin unes reposicions molt més
elevades que les previstes inicialment per mal estat dels camins. Afegeix finalment que la situació ha estat aquesta i va ser una decisió
municipal recolzada pel Patronat, pensant que engany segurament no ens caldria invertir tant en camins i que no els fa por invertir en
camins tot el contrari.
Finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta realitzada, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el
Ple aprova la proposta per 8 vots a favor del regidors dels grups municipals d’E.R.C. i del P.P.C., amb 5 vots en contra dels regidors dels
grups municipals de S.A. i de C.D.C.

12.- MOCIÓ DE CIU RELATIU A LA PARROQUIA, CARITAS PARROQUIAL ALCARRAS, UNA GRAN PART DE LA NOSTRA ACCIÓ
SOCIAL
Atès el dictamen de la comissió informativa de Serveis Personals celebrada el dia 7 de març de 2016, que consta a l’esborrany de l’acta,
següent:
La Sra. Esther Ibars Vitores, regidora del grup municipal de CDC, amb l’emparament del disposat a l’art. 97.3 en relació al 91.4 del Real
Decret 2568/86 de 28 de novembre, Reglament d’Organització i Funcionament de Règim Jurídic de les Entitats Locals, sotmet a la
consideració del Ple de l’Ajuntament la següent
MOCIÓ:
Exposició de motius:
Càritas Parroquial Alcarràs, UNA GRAN PART DE LA NOSTRA ACCIÓ SOCIAL El nostre poble es caracteritza per ser molt solidari i
voluntari, per tenir un gran nombre de persones que es dediquen a ajudar als més necessitats, als més desfavorits, als sense sostre, etc.
Tant des de el nostre centre municipal Les Roquetes on hi tenim Lo Cistell, com en l’altra vessant des de Càritas d’Alcarràs.
Ens ha quedat ben clar en la xocolatada-col·loqui que ens van presentar des de la parròquia d’Alcarràs i Càritas el diumenge 7 de febrer, la
qual era oberta a tot el poble i a tot l’Ajuntament, se’ns va convidar a tots en la missa de Sant Sebastià. En l’acte se’ns explica tot el que fan
per ajudar a la gent que ho necessita i d’on arriben les seves ajudes materials i econòmiques.
Càritas Alcarràs, és una agrupació de gent voluntària que ajuda als sense sostre, habituant-los durant uns mesos, en un pis de propietat
privada situat al c/ Sitjar, pagant un lloguer mensual subvencionat en part per Càritas Diocesana, perquè Càritas parroquial no disposa de
la capacitat econòmica per fer-ne front. La part que assumeix Càritas parroquial d’Alcarràs són les despeses del dia a dia. En aquest pis
s’ensenya, coses tant senzilles i bàsiques com saber fer anar un lavabo i una dutxa, a vestir-se adequadament, alimentar-los, ajudar-los en
la documentació necessària i fins i tot poder arribar a trobar feina. I això ens beneficia a tots, perquè si tenim la gent que malviu per la
nostra vila controlada i una mica adequats i ensenyats no ens donaran tanta problemàtica als nostres carrers.
Tenen una botiga de roba de segona mà al nostre poble, això ens ajuda a poder vestir per poquets diners a la gent que ho necessita, o bé
fins i tot donar roba a la gent que no ho pot pagar, aquest venen recomanats des de les assistentes socials.
També ens adonem que els aliments que reben son donacions dels supermercats del nostre poble i quan en necessiten ho demanen a
Càritas Lleida. Creiem que donat que tenim un gran banc d’aliments Lo Cistell, aliments recollits pel nostre poble, hauríem de passar cada
cert temps, segons la necessitat, una part d’aquest aliment a l’altra entitat Càritas que també és del nostre poble i es dedica a la mateixa
finalitat, alimentar gent necessitada.
Us adjuntem el balanç econòmic de Càritas Alcarràs perquè veieu la quantitat de diners de la que disposen, que els arriben de Càritas
Diocesà, de donacions voluntàries i anònimes i una molt petita part del nostre Ajuntament.
Avui en dia donat les èpoques que ens toca viure, es dona molta importància al tema social i es una virtut de la qual hem d’estar satisfets.
Ja es ben sabut que perd part de l’equip de govern del nostre Ajuntament s’adquireix un compromís ferm i s’aposta per combatre la
pobresa i el benestar social, ja que s’hi destinen 90.000 euros, tal com se’ns va explicar i com hem pogut comprovar en el ple dels
pressupostos per aquest any 2016.
DEMANEM O SOL·LICITEM
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Per tant des de el grup de Convergència d’Alcarràs, volem demanar a l’equip de govern, d’ERC, que no es margini a la parròquia d’Alcarràs
en la serva secció de Càritas, negant-los la subvenció de 1.000 euros, ja reduïda de 2.000 a 1.000, i que l’any passat 2015 i aquest any
2016 es veu reduïda en 500 euros, i que creiem que s’hauria d’incrementar no de disminuir, donat les necessitats actuals, per tant
demanem es doni la subvenció per valor de 2.000 euros.
Estem d’acord en què es demani la memòria de les activitats que fan i de com recapten els diners dels quals disposen, com es deu fer a
totes les entitats subvencionades per l'Ajuntament, però mai tant tècnicament i burocràticament, com perquè hagin de perdre molt temps o
bé sembli que posem una trava per poder cobrar 500 euros. Senyors regidors de l’equip de Govern, és que esteu donant 500 euros en un
pressupost de subvencions de 94.750 euros. No es pot exigir el mateix que al club o associació que doneu gairebé 30.000 euros.
Oberta deliberació la regidora delegada de Serveis socials Sra. Maite Codina manifesta que des de l’equip de govern vol mostrar el seu
respecte cap a Càrites i per tot el seu treball, volent fer alguna puntualització, es cert que Càrites rep diners i aliments que rep l’Ajuntament
del Consell Comarcal i del Banc d’Aliments, es cert que aquest intercanvi d’aliments i col·laboració es dona en les dues direccions,
especialment quan hi ha situacions d’entrega en relació amb la caducitat d’aliments. Però és que a més a més hi ha col·laboracions
diverses també amb la Parròquia, com per exemple la campanya de temporers que es prepara conjuntament amb ells, com la construcció
dels nous lavabos de l’església aportant l’ajuntament la ma d’obra i el Bisbat el material, així com concerts i actuacions amb la col·laboració
de la brigada municipal per recaptar diners per les activitats parroquials i de Càrites, així com d’altres col·laboracions diverses. Respecte a
la subvenció dir que havia set de dos mil i no de cinc-cents, que era per ajudar als dos pisos que utilitzava la parròquia, ara en utilitzaven
un i per això es va deixar en mil euros, cinc-cents el van cobrar l’any passat i ara havien de cobrar la resta que estaven retinguts a
comptabilitat perquè no havien presentat encara les factures de la despesa, ara ja estan presentades i desbloquejada la subvenció. Es més
si es presenten d’altres projectes d’actuació i es demana subvenció evidentment que s’estudiarà com en d’altres ocasions. Com a d’altres
associacions en les que participa voluntàriament moltes persones desinteressadament que intenten recolzar i ajudar a presentar les
sol·licituds de subvenció. Es a dir no solament no fiquem problemes sinó tot el contrari. La Sra. Esther Ibars replica que la moció la
presenten pel que l’han dit des de Càrites i que al pressupost de 2016 consten solament 500 €. de subvenció. La Sa. Maite Codina respon
que pot ser hagi aquest error però la intenció es preveure el mateix. La Sra. Esther Ibars diu que no s’hauria exigir el mateix a una entitat a
la que se li dona 500 €. que a un altra que rep 30.000 €., la Sra. Maite Codina respon que tots han de justificar les subvencions i que no
costa res justificar aquesta subvenció.
El Sr. Simeó Abad portaveu del grup del PPC manifesta que està d’acord amb el que s’ha dit, un altra dia pot ser un altra entitat d’un altra
religió, però creu que s’ha d’ajudar a la nostra Parròquia, perquè gestiona part del nostre patrimoni local, per exemple els lavabos calien i
ha estat en be del poble, ara això si tots han de justificar la despesa dels diners que es donen.
