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Secretari-Interventor
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ACTA NÚM. 02/2020
Expt. PLN/2020/02.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 11 DE JUNY DE 2020.

Data: 11 de juny de 2020.
Horari: Inici a les 20:00 h i acabament a les 24:00 h.
Lloc: Sala de sessions.
A les 20:00 hores del dia onze de juny de dos mil vint, es reuneix a la Sala de Sessions de la Casa
Consistorial el Ple de la Corporació Municipal de la Vila d’Alcarràs constituïda excepcionalment a la Sala
d’actes del Centre Cultural Municipal, presidida pel Sr. Alcalde-President Sr. Manel Ezquerra Tomàs, amb
l’assistència dels regidors que es relacionen seguidament, i la del Secretari Sr. Pere Biedma Agüera, que
certifica.

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

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

ACTA DEL PLE

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

ABSÈNCIES:

Es donen les absències excusades dels regidors i regidores següents:
-A partir del 14 è. punt de l’ordre del dia s’absenta la Sra. Laia Sisó Sanjuan (ERC).
Igualment es dona l’absència durant total la sessió de la Interventora Sra. Ester Abellana Mogues,

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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Manel Ezquerra Tomàs (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 05/11/2020
HASH: 244cd838b4700058c49b79dc0a3c1dc2

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

Número: 2020-0002 Data: 05/11/2020

ASSISTENTS:

L’article 85 del Reglament d’Organització i Funcionament dels Ens Locals possibilita que, en supòsits de
força major i per Decret de l’Alcaldia prèviament notificat, es pugui celebrar les sessions plenàries en llocs
oficials diferents de la sala de sessions de la Casa Consistorial. Per acord del Ple s’habilità la sala del
Centre Cultural Municipal “lo Casino” com a Sala d’Actes de la Casa Consistorial per tal de celebrar
sessions que precisessin preservar la seguretat dels assistents. Als efectes de preservar el distanciament
requerit per la normativa reguladora de l’estat d’alarma decretat per l’Estat i d’emergència decretat per la
Generalitat de Catalunya i per l’Ajuntament en relació amb la pandèmia.
En virtut de l’establert en la Disposició Addicional Tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures
urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de
transport públic i en matèria tributària i econòmica, i la Resolució PDA/739/2020, de 15 de març, per la que
es dona publicitat a la Instrucció 3/20.20, sobre mesures preventives de protecció i organitzatives d’aplicació al
servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus SARS-cov-2. La sessió
s’emetrà per mitjans telemàtics usant la emissió habitual de televisió en directe des de la seu electrònica
municipal.

Abans d’iniciar la sessió, l’Alcalde-President Sr. Manel Ezquerra vol fer un agraïment a tot el personal
sanitari i també a tot el personal que ha prestat serveis essencials en la lluita contra la pandèmia per la
crisi sanitària. Demanant realitzar un minut de silenci pels morts que ha causat el coronavirus SARS-cov-2.
Manifestant-se el recolzament de tots els assistents i el minut de silenci.

ORDRE DEL DIA:

A) PART RESOLUTIVA.

ACTA DEL PLE

Minut de silenci per les víctimes de la pandèmia del Coronavirus.

Número: 2020-0002 Data: 05/11/2020

A tal efecte es celebra a la seu del Centre Cultural Municipal la sessió ordinària del Ple municipal, 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 a l’Ordre del dia.

1.- Expedient PLN/2020/01. APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS.

1. Expedient PLN/2020/01. Sessió ordinària del dia 05 de febrer de 2020.
Es proposa per l’Alcaldia la seva aprovació, preguntant l’Alcalde als membres de la Corporació si tenen
alguna observació a formular.
Es dona conformitat per tots els assistents,
Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels tretze regidors que formen el nombre legal del Ple, resta
aprovada per unanimitat.