El Sr. Manel Ezquerra, portaveu del grup municipal de S.A. considera que en primer lloc volem matisar que quan parlem de diners públics,
les justificacions i la memòria de les activitats que es fan és obligatori per a totes les entitats subvencionades. Per tant, en cap cas no es
pot fer excepcions. Dit això i amb aquesta esmena, el nostre grup municipal vol destacar que és molt lloable la tasca que ve desenvolupant
aquesta entitat des de fa moltíssims anys (fundada l'any 1897 a Alemanya i arriba a España al 1957). Càritas es dedica al combat de la
pobresa, l'exclusió, la intolerància i la discriminació. Habilita persones amb menys recursos a participar en els assumptes que afecten
directament les seves vides i intenta intercedir per elles en la cerca de solucions a la seva problemàtica puntual i ho fa amb l'intent de
trobar-los solucions. Per exemple, en el sentit de trobar-los feina per a que puguin tirar endavant pels seus propis mitjans. Aquesta és la
tasca més important. Aplica com ningú aquella dita que diu; "al necessitat, no li donis un peix per menjar cada dia, sinó que compra-li una
canya i ensenya-li a pescar". A més, ajuda a persones en risc d'exclusió social, donant-los llar per alguns dies, aliment i brindant serveis
bàsics de salut. I ho ve fent des de fa molts anys al nostre poble... sense necessitat de disposar de grans recursos públics. Tan sols
aquesta subvenció anual. Res a veure (2.000 €) amb els 90.000 € que es destinen al nostre poble amb polítiques que l'únic que fan és
duplicar un servei d'atenció que ja prestaven aquesta ONG. Amb aquesta moció i tal com ja vam apuntar en l'aprovació dels pressupostos
ens torna a vindre al cap la proposta que vam fer.... No seria millor recolzar aquest tipus d'ONG formada per voluntaris exclusiva ment, que
de ben segur amb molts menys diners farien meravelles amb les ajudes que podrien prestar. Ens podríem estendre amb moltes accions
que porten a terme a nivell de tot el país. Però amb aquests motius pensem que hi ha més que suficients per argumentar aquest suport a la
moció. Excepte amb el fet que pensem que totes les entitats han de presentar la documentació obligatòria. No només diguem si a la moció,
sinó que per a futurs exercicis pensem que s'hauria de replantejar en reduir despesa en infraestructures i personal de benestar social a
l'ajuntament i així podríem contribuir de manera més eficient a aquestes entitats històriques sense necessitat de duplicar la mateixa tasca.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que no han fet cap mena de discriminació i que per això votaran en contra de la moció. Aclarir que els
94.000 €. de despesa social que es diuen cal explicar a la gent que són en la seva major part, uns 60.000 €. per pagar al Consell Comarcal
del Segrià a l’assistent i a les educadores i treballadores socials, 12.000 €. Per atendre a la Llar de Jubilats i per d’altres esdeveniments
com les actuacions com les realitzades per l’associació d’Alzheimer, per esdeveniments com els de la prevenció de l’Ictus, són actes
diferents de la bona feina que esta fent la Parròquia i Càrites, per tant no es dupliquen serveis o es donen les subvencions al programes
que es demanen i es justifiquen, si es redueix la subvenció es perquè tenien 2 pisos i ara en tenen 1 pis en servei, el comparar mil euros
amb els noranta-mil euros es confondre a la gent, els serveis que es presten amb aquests diners no els pot fer Càrites, es més si Càrites
duplica els serveis es duplicaria també la subvenció. Càrites és una entitat històrica, un col·lectiu important al poble i sempre ha rebut i
rebrà el recolzament de l’ajuntament, l’assistència sempre ha set màxima tot i a que pugui haver alguna discrepància, tot i sense perjudici
de les actuacions amb la Parròquia com les obres dels lavabos, Càrites i Parròquia participen dels mateixos col·laboradors i el nostre ajut
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sempre serà màxim.
Finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta realitzada, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el
Ple rebutja la moció per 7 vots en contra del regidors dels grups municipals d’E.R.C., amb 6 vots a favor dels regidors dels grups municipals
de C.D.C. de S.A. i del P.P.C.

13.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SEMPRE ALCARRÀS PER FOMENTAR I FACILITAR LA PARTICIPACIÓ
CIUTADANA EN ELS PLENS MUNICIPALS. "REGIDORIA 14"
Atès el dictamen de la comissió informativa de governació celebrada el dia 7 de març de 2016, que consta a l’esborrany de l’acta següent:
El Sr. Manel Ezquerra, regidor portaveu del grup municipal de SA, amb l’emparament del disposat a l’art. 97.3 en relació al 91.4 del Real
Decret 2568/86 de 28 de novembre, Reglament d’Organització i Funcionament de Règim Jurídic de les Entitats Locals, sotmet a la
consideració del Ple de l’Ajuntament la següent
MOCIÓ.
Exposició de motius:
El ple del nostre ajuntament, la casa del poble, és el màxim òrgan de representació d’Alcarràs. La participació de la ciutadania en les
nostres sessions no s’ha d’entendre com una molèstia, sinó com un punt més de l’ordre del dia tan important com les propostes dels grups
municipals.
La participació ciutadana és una eina de treball i un principi bàsic de la pràctica democràtica. L’actual manera d’entendre la democràcia i la
forma d’exercir la política han provocat un allunyament paulatí dels ciutadans vers les institucions. La participació i la implicació de la
ciutadania en els afers públics permet aprofundir i dignificar la democràcia i en l’àmbit local hauria d’esdevenir l’eina que possibiliti decidir,
dia a dia, quin és el poble que volem. Els ajuntaments, com a institució més propera als ciutadans, tenen una gran oportunitat i
responsabilitat en aquest sentit.
El Ple municipal exerceix com a màxim òrgan representatiu i de presa de decisions del nostre poble. Tot i això, entenem que per progressar
en la qualitat democràtica del nostre municipi i de la societat en general cal plantejar la possibilitat d’anar més enllà de delegar la
responsabilitat als grups municipals, legítimament escollits i representats, amb el nostre vot cada quatre anys.
Els representants locals i els ajuntaments tenen un paper essencial en el funcionament i desenvolupament del model democràtic per la
seva proximitat a la ciutadania, als veïns del seu àmbit territorial, i el seu poder ha de ser exercit amb sentit de responsabilitat, voluntat de
servei públic, transparència i plena dedicació a la funció pública, tal com recull el Codi de Bon Govern Local aprovat per unanimitat en la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
Però més enllà de les organitzacions polítiques i els seu militants, cada dia més aïllats i desmotivats, encara i sempre trobem ciutadania
que vol participar i millorar la societat on vivim, i que vol i pot dedicar un temps a Alcarràs. El poble ha de saber aprofitar aquest actiu i
saber instruir i conscienciar a la resta per tal que no pensin només en ells mateixos, que sàpiguen que es compta amb ells i que ells han de
poder comptar amb els qui conviuen. Aquesta és i serà la gran virtut de la participació. Ara que reivindiquem com a poble el dret a decidir
és quan menys es pot negar a totes i cadascuna de les persones el seu dret individual també a decidir i a participar.
Per tot l'exposat anteriorment, el grup municipal de Sempre Alcarràs proposa per a debat i aprovació, si escau, els següents
ACORDS:
1. Que en tots els plens ordinaris, un cop finalitzats els mateixos, s'estableixi un torn de precs i preguntes on tinguin dret a intervenir
qualsevol ciutadà d'Alcarràs, tant a nivell individual, això com representants d'associacions, col.lectius o moviments socials.
2-Que tots els ciutadans a títol individual i totes les associacions que conformen el teixit associatiu d'Alcarràs puguin presentar mocions en
el marc del Ple Municipal.
3-Creació d'un reglament de participació ciutadana consensuat entre tots els grups municipals per tal que sigui una eina independent
desvinculada de l'equip de govern de torn.
4.- Fer difusió d'aquests acords a traves dels mitjans de comunicació propis i no propis d'aquesta iniciativa batejada amb el nom de
"Regidoria 14".
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Oberta deliberació el regidor del grup municipal del P.P.C. manifesta el que va dir a la comissió informativa, li sembla be però els plens no
la participació en els plens, que ja duren molt i podrien durar molt més, creu que els veïns poden fer escrits, participar en comissions, parlar
mitjançant els regidors i els grups polítics municipals, però si a l’acabar el ple han de parlar els assistents és segur que alguns passarien,
sempre es pot fer les reclamacions a l’ajuntament i no cal que es diguin directament al Ple, que són públics, i sempre es poden fer arribar
les queixes a les regidories que són els que em estat designats per la ciutadania per representar-los. El ple no ha de conèixer tot de tots, la
gent ja saben que poden parlar amb els regidors. Per això manifesta que s’abstindrà.
L’Alcalde contesta que ell és que ordena les intervencions i demana al Sr. Ezquerra que continuïn les intervencions i que el ponent ja
intervindrà al final.
Seguidament pren la paraula el Sr. Jordi Janés regidor-portaveu del grup municipal de C.D.C. que manifesta que als plens ja no s’entenen
13 persones, quan costaria posar d’acord a 14, creu que els veïns tenen les instàncies als regidors del govern, poden participar mitjançant
els partits polítics municipals, tot dins del marc democràticament establert, creu que defensen el dret a decidir, al referèndums o succedanis
d’aquets perquè la gent pugui dir el que pensava, però no estan d’acord, creu que estem molt organitzats per rebre les peticions de la gent i
dels sectors i fer-les arribar al govern, tenim patronats, comissions informatives per a rebre iniciatives i portar-les a l’ajuntament.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra en representació del grup municipal d’ERC es manifesta en contra de la moció, creu que el que es proposa la
gent ja te de facilitats per expressar-se, l’ajuntament es transparent, però el Ple es per d’altres coses, està per a prendre decisions, els llocs
de debats són uns altres, reitera que les propostes de la gent les poden fer arribar als regidors, als partits escollits per la ciutadania, amb
transparència, amb d’altres actuacions participatives, per exemple amb la participació de les escola en decidir els jocs de la Pl. Arrabaleta;
transparència i participació és el rebre per part dels membres de l’equip de govern més de 15 visites setmanals, més les recepcions a les
associacions i d’altres entitats o en comissions informatives. El Sr. Simeó Abad ja ha dit molt bé som els que estem triats democràticament
per la ciutadania. Creu que tampoc ajuda a escoltar a la gent després de 4 hores de sessió plenària, l’actitud de les persones per debatre i
atendre a les persones es diferent i és millora atenent a les peticions pel de matí personalment. Són els grups municipals els que tenen les
eines per recollir les propostes i fer les mocions corresponents i defensar-les, el Ple ha de servir per resoldre i controlar al govern, les
qüestions personals s’han de proposar en un altre lloc.
El regidor Sr. Manel Ezquerra contesta que per una vegada li dona la raó per respondre, tots han opinat el mateix, li fa gracia que pugui
respondre a tots en una mateixa contesta, li fa gracia que en municipis on governen ERC, CDC i el PPC, s’han avingut en un reglament per
a decidir, diria que no entraria en el debat, pretenia consensuar un reglament entre tots per estipular la forma i el límit de participació
ciutadana en els plens per que es sigues molt més flexible, pretenia una via directa dels ciutadans i no a través dels partits. Per cert havia
demanat un lloc i un horari per atendre al públic i no se l’ha concedit. No està d’acord que sigui poc profitosa la intervenció dels veïns als
plens, som 13 per participar, decidir i interactuar ambla ciutadania, i la participació d’un sol ciutadà sempre seria profitosa, serien més
aportant idees, si cal comencem abans per no acabar a les 12 h. així es podria atendre aquesta participació. El Sr. Simeó Abad replica que
a l’Ajuntament de Lleida hi ha tants partits que els plens abans duraven 3 hores i ara duren 12 h.. El Sr. Jordi Janés demana una mica de
respecte a CDC, ja que tenim opinió pròpia i poden opinar si o no a les propostes segons com creguin. El Sr. Manel Ezquerra no volia faltar
el respecte era que al final respondria a tots de cop. L’Alcalde contesta que tots podem millorar a criteri de tothom, no està d’acord amb la
moció, que generarem els debats allí on toqui i com sempre atendrem a la gent, com fan tots els grups polítics, per fer arribar les propostes
al Ple.
Finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta realitzada, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el
Ple rebutja la moció per 10 vots en contra del regidors dels grups municipals d’E.R.C. i C.D.C, 1 vot d’abstenció del regidor del grup
municipal del P.P.C. i amb 2 vots a favor dels regidors del grups municipal de S.A.

14.- MOCIÓ DE CDC RELATIVA A LA REPOSICIÓ DEL CAMP DE GESPA ARTIFICIALS DEL CAMP DE FUTBOLAtès el dictamen de la comissió informativa de Governació celebrada el dia 7 de març de 2016, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
El Sr. Jordi Janés Girós, regidor portaveu del grup municipal de CDC, amb l’emparament del disposat a l’art. 97.3 en relació al 91.4 del
Real Decret 2568/86 de 28 de novembre, Reglament d’Organització i Funcionament de Règim Jurídic de les Entitats Locals, sotmet a la
consideració del Ple de l’Ajuntament la següent
MOCIÓ:
Exposició de motius:
Reunits amb la entitat Futbol Club Alcarràs, ens exposen els problemes actuals degut el deteriorament de la gespa del camp.
Veient que darrerament s’estan lesionant muscular-ment més d’una vintena de jugadors causant baixa i aquest jugadors valoren la possible marxa
de l’equip degut al mal estat de la gespa, la qual ja ha arribat al final de la seva vida útil, i ja no podem garbellar-la més;
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Veient la necessitat de canviar la gespa urgentment;
Volem proposar una solució ràpida i ajustada al pressupost, amb el replantejament de la partida pressupostaria assignada a les obres restants del
camp de futbol (pressupostat 2016 edifici social camp de futbol 242.000 euros) ja que hem de prioritzar la salut i el benestar dels usuaris del camp
de futbol i evitar aquest alt número de lesions. Veien la lentitud en la que estan avançant les obres del camp de futbol, creiem oportú,
ACORDAR:
1.- Destinar la partida aproximada de 150.000 € al canvi de la gespa i així poder solucionar un problema existent.
2.- El restant, els 92.000 euros per continuar amb les obres del restaurant, donat que no es una obra prioritària i afegir als pressupostos del 2017 la
partida de l’import per finalitzar les obres.
La finalitat d’aquesta moció es poder millorar les necessitats d’un equip de futbol i una escola de futbol referent al segrià, no podem permetre que
degut a la deixadesa de la gespa se’ns lesionin jugadors i nens i donem mala imatge als equips visitants.
Oberta deliberació el regidor Sr. Simeó Abad, portaveu del grup municipal del PPC es pregunta si ja està pagat el crèdit del camp de gespa
actual?, afegint que en lloc de gastar despesa en l’obra del restaurant que pot esperar un any, es podria reposar el camp de gespa tal com proposa
el grup de CDC, amb el que està d’acord i per tant votarà a favor de la moció.
El Sr. Manel Ezquerra, portaveu del grup municipal de S.A. manifesta que en primer lloc, dir que el canvi de gespa del camp de futbol és una
reivindicació que el nostre grup municipal ja vam apuntar en una comissió abans del ple d'aprovació dels pressupostos per aquest any. La idea
que vam aportar era previndre dins dels pressupostos d'aquest any l'amortització extraordinària del crèdit del camp de futbol per la gespa actual. Ja
que va ser un crèdit fet a 20 anys quan la gespa no tenia més vida que 10 o 12 anys. Ates que també s'estava veient que els camps de futbol de la
comarca construïts el mateix any 2004 ja estant tots renovats, el més sensat i lògic era fer aquesta previsió, Fer amortitzacions extraordinàries
considerem que és la manera d'anar posant data de caducitat a l'altíssima càrrega fiscal que patim. Si augmentem la despesa difícilment podem
anar liquidant crèdits. Aquesta amortització hauria fet que davant de l'opinió pública de tot el poble, ara, seria més que justificable aquesta nova
inversió. Com hem de vendre aquesta nova inversió, quan encara no hem pagat l'actual gespa. De totes maneres. Votarem a favor si afegim una
esmena. Nosaltres demanem la creació d'una taula de treball exclusiva per parlar del camp de futbol. En aquesta taula de treball, apart de
representants de tots els grups municipals, seria bo que també hi estesin representants dels clubs de futbol que tenim (FC Alcarràs i EFBS).
Aprofitant aquest consell o taula de treball hauríem d'aprofitar per debatre sobre l'obra que s'està portant a terme ara, la de l'ampliació de local
social o bar i sala de juntes. Pensem que és una obra la qual hauríem de revisar molt a fons abans de tirar-la endavant.