2.- Expedient 395/2020- 693/2020. COMUNICACIÓ AL PLE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
DICTADES PER CAUSA DE LA DECLARACIÓ D’ALARMA I L’ACTIVACIÓ DEL PLA D’EMERGENCIES
PER MOTIU DE PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19.
Atès el dictamen favorable de la Comissió informativa de Governació celebrada el dia 2 de juny de 2020.
L’Alcalde-President, en virtut dels següents
ANTECEDENTS:
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Donat per llegit l’esborrany de l’acta del Ple corresponent a la sessió següent:

1.- La situació generada per la problemàtica creada pel conegut popularment coronavirus Covid-19
(SARS-CoVs), es va declarar l’Estat d’Alarma pel Govern de l’Estat i dictat per la Generalitat l’activació del
PROCICAT (Pla d’actuació per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb
potencial alt rics) fruit del qual hi ha tot una sèrie de normatives i d’actuacions preventives per tal de
controlar la malaltia.
2.- Per l’anterior per Decret 2020/257. 13/03/2020. Expt. 396/82020. Mesures de prevenció contra
coronavirus. Es va procedir a l’activació del pla d’emergència municipal. Havent estat convocada
setmanalment cada divendres des de el dia 13/03/2020.
Per tot el qual l’Alcaldia
DONA COMPTE:
Al Ple dels Decrets de l’Alcaldia dictats en virtut de les competències atorgades per l’art. 21.1.m) de la Llei
7/85, de bases de règim local, adoptats personalment i de comú acord amb l’equip de govern, per causa
de l’alarma i emergència declarades, establint les mesures necessaris i adients per implementar les
normatives estatals i autonòmiques, Fent-se relació del resum següent:

-Supressió ús sistema digital control horari.
-Suspensió d’activitats i serveis municipals afectats per l’Activació del PROCICAT. (mercats,
espectables, activitats culturals, activitats extraescolars, llar de jubilats, instal·lacions esportives,
activitats educatives municipals, etc.
-Celebració a porta tancada al cementiri i limitar contacte físic de persones.
-Decret 2020/256. 13/03/2020. Expt. 395/82020. Mesures de prevenció contra coronavirus.
Limitació actes religiosos i funerals:
Arrel de les recomanacions de la Direcció General d’Afers religiosos:
-Reduir freqüència celebracions religioses.
-Evitar contactes mantenint distàncies i altres mesures per evitar contagis.
-Celebració a porta tancada de funerals i limitació de participació.
3.

-Decret 2020/257. 13/03/2020. Expt. 396/82020. Mesures de prevenció contra coronavirus.
Activació del pla d’emergència municipal.
Arrel de l’activació del PROCICAT, s’acorda:
-Activar el Pla d’emergències municipals i convocar la comissió de seguiment.

4.

-Decret 2020/259. 13/03/2020. Expt. 395/2020. Mesures de prevenció contra coronavirus.
Mesures a adoptar en els centres de treball de l’ajuntament generades per la malaltia
infeccions.
Arrel de l’activació del PROCICAT, s’acorda:
-Mesures relacionades en el centre de treball per evitar transmissió de la pandèmia.
-Àmbit aplicació dels serveis municipals afectats.
-Mesures de prevenció i protecció.
-Mesures organitzatives, formació, atenció al públic.
-Mesures de flexibilitat horària i teletreball.
-Protocol actuació en casos de sospita d’infecció.
-Aplicació de mesures a empreses de serveis extern.
-Vigència.

5.

Decret 2020/263. 15/03/2020. Expt. 395/82020. Mesures de prevenció contra coronavirus.
Informació ciutadania de la declaració Estat Alerta i mesures de circulació als ciutadans.
Arrel del Real Decret 463/2020, del 14 de març de declaració de l’estat d’alerta:
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2.

Número: 2020-0002 Data: 05/11/2020

-Decret 2020/252. 12/03/2020. Expt. 395/82020. Mesures de prevenció contra coronavirus:
Arrel de l’activació del PROCICAT, s’acorda:

ACTA DEL PLE

1.

-Informació als ciutadans de les restriccions de circulació demanant la confinament als domicilis.
6.

Decret 2020/264. 15/03/2020. Expt. 395/2020. Mesures de prevenció contra coronavirus.
Arrel de l’activació del PROCICAT, s’acorda:
-Supressió ús sistema digital control horari.

7.

Decret 2020/265. 16/03/2020. Expt. 395/82020. Mesures de prevenció contra coronavirus.
Decret serveis mínims durant estat alerta als serveis municipals.
Arrel del Real Decret 463/2020, del 14 de març de declaració de l’estat d’alerta:

Decret 2020/267. 19/03/2020. Expt. 395/82020. Mesures de prevenció contra coronavirus.
Aixecament suspensió embena d’aliments i planters al mercat municipal.
Arrel del Real Decret 463/2020, del 14 de març de declaració de l’estat d’alerta:

9.