El regidor delegat d’esports Sr. Jaume Bernis manifesta que el primer és la salut dels jugadors, recorda que el crèdit inicial va ser de al voltant de
quatre-cents mil euros, dels que queden uns 252.000 €. per pagar amb una amortització anual de 26.000 €. Evidentment creu que el primer que
s’ha de fer és pagar el que es deu, així es va acordar en el Patronat municipal d’esports, creu que amb els quatre-cents mil euros gastats es
podrien haver fet dos camps de gespa, més quan es van fer sense demanar cap mena de subvencions al contrari que d’altres ajuntaments que
van demanar ajuts. Es cert que tenim el camp de gespa artificials esgotada, però cada any es revisa, es repara i es reposa el cautxú, perqué la
vida útil del camp ha estat més curta que el crèdit que es va fer per finançar-lo, informa que cada any ens gastem al voltant de 1.300 €. en les
reposicions. Creu evident que s’hagi de prendre la decisió de canviar el camp de gespa, per això l’any passat es va presentar una sol.licitud de
subvenció a la Federació Espanyola de Futbol, engany es tornarà a sol.licitar, els pressupostos per la substitució de la gespa es troben al voltant
de 170.000 €. I el plantejament que es fa l’equip de govern és finalment canviar el camp de gespa i acabar de pagar el crèdit de l’anterior, però no
desviarem la despesa d’inversió proposada ja que creu que l’edifici social que s’està executant es necessari, com els vestidors que es van fer l’any
anterior, esperem poder iniciar les obres entre l’any 2016 i el 2017 per tal que en breu es pugui disposar d’un non camp de gespa, però intentarem
trobar subvencions que ens ajudin al seu finançament.
El regidor Sr. Jordi Janés, portaveu del grup de C.D.C. respon afirmativament a la proposta efectuada pel Sr. Manel Ezquerra respecte a la
creació de la Taula de treball, però creu que al ritme que va l’obra del local social poc romanent quedarà per canviar la inversió, vol
comentar que el crèdit de 400.000 €. es va fer no solament per canviar el camp de gespa, que costa al voltant dels 170.000 €. Sinó per fer
la resta de millores del recinte del camp de futbol i ficar la base d’ alquitrà del camp actual. Creu que s’ha de prioritzar, el camp de gespa es
troba malament ja des anys anteriors no d’ara, i per molt que es reposi el cautxú al estar la gespa tan curta es castiga la musculatura dels
jugadors. Insisteix en que s’ha de prioritzar entre gastar els 255.000 €. del local social i despatxos o canviar el camp de gespa, creu que
l’obra nova que no ve d’un any. El Sr. Jaume Bernis replica dient que els usuaris del camp de gespa són molt més dels que calculava quan
es va fer el camp, creu que s’hauria d’analitzar les lesions, dels més de 260 jugadors que usen el camp no sap les lesions produïdes des
de l’any 2014 i si són importants ja que podria ser que no totes fossin causa del camp de gespa. El Sr. Jordi Janés respon que donada la
urgència per l’increment del 20% de les lesions la seva reivindicació és que millor sigui canviar el camp de gespa.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra manifesta que pels usuaris i les famílies les instal.lacions dels vestidors en primer lloc i posteriorment el local
social era el primer i per això es van iniciar les obres, però ara apareix el problema del camp de gespa al que buscarem solucions i
alternatives, però no creu que s’hagin de parar les obres, que per altra banda des de C.D.C. es demanava que s’acabessin el més aviat
possible, per això preveu que cap a l’any 2017 es pugui fer el canvi de gespa artificial.
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Finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta realitzada, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el
Ple rebutja la proposta per 7 vots en contra del regidors dels grups municipals d’E.R.C., amb 6 vots a favor dels regidors dels grups
municipals de C.D.C., P.P.C. i S.A.

15.- MOCIÓ A FAVOR DEL PLA HIDROLÒGIC DE LA CONCA DE L’EBRE. PER LA DEFENSA DELS REGADIUS DE LLEIDA I
SUPORT A LES COMUNITATS DE REGANTS.
Atès el dictamen de la comissió informativa mixta de Governació. Agricultura i Camins celebrada el dia 7 de març de 2016, que consta a
l’esborrany de l’acta, següent:
El Sr. Simeó Abad Moliné, regidor portaveu del grup municipal del P.P., amb l’emparament del disposat a l’art. 97.3 en relació al 91.4 del
Real Decret 2568/86 de 28 de novembre, Reglament d’Organització i Funcionament de Règim Jurídic de les Entitats Locals, sotmet a la
consideració del Ple de l’Ajuntament la següent
MOCIÓ
PER LA DEFENSA DELS REGADIUS DE LLEIDA I SUPORT A LES COMUNITATS DE REGANTS
El passat 20 de gener de 2016 va entrar en vigor el Reial Decret 1/2016, de 8 de gener, mitjançant el qual s’aprova la revisió dels Plans
Hidrològics competència de l’Estat, entre ells el de la conca de l’Ebre.
Els plans hidrològics, corresponents al període 2016-2021, s'han sotmès prèviament a un ampli procés d'informació pública i han estat
informats favorablement i per una àmplia majoria pel Consell Nacional de l'Aigua, amb més del 80% de vots a favor. Pel que afecta al Pla
Hidrològic de l’Ebre, ha tingut el vist i plau de 8 de les 9 comunitats afectades.
Entre les millores d’aquests plans, es contemplen unes inversions fins a 2021 de més de 17.500 milions d'euros per a l'execució de les
actuacions previstes als programes de mesures de cada Pla, dels quals el 65% correspon a mesures destinades a complir els objectius
ambientals i objectius de protecció enfront d'inundacions, mentre que el 35% restant s'englobaria dins de les mesures previstes per a la
satisfacció de les demandes i altres usos sectorials relacionats amb l'aigua.
El Pla Hidrològic de l’Ebre busca guardar un equilibri entre els usos de l’aigua.
D’una banda les concessions de reg atorgades. Els nous projectes de regadiu a Lleida suposen 60 mil noves hectàrees, majoritàriament a
l’àmbit del Segarra Garrigues, les quals són totes per aspersió o degoteig, suposant el màxim aprofitament de l’aigua.
De l’altra la conservació del medi natural, assegurada pels cabals ecològics. El nou Pla Hidrològic de la demarcació hidrogràfica de l’Ebre
determina un increment del cabal ecològic mínim del riu Segre al seu pas per la ciutat de Lleida, que va dels 3,5 m3/s als 5 m3/s. Aquest
volum d’aigua mínima es completarà amb avingudes puntuals de 20 m3/s durant períodes de 8 hores amb l’objectiu de prevenir la
proliferació de macròfits i de simúlids, millorant així la qualitat ambiental del riu. (Annex XII).
Al mateix temps, les previsions de regadius permeten un cabal ecològic al Delta de l’Ebre de 3.370 hectòmetres cúbics a l’any, la qual cosa
garanteix la seva supervivència; mentre que si es donessin els 9.900 h3/any, els regadius es veurien greument afectats.
El Pla Hidrològic de l’Ebre preveu la construcció de nous embassaments que garantiran un cabal regular tot l’any, evitant períodes de
sequera i de grans avingudes.
L’aprovació d’aquest Pla també garanteix els ajuts de la Unió Europea als Plans de Desenvolupament rural, que per a Catalunya suposen
384,5 milions d’euros. Ajuts condicionats a l’existència de plans hidrològics adaptats a la normativa europea.
Lleida és una província eminentment agrícola i ramadera. L’aigua esdevé un element determinant en la producció agroalimentària i cal
continuar treballant en la defensa d’aquest model econòmic.
La millora dels regadius per aconseguir una eficiència i un estalvi és una línia en la que s’està treballant. Però no es pot limitar l’aigua al reg
fins que aquest nou sistema no estigui completament implantat.
Per això necessita el suport de totes les administracions. Són necessaris ajuts a les inversions en modernitzacions dels regs històrics que
garanteixin obtenir la mateixa producció amb menys aigua, cosa que afavorirà l’increment dels cabals ecològics.
És per aquests motius que el Grup del Partit Popular proposa al Ple de l’ajuntament d’Alcarràs l’adopció dels següents
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ACORDS:
PRIMER.- L’ajuntament d’Alcarràs mostra el seu suport a les diferents comunitats de regants i sindicats agraris de les Terres de Lleida en
les seves necessitats d’aigua de reg.
SEGON.- L’ajuntament d’Alcarràs insta al Govern de la Generalitat a garantir el seu suport als nous regadius per als regants de les Terres
de Lleida i a la millora dels històrics.
TERCER.- Donar trasllat d’aquests acords al Govern de la Generalitat, al Govern d’Espanya, als Grups Parlamentaris del Parlament de
Catalunya i del Congrés de Diputats, i a les comunitats de regants de les Terres de Lleida.