Decret 2020/268. 19/03/2020. Expt. 395/82020. Mesures de prevenció contra coronavirus.
Implementació mesures econòmiques al municipi.
Arran del R.D. Llei 8/2020, del 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a
l’impacte econòmic i social del Covid19:
-Ampliar el termini de pagament de tributs establert per llei, que es realitza per l’Organisme
autònom de recaptació de tributs de la Diputació de Lleida, i respecte als municipals, a partir del
30/04/2020 i altres circumstàncies especials.
-Sol·licitud a l’Organisme de recaptació de la Diputació que ampliï més els terminis, si es pot fer
financerament.
-Suspensió de la recaptació de taxes i serveis públics afectats, escola bressol, dibuix, mercat
setmanal, ocupació de terrasses per bars i restaurants, etc.
-Propostes de modificacions de les ordenances fiscals; reduït ICIO al 2%, reduir la taxa de
recollida d’escombraries per locals d’empreses sense activitat, o habitatges antics no habitats.
Equiparació a la urbana de les escomeses en polígons industrials.
-Proposta a la Gerència del Cadastre per disminuir els valors cadastrals especialment en rústic.
-Proposar previsions pressupostàries amb la reducció de la càrrega fiscal adaptada a la reducció
de la capacitat econòmica dels veïns després de la crisi.
-Suspensió dels contractes públics durant la pandèmia per serveis afectats: escola de música,
neteja d’edificis escolars i altres.
-Mesures pel manteniment de l’activitat i llocs de treball municipals i adaptació dels horaris i
reducció de jornades per situacions especials. Fomentant el Teletreball.
-Destinació del superàvit de 2019 per a inversions en polítiques socials.
-Garantia de subministraments de serveis bàsics a famílies vulnerables amb risc d’exclusió social

10. Decret 2020/269. 24/03/2020. Expt. 395/2020. Mesures de prevenció contra coronavirus.
Limitació funerals difunts víctimes del Coronavirus.
Arrel de les recomanacions de la Direcció General d’Afers religiosos:
-Suspensió cerimònies i sepeli i confinament de familiars amb contacte.
-Recomanacions de no fer cap reunió presencial extremant mesures, limitant a 1/3 capacitat
actes.
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-Suspensió del mercat municipal ambulant.
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Número: 2020-0002 Data: 05/11/2020

-Limitar la prestació de serveis mínims i essencials de l’Ajuntament i persones vinculades.
-Activitat de serveis essencials de la policia local sotmesa a la normativa estatal.
-Regulació del teletreball permenoritzada.
-Relació de serveis externs afectats per serveis mínims i essencials.
-Vigència durant la declaració d’alarma.

-Altres normes relacionades amb els serveis funeraris i enterraments.

11. –Decret 2020/271. 24/03/2020. Expt. 395/2020. Mesures de prevenció contra coronavirus.
Arran del R.D. Llei 8/2020, del 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a
l’impacte econòmic i social del Covid19:
-Nova clausura del mercat, també per productes alimentaris.
12. Decret 2020/272. 26/03/2020. Expt. 395/2020. Mesures de prevenció contra coronavirus.
Modificació serveis mínims Casa Consistorial.
Arrel de la resolució 720/2020 del Departament de Salut, per la que s’adopten mesures
complementaries per la prevenció i control de la pandèmia.

13. Decret 2020/273. 26/03/2020. Expt. 395/2020. Mesures de prevenció contra coronavirus.
Arran del R.D. Llei 8/2020, del 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a
l’impacte econòmic i social del Covid19:

14. Decret 2020-0274.27/03/2020. Decret Adhesió al Manifest dels Ens Locals davant la crisis
del coronavirus proposada per l’ACM i la FMC.
Arran mesures a partir del 14 d'abril pel restabliment activitat econòmica i reunió amb Delegació
del Govern i altres departaments així com municipis afectats.
15. Decret 2020/275. Del 27/03/2020, sol.licitud d’activació de mesures per la contractació de
temporers durant campanya de fruita.
Arran del R.D. Llei 8/2020, del 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a
l’impacte econòmic i social del Covid19:

ACTA DEL PLE

- Suspensió serveis esportiu Dakirol durant estat alarma a instància de part.