Oberta deliberació afegeix el regidor del grup municipal del P.P.C Sr. Simeó Abad que com a representant dels regants del poble a la
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) i a la Comunitat General de Regants del Canal d’Aragó i Catalunya (CRCAC), defensa als
regants i informa que totes les comunitats de regants de la part dret del Pla Hidrològic de l’Ebre estan a favor, informa que hi ha
complicacions amb els ecologistes i amb els partits polítics, hi ha manifestacions guiades, però el 85% dels regants i 9 de les comunitats
autònomes afectades estan a favor, afegeix que el pla s’aprova pel Govern Central però primer la proposta surt de les comunitats de
regants, indicant que al final solament estan en contra els ecologistes i la comunitat autònoma de Catalunya. Creu que ha faltat diàleg entre
la CHE i la Generalitat, que falta aigua es segur, però amb una inversió de la denominada tanca marina es solucionaria el problema de
retorn de les aigües marines al Delta. Recorda que els ecologistes no paguen ni un duro en les inversions el paguen tot els regants i si no
poden regar no podran pagar, són 7.000 famílies les que vien del reg i recorda que els primers ecologistes són els pagesos que són els que
mantenen els camps.
El Sr. Manel Ezquerra regidor portaveu del grup municipal del s.a. manifesta que bé, llegint atentament aquesta moció. El primer que no
ens quadra es el títol de la moció. En el primer: "moció a favor del pla hidrològic de la conca de l'Ebre" sembla com si darrera d'aquest
enunciat s'hi amagués l’enèsima proposta del PP pel transvasament de l'Ebre. Però llegint el títol de la moció original ;" moció per la
defensa dels regadius de Lleida i suport a les comunitats de regants"...La cosa canvia. O sigui el títol ja és una invitació per votar a favor.
Llegint detingudament; Tot el que demana és un bé per als pagesos de la nostra comarca. Pensem que Garantir els regs es l'eina
imprescindible per a la economia del sector primari de les terres de Lleida. Si a més a més la figura que presenta aquesta moció és el
president de dos de les comunitats de regants més importants del nostre poble i membre de la Junta principal del canal d'Aragó i Catalunya
a Binèfar. És fàcil endevinar que les demandes d'aquest senyor van encaminades en un benefici per a les nostres explotacions agrícoles.
Per tot això, i veient que aquí no parlen de cap transvasament sinó de mesures i directrius, entre altres marcades per la Unió Europea, li
donem suport igual com també donarem suport a la presentada conjuntament per Convergència i ERC. També hi podríem afegir que una
de les altres preocupacions per al nostre poble es que s'haurien de garantir un mínim d'avingudes de 20m3/s amb l'objectiu de prevenir la
proliferació de macròfits i de simulids, millorant així la qualitat de l'aigua i fent que el riu al pas pel nostre poble estigues mes net i millorar
així la famosa ruta del riu Segre. No entenem una cosa per això, malgrat que totes dues mocions tenen un punt en comú... El més
important per nosaltres; que és ni més ni menys que totes dues, a la seva manera, intenten defensar els interessos dels pagesos lleidatans.
Si és així... Ens preguntem!...Perquè si totes dues mocions van encarades a un benefici per als nostres pagesos. Com és que votareu en
sentit contrari els uns dels altres?... Que us mireu les sigles del partit abans de l’interès general del que proposen cadascuna de les
mocions?.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra, en nom del grup municipal d’ERC exposa que resulta evident el suport que donem als regants de Lleida, si que
és cert es que la següent moció està plantejada en contra del Pla hidrològic però és per que creu que afecta a tothom i per les formes com
es va proposar i aprovar per un govern en funcions, entenem que els primers ecologistes són els pagesos que som els que vetllem perquè
es pugui protegir el paisatge, però som conscients que s’ha de defensa al Delta de l’Ebre perquè és un patrimoni nacional. Creu que no és
de rebut que després de rebre l’Estat una sanció de la Unió Europea d’un milió d’euros el govern de l’Estat en funcions disposi l’aprovació
del Pla hidrològic, demana que s’imposi el consens i es defensi el patrimoni natural que és Delta de l’Ebre, creu que per això els
embassaments són primordials pels agricultors i també per tal de poder regular el cabdal que precisa el Delta, creu que s’han de fer més
estudis i ha d’haver més consens.
El regidor portaveu del grup de CiU Sr. Jordi Janès vol fer quatre consideracions, el PHN l’hauria de intermediar la Unió Europea ja que
som la cua del riu i els més afectats, com sempre em tingut menys, creu que s’ha d’invertir en l’estalvi del reg, ja que els problemes que
nosaltres tenim no els tenen d’altres. Creu que la retrocessió de l’aigua, la seva salinitat, és fonamental per la conservació de l’agricultura i
la ecologia del Delta i em de ser sensibles amb la seva conservació. Equiparar el medi ambient i les empreses és difícil, cal evitar que els
rius baixin tintats dels colors que cada empresa puguin abocar en cada moment com passava als rius de Barcelona, cal mantenir la
salubritat dels rius i evitar que sigui un negoci embrutar, creu que ha d’haver consens per a que sigui un bé de tots i per així demana que la
Unió Europea intercedeixi.
El Sr. Simeó Abad replica que els estudis s’han fets molts i de tota mena, creu que cal posar-se a treballar com demanen els pagesos del
Delta, no creu que es malbarati l’aigua en d’altres comunitats ja que els regs estan molt controlats i les concessions d’aigua són les que són
i han set sempre les mateixes i no s’embruta l’aigua especialment la del Segre que baixa bé, creu que cal consens perquè el Pla hidrològic
s’aprova cada 6 anys i ja s’està treballant en el proper, informa que la sanció de la unió europea va ser per no tenir el pla aprovat
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precisament i finalment diu que el consens ha estat entre la gran majoria dels regants, sinó ni el PSOE ni el PP l’haurien aprovat sense el
suport de la Confederació.
Finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta realitzada, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el
Ple rebutja la proposta per 10 vots en contra dels regidors dels grups municipals d’E.R.C. i del C.D.C., amb 3 vots a favor dels regidors dels
grups municipals del P.P.C. i de S.A.

16.- MOCIÓ EN CONTRA DEL PLA HIDROLÒGIC DE LA CONCA DE L’EBRE I A FAVOR D’UN PACTE NACIONAL DE L’AIGUA
Atès el dictamen de la comissió informativa mixta de Governació. Agricultura i Camins celebrada el dia 7 de març de 2016, que consta a
l’esborrany de l’acta, següent:
El Sr. Santi Pelegrí Cortijo, com a portaveu del grup municipal d’ERC i el Sr. Jordi Janés Girós com a portaveu del grup polític de CDC a
l’Ajuntament, amb l’emparament del disposat a l’art. 97.3 en relació al 91.4 del Real Decret 2568/86 de 28 de novembre, Reglament
d’Organització i Funcionament de Règim Jurídic de les Entitats Locals, sotmet a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent
MOCIÓ:
El Consell de Ministres espanyol el 8 de gener de 2016 va aprovar dos decrets que inclouen un total de 16 plans hidrològics de conca (per
al període 2015-2021) entre els quals es troba el de l’Ebre. Aquest Pla ha tingut el rebuig de 4 de les 9 comunitats autònomes que rega el
riu Ebre (Catalunya, el País Basc, Navarra i el País Valencià).
El nou Pla Hidrològic havia de revisar els greus errors del Pla anterior però no ha estat així. A banda d’haver estat aprovat per un govern
espanyol en funcions, el nou Pla Hidrològic s’ha elaborat i aprovat sense el consens de quatre comunitats autònomes i de moltes entitats
locals, i s’ha aprovat en base a criteris exclusivament polítics en comptes de fer-ho, principalment, d’acord a criteris científics. En aquesta
línia el ple de la Diputació de Lleida amb data de 18 de maig de 2012, ja va aprovar per unanimitat la moció en contra dels cabals ecològics
del pla de conca del riu Ebre i dels seus afluents, denunciant la proposta de cabal de manteniment pel riu Segre en el tram final.
Aquest Pla és la proposta més abusiva en la planificació de regadius aigües amunt el tram català de l’Ebre, ja que incrementa en 465.000
hectàrees la superfície de regadiu de la conca, la majoria fora de Catalunya (només 100.000 hectàrees són catalanes). És un increment
més que discutible, i que plantejat en zones salines, incrementarà la salinització de l’aigua de l’Ebre amb una afectació tant als conreus
com als ecosistemes del Delta.