Número: 2020-0002 Data: 05/11/2020

-Modificació del Decret 265 per limitar l’assistència personal, establint torns entre persones
definides com de serveis mínims i essencials, i fomentar encara més de l’ordenat el teletreball.

16. Decret 2020/280. 30/03/2020. Mesures de prevenció contra coronavirus. Adaptació dels
decrets de serveis mínims als serveis essencials del R.D.L. Real Decret-llei 10/2020, de 29
de març.
Arran de la pròrroga del R.D.L. d’aprovació de l’estat d’alarma i el RDL 10/2020 que regula el
permís retribuït recuperable.
-Confirmar Decret 265, establint els serveis bàsics i essencials.
-Relació de personal afectat pels serveis essencials i torns de treball assistència.
-Manteniment teletreball o torns presencials per protecció dels empleats.
17. Decret 2020/288. 02/04/2020. Expt. 4771/2017. Mesures de prevenció contra coronavirus.
Arran del R.D. Llei 8/2020, del 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a
l’impacte econòmic i social del Covid19:
- Suspensió contracte enllumenat públic a requeriment de Romero Polo mentre duri la suspensió
de tràmits i actuacions administratives de l’estat d’alarma.

18. Decret 2020-0341. Ban mesures a partir del 14 d'abril pel restabliment activitat econòmica.
Arran R.D.L. 10/2020. De 29 de març i el R.D. 463/2020, de declaració i pròrroga de l’estat
d’alarma:
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-Adhesió amb municipis i empreses hortofruticoles per sol.licitar solucions per a possibilitar ma
d’obra per la campanya de recollida de fruita imminents.

-Mesures generals a seguir en el restabliment de l’activitat econòmica a partir del dia 14 d’abril
en el març de la crisi sanitària, economia i social del Covid-19.
-Relacionades amb la mobilitat exterior.
-Activitats industrials i similars que entren en funcionament.
-Activitats autoritzades als particulars per circular per la via pública.
-Continuïtat dels serveis mínims, suspensió de tràmits i actuacions administratives.
-Regulació de l’activitat administrativa i òrgans col.legiats.
-Prohibicions activitats i espais públics, culturals, socials, esportius, educatius, etc.
-Comunicació de distribucions d’equips de protecció personal.
-Actuacions per regular l’allotjament de temporers i centre de confinament de sospitosos.
-Advertiment de sancions pels infractors.
19. Decret 2020-0333. Ban espai de confinament per a persones afectades pel Covid19 durant
campanya de fruita.
Arran mesures a partir del 14 d'abril pel restabliment activitat econòmica i reunió amb Delegació
del Govern i altres departaments així com municipis afectats.

22. Decret 2020-341. Decret per restabliment de l’activitat econòmica a partir del 14 d’abril en
el marc de la crisis sanitària, econòmica i social del Covid-19.
Després del període d’aturada general entre el 30/03 i el 09/04, es retorna a la situació anterior,
adequant-la a les noves mesures aprovades, a tal efecte es reiteren les disposicions anteriors
respecte a la situació d’alarma i serveis bàsics.
23. Decret 2020-0334. Decret aixecament venda ambulant d’aliments i planters al mercat
municipal.
Aixecament suspensió venda aliments i planters al mercat.

Número: 2020-0002 Data: 05/11/2020

21. Decret 2020-371. Decret suprimint servei allotjament temporers, i establiment del servei de
Centres de Confinament de temporers afectats pel coronavirus.
Arran entrevistes amb la Generalitat, s’estableix els dos allotjaments municipals per als Centres
de confinament de temporers afectats pel coronavirus, per cooperar amb el sector agrícola local.

ACTA DEL PLE

20. Decret 2020-0334. Decret obertura servei allotjament de temporers i centre de
confinament.
Arran mesures a partir del 14 d'abril pel restabliment activitat econòmica i reunió amb Delegació
del Govern i altres departaments així com municipis afectats.