En el marc europeu, és la Directiva Marc de l’Aigua qui defineix les prioritats del model de gestió de les aigües que cal aplicar al conjunt
dels estats, vetllant per satisfer la demanda creixent (usos i explotació) sinó també per equilibrar els usos amb la necessitat pròpia del medi
i la seva conservació (rius, aqüífers etc.). El nou PHN vulnera els principis i disposicions establerts per aquesta directiva, doncs entre altres
greuges incompleix el principi de recuperació de costos i no té en compte indicadors per a la mesura de l’estat ecològic de les masses
d’aigua ni les recomanacions de la UE sobre cabals ambientals, regadius, o la política de nous embassaments. Els territoris no només han
d’atendre a les seves necessitats des del punt de vista de reg, sinó que també han de garantir una bona qualitat en les masses d’aigua. I
això és precisament el que el Pla aprovat no atén i clarament incompleix.
És plenament compatible la defensa dels cabals ecològics de l’aigua per al sector agrari, gràcies a la correcta gestió dels embassaments
que actuen de garantia dels cabals en temporades de sequera, garantint unes bones pràctiques i al compromís amb la millora. La riquesa
que suposa la gestió de l’aigua riu a munt és d’una importància inapel·lable per a les terres de Lleida i del Pirineu: no s’entendrien les
actuals comarques de la nostra demarcació sense els canals d’Urgell, d’Aragó i Catalunya, de Pinyana, d’Algerri–Balaguer i ara ja, el Canal
Segarra–Garrigues. D’aquesta activitat en depèn la indústria agroalimentària que és cabdal a les nostres contrades, per al qual cosa, la
presa de decisions ha de ser una garantia per al sector i no una amenaça.
És també en aquesta línia per tant, que cal fer palesa la voluntat de les comarques de Lleida i del Pirineu de donar suport a les Terres de
l’Ebre en la defensa del Cabal ecològic adequat per garantir la sostenibilitat del tram final i del Delta de l’Ebre, atès que la defensa del seu
patrimoni natural es també vetllar pel nostre. No volem caure en tensions internes entre territoris davant d’aquest PHN que considerem
inadequat.
Per aquest motiu proposem un Pacte Nacional de l’Aigua que, des d’una visió d’estat i no mirant d’una manera aïllada cada conca i cada
àmbit territorial, sinó amb visió de conjunt del cicle de l’aigua i d’equilibri territorial, defineixi com ha de ser la planificació hídrica a llarg
termini i els objectius per la redistribució de l’esforç. Aquesta planificació ha de qualificar l’aigua com a element d’estat de primer ordre pel
seu caràcter estratègic i s’ha de basar en tres elements clau: la plena sobirania de Catalunya per decidir la política hidràulica, el
desplegament complert de la Directiva Marc de l’Aigua i la implementació dels criteris de la nova cultura de l’aigua. Aquest pacte ha de ser
fruit de la política de grans consensos com a fórmula de governança, i ens ha de permetre la màxima unitat del país respecte la conca de
l’Ebre, la de la Garona i les conques internes, i l’acord respecte els temes sobre la gestió de l’aigua arreu i en tots els usos.
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Atesa la voluntat del govern de l’estat d’aprovar un PHN sense consens i del seu reiterat incompliment de les normatives europees
referents al manteniment dels cabals ecològics (aquests incompliments han motivat una sanció de la UE a l’estat espanyol de més de 160
milions d’euros), expressem el nostre més enèrgic rebuig a aquesta manera de fer i al nou pla hidrològic de la Conca de l’Ebre, ja que
considerem que suposa una amenaça per al futur socioeconòmic i mediambiental de totes les zones del seu abast.
Per la qual cosa, els grups polítics d’ERC i CiU de l’Ajuntament d’Alcarràs, proposem al ple, l’adopció dels següents :
ACORDS
Primer.- L’Ajuntament d’Alcarràs manifesta el seu rebuig al Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre en els termes que va ser aprovat pel
Gobierno de España el passat 8 de Gener.
Segon.- L’Ajuntament d’Alcarràs, exercint les seves competències de foment del desenvolupament econòmic i social de les comarques de
Lleida, mostra el seu suport a les comunicats de regants, reclama i exigeix, de manera prioritària, les garanties i concessions dels regadius
històrics i d’aquells que s’estan executant, que fan possible una economia agrícola potent i avançada que representa un percentatge del
PIB del país molt important.
Tercer.- Donar suport a les accions contra el Pla Hidrològic de la conca de l’Ebre que el govern de Catalunya, els ajuntaments, així com
altres institucions i entitats socials presentin davant la Comissió Europea i altres organismes de caràcter estatal i internacional amb
l’objectiu de defensar els cabals mediambientals al tram final dels rius Ebre i Segre.
Quart.- L’Ajuntament d’Alcarràs insta al Govern de la Generalitat, als representants polítics locals, a les organitzacions sindicals agràries, a
les entitats ecologistes i a la resta d’agents socials i econòmics del territori, que vetllin perquè aquest Pla no suposi un enfrontament entre
territoris o entre sectors econòmics, amb el benentès que el manteniment de l’estructura i funcionament de l’ecosistema fluvial ha de ser
compatible amb els usos agraris que actualment estan previstos a les nostres comarques.
Cinquè.- Demanar al govern que impulsi accions per a la millora de l’eficiència dels regs per tal de poder garantir un futur adequat a les
necessitats mediambientals de tots els habitants.
Sisè.- Instar a la Generalitat de Catalunya que promogui un Pacte Nacional de l’Aigua, que compti amb el consens i la unitat de tot el
territori, que suposi el desplegament complet de la Directiva Marc de l’Aigua i la implementació de la nova cultura de l’aigua, que garanteixi
l’equilibri dels cabals ecològics i els cabals destinats a tots els usos de l’aigua, considerant l’aigua com a bé que aporta riquesa al territori.
Setè.- Comunicar aquest acord al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, a la Confederación Hidrográfica del Ebro, a la
Conselleria de Territori i Sostenibilitat i a la Conselleria d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya i als grups polítics del Parlament de
Catalunya.
Oberta deliberació l’Alcalde Sr. Miquel Serra, en nom del grup d’ERC, demana consens, no es tracta de malgastar l’aigua, sinó que es
transforma, el sector primari usa l’aigua i fa un bon ús. Considera que l’aigua no es perd que acaba als rius, als canals i al final al Delta i per
això demana que una cosa tant important no es pot aprovar com s’ha fet per un govern en funcions. Som part del final de l’Ebre i s’ha de
tractar la solució a Catalunya tractant amb l’Estat de tu a tu, dins del que ordeni la Unió Europa com passa amb d’altres rius europeus que
passen per diversos estats i territoris com el Danubi.
El regidor portaveu del grup del PPC Sr. Simeó Abad es manifesta en contra de tal com han fet veure que s’ha aprovat això, ja que ha set
l’acord dels regants el que ha propiciat l’aprovació, creu que si no s’ha pogut arribar a cap acord amb els ecologistes i amb la comunitat
autònoma de Catalunya no implica que la resta que suposa un 85% dels regants no hagi estat amb un consens molt gran.
El regidor portaveu del grup de SA Sr. Manel Ezquerra manifesta que totes dues mocions tenen moltes coses en comú, creu que hi ha una
politització brutal del tema, i ha volgut prevaldre l’interès partidista sobre d’altres ordres de coses, s’han imposat les cúpules dels partits.
Tenim la sort que tinguem dins de l’ajuntament al vicepresident de la CGRCAC, membre de la CHE i de diverses comunitats de regants
locals, deixant de banda que ens sigui més o menys simpàtic pel fet de ser del PPC i creu que hi ha moltes coses en comú a les dos
mocions.
El regidor portaveu del grup de CDC Sr. Jordi Janès vol destacar que no són regants els únics afectats pel Pla hidrològic, per això demana
que tots els territoris es posin d’acord i que la Unió Europea limiti l’aigua, recordant que son la cua del riu i els més perjudicats.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra replica dient que no tot això està supeditat als partit, que ens recolzen ideològicament, però manifesta que ell ha
participat en la redacció de la moció presentada a la Diputació de Lleida, està d’acord amb el Simeó Abad en la defensa dels regants,
perquè tots som regants o del sector primari, però no ha estat ni el P.P. ni el PSOE, es demana el consens dels regants, recorda que a la
CHE no li va agradar que vinguessin els de la Unió Europa a parlar solament amb els ecologistes i amb la gent del Delta i no amb els
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regants.
Finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta realitzada, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el
Ple aprova la proposta per 12 vots a favor dels regidors dels grups municipals d’E.R.C. de C.D.C. i de S.A., amb 1 vot en contra del regidor
del grup municipal del P.P.C.

17.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA SOBRE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DE LA ROTONCA D’ACCÈS A LA POBLACIÓ.