25. Decret 2020-410. Del 19/05/2020. Ban informatiu d’entrada en Fase 1 de desescalada.
Informació general de les activitats afectades per la regulació de la Fase 1.
26. Decret 2020-438. Del 01/06/2020. Decret de Presidència. Resolució d'alcaldia ratificació
aprovació Pla de contigències intern per a la prevenció i protecció del personal amb motiu
de la COVID-19-1
Mesures de protecció i prevenció del personal i persones que accedeixen al servei.
El Ple es dona per comunicat.
3.- Expedient 395/2020- 693/2020. PROPOSTA D’ACORDS PER RECLAMAR MESURES PER
MILLORAR LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA i D’ADHESIÓ AL “MANIFEST DELS ENS LOCALS
DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS”.

Atès el dictamen de la Comissió informativa de Governació celebrada el dia 2 de juny de 2020.
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24. Decret 2020-0404. Del 15/05/2020. Inici gradual de reincorporació dels llocs de treball dins
de les previsions de desescalada.
Regulant la protecció personal d’empleats i administrats, i establint torns d’assistència presencial
i telemàtica per àrees.

Es proposa per l'Alcaldia l'aprovació de les següents resolucions:

Primera.- ACORDS PER RECLAMAR MESURES PER MILLORAR LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA.
De conformitat amb les manifestacions efectuades per l’Associació Catalana de Municipis, per tal
d’analitzar l’impacte del coronavirus COVID-19 al municipalisme català, i abordar accions a dur a terme.
Des de l’entitat municipalista es reclamen mesures contundents per a un confinament efectiu, un pla de
xoc amb mesures d’acompanyament per als municipis i la flexibilització de la hisenda dels ajuntaments.
Tot i la declaració de l’Estat d’Alarma es necessiten mesures més contundents per a fer un confinament
efectiu i neutralitzar, en la mesura del possible, l’efecte del COVID-19”. A la vegada, el municipalisme
català necessita de mesures econòmiques urgents d’acompanyament per salvar les economies dels
pobles i ciutats de Catalunya, així com també de la flexibilització de la hisenda i l’estabilitat pressupostària
dels ajuntaments.

1.- Demanar al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat que es treballi tant per aplicar mesures a
curt termini, algunes ja anunciades, com per adoptar mesures estructurals econòmiques i socials que
conformin un pla de xoc per respondre a les conseqüències de tot tipus que té i tindrà la pandèmia a la
nostra societat.
2.- Demanar a la Unió Europea, al Govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat que s’aprovin els canvis
legislatius i es proporcionin els recursos necessaris perquè els ens locals, com a administració més
propera al ciutadà puguin fer front a aquest moment excepcional. Cal, entre d’altres mesures, flexibilitzar
la regla de la despesa i la normativa d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, per tal que els
ens locals puguin destinar més recursos a pal·liar els efectes de la crisi.
3.- Des del món local volem afegir-nos a les mostres d’agraïment i suport als cossos de seguretat, policia
local, protecció civil, transportistes, serveis de neteja, brigades, treballadors municipals, serveis
informàtics, petit comerç, supermercats i, en especial, als professionals del món sanitari, per la seva
implicació en aquests moments tan difícils. També volem mostrar el nostre suport a totes les persones
afectades i, en especial, als familiars de les persones que malauradament han perdut la vida. També
volem fer un reconeixement al civisme i al respecte de la ciutadania de les mesures adoptades per tal
d’aturar la propagació del virus.
4.- Sol.licitar a l’Administració de l’Estat que si el període de contenció del COVID-19 es perllonga i el
desenvolupament futur de l’economia es veu afectat, es puguin establir mesures tributàries amb noves
bonificacions extraordinàries, ajuts i finançament específics de directa aplicació als subjectes passius i
que es puguin establir les corresponents compensacions als ens locals (com es realitza amb les
compensacions per l’IAE i altres).
Oberta deliberació es manifesten les intervencions de l’extracte següent
1.- La regidora portaveu del grup del PSC Sra. Gemma Escar manifesta que està conforme amb la
proposta.
2.- El regidor portaveu del grup d’ERC Sr. Santi Pelegrí manifesta conformitat amb la proposta i reforça
l’agraïment expressat a l’inici també a tota la ciutadania pel comportament exemplar i a tot els personal
sanitari, cossos de seguretat i resta de treballadors de serveis essencials durant tot aquest temps de lluita
contra la pandèmia.
3.- El Tinent d’Alcalde i regidor portaveu del grup de JxCAT Sr. Jordi Janés manifesta conformitat i
s’afegeix a l’agraïment als sanitaris i el personal de serveis essencials, també dels municipis i ens locals,
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ACORD:
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Per tor el qual es proposa al Ple l’adopció del següent