Atès el dictamen de la comissió informativa mixta de Governació de governació celebrada el dia 7 de març de 2016, que consta a
l’esborrany de l’acta, següent:
L’Alcalde informa al Ple de les darreres actuacions relacionades amb la rotonda d’accés al casc urbà de la població des de l’antiga C.N.II:
El departament de Carreteres de la Generalitat s’ha compromès a executar la rotonda d’entrada a la Vila d’Alcarràs. Així ho ha assegurat el
secretari general d’Infraestructures en una darrera reunió amb l'equip de govern de l’Ajuntament d’Alcarràs.
La reclamació feta pel consistori en diverses trobades anteriors amb els titulars d’aquesta via, així com les 1.500 signatures de veïns
reclamant aquesta millora han estat cabdals per tal que la Generalitat vegi aquesta obra com a prioritària.
De fet, el projecte de l’obra ja està redactat i si estan afegint alguns canvis sol·licitats per l’Ajuntament per tal que sigui encara més
satisfactòria pels veïns. Ara, l’Ajuntament espera que Carreteres finalitzi aquests canvis i li comuniqui els terminis que podria contemplar
aquesta obra. L'equip de govern entén i comparteix la preocupació veïnal per aquest punt del trànsit, tant perillós per a vianants i
conductors.
L’equip de govern recorda que en altres carreteres que la Generalitat ha traspassat al municipi –com és el cas de la Carretera de
Vallmanya- ja si han pogut executar millores per la seguretat dels vianants: passos de vianants, semàfors, etc.
El regidor delegat d’urbanisme Sr. Santi Pelegrí comenta que aquestes actuacions s’han aconseguit després de justificar proposta amb
l’informe del R.A.C.C. i veure la demanda de més de 1500 signatures de veïns de la nostra localitat reclamant la inseguretat dels accessos,
que va propiciar la reunió amb responsables de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat i amb els veïns i propietaris afectats,
afegeix que els tècnics han estudiat i acceptat les al.legacions formulades pels veïns de tal manera que es presentaran un nou traçat
alternatiu tal i com es va exposar a la comissió informativa de governació.
El regidor portaveu del grup del PPC Sr. Simeó Abad manifesta que si tot va bé ja serà hora que es pugui realitzar perquè és un perill.
Continua afegint l’Alcalde que ara, el consistori continuarà estant molt amatent per tal que Carreteres compleixi amb el seu compromís,
com a titular d’aquesta via, de fer la rotonda, un veritable punt negre del trànsit en el municipi.
El Ple es dona per comunicat.
18.- ESCRITS OFICIALS I INSTÀNCIES.
No consten.
19.- PRECS I PREGUNTES.
Primer.- Precs i Preguntes del regidor del grup municipal de S.A. Sr. Manel Ezquerra:
1.- Primer prec: Ens plau fer-vos un prec important per afavorir un bon debat de cara a tots els precs o preguntes que pugui haver-hi en el
context del Ple municipal. Es tracta de demanar-vos que per tal de garantir la màxima participació i diàleg en les intervencions dels
diferents grups municipals. Hagi la possibilitat de que els precs o les preguntes es puguin fer una a una. D'aquesta manera tindrem la
possibilitat de participar en el debat o donar la nostra opinió la resta de grups municipals. Amb diàleg tot serà més enriquidor de cara a que
també, tots els membres del govern, pugueu decidir la postura a prendre amb la màxima informació en cadascun dels temes plantejats per
qualsevol de les forces polítiques aquí representades.
L’Alcalde li contesta que ja es fa així, es responen una a una, fet que nega el Sr. Ezquerra posant com exemple el ple passat on se li va
demanar que les fessin tots, l’Alcalde li contesta que aquestes coses les poden parlar en una comissió per determinar la forma en
desenvolupar aquest apartat, però sobretot per ser més àgils i tots poguessin participar amb temps, també es podrien limitar en 5 minuts
les intervencions per traure major profit al temps amb un reglament orgànic. El Sr. Jordi Janés del grup de CDC creu que podem cometre el
perill de no arribar a poder participar tots, de vegades ens estem enrocant amb algun tema i passa el comptador demanant que pugui
participar tots i el Sr. Simeò Abad manifesta que es parlar en una comissió tranquil·lament.
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2- Segon Prec: Com a representants dels ciutadans elegits democràticament i com a servidors públics tornem a demanar-vos una clau de
la porta del Portal de la Casa de tots. Creiem que és podria qualificar de penós el fet de no poder entrar quan acudim a les reunions o fins i
tot és llastimós que surtin de reunions on hi participen diferents veïns del poble et trobis al portal per sortir... I no puguem sortir fins que
localitzem a la senyora de la neteja o en cas que ja hagi plegat tinguem que trucar a la policia per tal que ens obri la porta.
El regidor portaveu del grup del P.P. Sr. Simeó Abad i el regidor portaveu del grup de CDC Sr. Jordi Janés manifesten que no volen claus.
L’Alcalde contesta que la porta de l’ajuntament sempre està oberta i si no ho està és per seguretat, ja està clara la seva posició i no li
donaran més voltes. El Sr. Manel reclama que es posi un sistema amb clau d’accés i seguirà insistint, pensa que hi ha molta gent que té la
clau inclòs treballadors, i ells són representats del poble i no entén aquesta desconfiança. L’Alcalde li contesta que tenen disponibilitat
d’usar l’ajuntament en totes les dependències en horari laboral, fora d’aquest horari es una qüestió de seguretat.
3.- Pregunta. A l'acta de junta de govern del 27 de gener. En el punt 7 è. Relativa a l’adjudicació del servei de dinamització de l’ús del Parc
de Matalàs, respecte al contingut dels antecedents, quan parla de la recuperació del servei adjudicat el febrer de 2013, i del mobiliari i
enseres que va invertir l’adjudicatària i que es descomptaven de les quotes mensuals, que al final liquidem i ens quedem, indemnitzant al
concessionari.
L’Alcalde li contesta que es contestarà per escrit per donar més exactitud a la resposta de l’adquisició i la nova adjudicació.
4.- Pregunta. A l'acta de la junta de govern del 10 febrer. En el punt 4. Contracte menor per auditoria energètica, quina finalitat té? I si la
podien haver fet gratuïtament per empreses subministradores.
L’Alcalde contesta que li respondrem per escrit per un millor detall, no obstant informa que l’auditoria de serveis es fa per tal de poder
contractar amb empreses d’una forma imparcial, l’auditor és un enginyer que no et ven material, es fa també per estudiar alternatives com
per fer la instal.lació a trams o fer tota la actuació de cop, informa que el cost de l’auditoria es ficarà dins del preu de contractació a les
empreses, resultant de la mateixa un estalvi d’aproximadament un 80% del preu de la factura.
El Sr., Manel Ezquerra discrepa, al final pot resultar un cost per nosaltres ja que pot quedar obsoleta i dins d’un calaix, cal canviar
l’enllumenat amb tecnologia LED, però no cal gastar diners en auditories i més estudis. L’Alcalde li contesta que una inversió de més de
700.000 €. pel nostre poble és imprescindible que un enginyer realitzi estudis previs i un projecte i que t’ajudi en l’adjudicació per escollir
l’oferta més adient. El regidor delegat d’urbanisme Sr. Santi Pelegrí apunta que al segle XXI necessitem fonaments tècnics per fer les coses
i per demanar subvencions, per exemple dins del Pacte d’Alcaldes que demana una base tècnica, informa que han aparegut cases
comercials, marques oferint serveis similars, però són comercials, no tècnics, busquen un benefici per l’empresa, i no un estalvi per
l’ajuntament com l’exposat del 80%.
5.- Pregunta. A l'acta de la junta de govern del 10 febrer. En el punt 5. Contracte menor del servei de reforma d'edifici del Cr. Sol Ponent
que van rebre en donació, respecte a l’ús que li donarem.
L’Alcalde contesta que ja consta als pressupostos i es va informar de l’actuació. El regidor delegat d’urbanisme Sr. Santi Pelegrí afegeix
que per demanar la subvenció de restauració s’havia de fer primerament el projecte. La Regidora delegada de serveis socials Sra. Maite
Codina afegeix que a la Casa del Cal Quim hi ha dos pisos i una baixos, el primer pis està buit i al pressupost van destinar uns 15.000 €.
per fer el projecte per destinar l’habitatge a acolliment socials, ja sigui per violència de gènere o refugiats, esperem obtenir una subvenció
de la Caixa per fer les obres i era urgent disposar del projecte per motivar la subvenció, diu que és una casa vella que precisa d’una
reforma integral. El Sr. Manel Ezquerra es dona per assabentat perfectament.
Segon.- Precs i Preguntes dels regidors del grup municipal de C.D.C.
6.- El regidor Sr. Gerard Companys manifesta que tenen una instància amb ID:E/000105-2016 on demanem la licitació del Parc Magalàs,
amb totes les propostes que han presentat els sol·licitants. Les memòries del 2015, que entreguen les associacions i clubs a l'hora de
demanar una subvenció. I la despesa total amb festes Majors del 2015, per separat la d'hivern i estiu. D'aquesta instància solament ens
heu contestat la primera pregunta però encara ens falta tota l'altra informació. Demanaríem que ens ho féssiu arribar.
L’Alcalde contesta que s’estarà recopilant la informació i que ja li faran arribar la informació.
7.- El regidor Sr. Gerard Companys pregunta que com està el tema dels forats de la plaça del Joc de la pilota, ho vam comentar el grup de
convergència a la comissió d'urbanisme del passat ple i encara no s'ha fet cap actuació.
L’Alcalde contesta que s’estarà recopilant la informació i que ja li faran arribar la informació.
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8.- El regidor Sr. Gerard Companys pregunta si s'ha fet algun tipus de tracte amb l'empresa que fins ara se l'hi han llogat les cadires, ens
n'hem assabentat pels veïns del poble que s'havia mantingut alguna reunió per adquirir material.
L’Alcalde contesta que es va parlar amb els hereus del Sr. Ruestes, que tenen pendent de resoldre l’assumpte de l’herència, es va pactar
que l’ajuntament podria accedir a l’adquisició però fins que no tinguem designat hereu es disposarà dels mobles i es farà una reserva del
pagament a compte del preu de compra, la relació és bona i es preveu poder adquirir les cadires, escenaris i taules pels serveis municipals
o per fer la seva gestió amb d’altres municipis. El Sr. Manel Ezquerra apunta que per aquestes coses caldria parlar de tot, escoltar altres
opcions i consensuar entre tots una proposta.
9.- El regidor Sr. Jordi Janés pregunta al regidor de medi ambient, perquè s’ha repartit una gran quantitat de contenidors de recollida
sel.lectiva de matèria orgànica entre els alumnes de les escoles i si es pensa fer alguna difusió sobre el reciclatge i medi ambient.
El regidor delegat de medi ambient Sr. Jordi Estela i la regidora d’educació Sra. Noelia Díaz informen que els contenidors estaven
abandonats en un magatzem i quan van fer projectes de sensibilització ambiental per l’escola verda es va considerar adient fer entrega dels
mateixos. S’informa igualment que a nivell de poble s’està estudiant fomentar la conscienciació abans de repartir els contenidors i es pugui
fer un bon ús del reciclatge.
10.- El regidor Sr. Jordi Janés pregunta si la deixalleria es vol deixar al Consell Comarcal del Segrià per l’ús de d’altres pobles?.
L’Alcalde contesta que la deixalleria és municipal, el servei es convé amb el Consell Comarcal que aporta el servei del personal amb plans
d’ocupació i es podrà utilitzar per altres municipis de la zona com si fos un servei subcomarcal.
11.- El regidor Sr. Jordi Janés pregunta com estan els temes judicials, després de fer públic la sentencia que obliga a indemnitzar i
reintegrar al servei al gerent del poliesportiu, especialment per la investigació oberta per la fiscalia.
L’Alcalde contesta que s’està recopilant els informes demanats per la fiscalia atenen una denuncia anònima presentada el dia després de
les eleccions municipals del maig de 2015.
Tercer.- Precs i Preguntes del regidor del grup municipal d’ERC Sr. Santi Pelegrí.
12.- El regidor portaveu del grup d’ERC Sr. Santi Pelegrí formula el següent prec: Passats ja uns 9 mesos des de l’inici de la nova
legislatura i havent finalitzat unes quantes sessions de comissions informatives i plens; considerem que ha passat suficient temps com per
poder fer una valoració del desenvolupament d’aquestes sessions en les que ens reunim els representants dels diferents grups polítics i en
les que posen de manifest les nostres opinions i maneres de fer. Des de l’equip de PERSONES que formen l’equip de govern voldríem que
aquest prec ens serveixi a tots i totes els i les membres d’aquest plenari, per reflexionar i prendre cartes a l’assumpte pel millor
funcionament d’aquestes sessions i perquè en definitiva, tots i tots els que estem aquí, som PERSONES que dediquem gran part del temps
al nostre poble perquè l’estimen, ens apassiona i n’estem orgullosos i sense oblidar-nos que som on som perquè els veïns i veïnes ens han
fet confiança perquè els representem i com a tal hem de seguir una conducta exemplar, distesa i educada. Per tant demanem que en les
pròximes sessions tant de comissions informatives, com juntes de portaveus, plens, etc. Totes i tots els membres que les formem siguem
capaços de prendre una actitud i conducta més assertiva. Això significa mostrar un respecte cap als altres per millorar la comunicació entre
els membres i obrir camí al consens i al compromís pel nostre poble. Deixem de banda la defensa dels drets personals, de manera
inapropiada i/o violant la dignitat de les PERSONES i reforcem certes habilitats comunicatives com:
-Escoltar a l’altre.
-Treballar la capacitat de comprendre el que m’estan comunicant.
-Aprendre a consensuar, a arribar a acords.
-Recórrer a l’autocontrol en les situacions difícils.
El regidor del grup del PPC Sr. Simeó Abad respon que sempre ha estat franc, sempre ha actuat amb respecte i manté la línia de conducta
sempre. La resta de portaveus del grup de SA Sr. Manel Ezquerra i del grup de C.D.C. Sr. Jordi Janés coincideixen en dir que tots han
actuat amb respecte, que en alguna actuació s’ha pogut mal interpretat alguna discrepància política, però no es donen per al·ludits, ja que
diuen que sempre han actuat amb educació i respecte, ja sigui a favor o en contra de les posicions polítiques però sempre dient el que
pensen.
Quart.- Precs del regidor del grup municipal de S.A. Sr. Manel Ezquerra.
13.- Prec. Des de que tinc consciència política, o sigui des del primer govern del Santi Mas, els del Gerard serra i ara els vostres. Vull fer la
següent reflexió públicament: Sou el primer govern des de l’època democràtica que no compta amb la resta de representants del poble com
a mínim per als temes importants que quedaran per a futures generacions. I aquesta manera d'actuar dividirà el poble si no l'ha dividit ja.
Tinc o tenim l'esperança de reconduir-ho. Sempre pensen millor dos que un, conseqüentment els millors criteris sempre surten més bons
consensuats entre tretze que entre set. Per tant en temes tan importants com decidir si la rotonda va més cap aquí o més cap allà, en
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temes com marcar les directrius en modificacions del POUM, ventes de patrimoni o negociacions de compra o lloguer de finques així com
contractacions de personal nou. Us demanem que es faci amb membres de tots els grups polítics representats al consistori en les diferents
meses de negociació o de contractació. Nota; no te passo cap de les repliques ja que són improvisades. Per altra banda els punts que no et
cito o bé són improvisats o només donem el sentit del vot. Gràcies.
El regidor del grup del PPC Sr. Simeó Abad pregunta si quan estava a l’ajuntament ja feia el que demana?, perquè ja fa 8 anys que veu sempre
que a les juntes de govern es decideix pràcticament tot. El Sr. Manel Ezquerra respon que es va donar participació a tots els grups municipals
quan es va decidir la pedra del Casino, quan es va fer la junta per vendre comunals i en altres casos importants similars i recorda que quan l’actual
Alcalde va prendre possessió una de les paraules més repetides, fins a 9, va ser la paraula de consens.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra demana una reflexió, la actitud és molt important per buscar i aconseguir un consens, no sempre és culpa d’una part el
que no s’arribin a pactes.
Cinquè.- Precs del regidor delegat d’Esports Sr. Jaume Bernis.
14.- El regidor delegat d’Esports Sr. Jaume Bernis informa que el passat dia 6 de març es va fer un homenatge al nostre veí Sr. Jackson Quiñones,
que va guanyar un premi més, en aquesta ocasió el campionat d’Espanya de 60 metres tanca. Igualment informa i convida a tots els assistents
que el proper dia 19 de març se li farà un acte públic de reconeixement a la seva trajectòria a l’Ajuntament.
El Ple es dona per comunicat i conforme amb la proposta.
Sisè.- Pregunta del regidor de C.D.C. Sr. Jordi Janès.
15.- El regidor Sr. Jordi Janés pregunta perquè no es fan les juntes de portaveus cada quinze dies com es va acordar. L’Alcalde contesta que
properament es reiniciaran les juntes de portaveu quinzenalment.
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, 10 de març de 2016.
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