Número: 2020-0002 Data: 05/11/2020

Es vol transmetre un missatge d’agraïment a tots els veïns i veïnes de la Vila i de Catalunya que estan
col·laborant i complint amb les mesures establertes, així com també vol mostrar el seu suport i gratitud a
tots els equips professionals que estant treballant incansablement, dia i nit, per tal de vetllar per la salut de
la ciutadania. Finalment, l’entitat municipalista també vol mostrar el seu suport i posar-se a disposició de
les alcaldies i regidories en aquests moments tan complexos.

brigades de neteja, policia local i als funcionaris que han estat en primera línia durant tota la crisi que em
tingut, tenim i que tindrem fins que no es solucioni definitivament.
4.- L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra en nom del grup SA dona conformitat i es reitera en les manifestacions
d’agraïment expressades per tots.
Posada a votació la proposta, a l’assistència dels 13 regidors que integren el nombre legal del Ple, resta
aprovada per unanimitat.

Segona.- D’ADHESIÓ AL “MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS”

ACORD:
PRIMER.- Manifestar el suport i l’adhesió de l’ajuntament d’Alcarràs al “MANIFEST DELS ENS LOCALS
DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS”, que es transcriu a continuació:
“Els ens locals de Catalunya, les alcaldesses i alcaldes, les regidores i regidors, davant la crisi generada
pel contagi del COVID-19, volem adreçar el present manifest a la ciutadania, i també a la resta
d’administracions, amb el convenciment que hem d’unir esforços per superar l’actual situació.
Catalunya està vivint una situació excepcional. Dia rere dia comprovem les conseqüències de la
pandèmia del COVID-19 en les nostres vides, i l’abast estructural que aquesta té i tindrà en el present i
futur de la nostra societat. Estem davant d’un moment transcendent de la nostra història, i hem d’estar-hi
a l’alçada des de la responsabilitat col·lectiva i individual. Per aquest motiu, hem de començar insistint a la
ciutadania que compleixi amb les indicacions que les autoritats sanitàries i, en general, les institucions
estem dictant per a la prevenció i eradicació del COVID-19.
La nostra principal prioritat ha de ser tallar de manera efectiva la cadena de transmissió del virus. Per
aconseguir-ho, cal un confinament estricte. Cal que tothom es quedi a casa seva amb l’excepció només
d’aquelles persones que treballen en serveis establerts com a essencials. Només amb aquest
confinament efectiu, amb la col·laboració i solidaritat de tothom, podrem frenar la propagació d’aquesta
pandèmia.
Des del món local, demanem a les administracions supramunicipals que les mesures que s’estan prenent
a curt termini tinguin com a eix central i com a prioritat la salut de les persones, en especial les més
vulnerables al virus, i l’adequació de les infraestructures sanitàries per tal que el personal dels centres
hospitalaris puguin desenvolupar la seva tasca amb garanties.
És evident que és el moment d’estar més que mai al servei de la ciutadania. Per una banda, al costat de
les persones que abans de la crisi del COVID-19 ja eren vulnerables i que rebien l’ajut de les
administracions en tots els àmbits. En aquest sentit, s’han de reforçar aquestes línies d’actuació i, alhora,
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Atesa la situació creada per la pandèmia del Covid-19, l’Associació Catalana de Municipis i
Comarques(ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya i la Federació de Municipis de Catalunya
(FMC) han acordat un manifest conjunt per exposar la posició i les demandes del món local català davant
l’actual moment de dificultat, al qual manifest demanen l’adhesió dels ens locals del nostre país.

Número: 2020-0002 Data: 05/11/2020

Es vol ratificar el Decret 2020-0274.27/03/2020. Decret Adhesió al Manifest dels Ens Locals davant la
crisis del coronavirus proposada per l’ACM i la FMC. Arran mesures dictades a partir del 14 d'abril pel
restabliment activitat econòmica i reunió amb Delegació del Govern i altres departaments així com
municipis afectats. Algunes posicions estan superades pel temps, però es considera adient aixecar al Ple
per la seva ratificació.

habilitar mitjans de pagament no presencials dels ajuts per evitar l’exposició de la ciutadania i dels
professionals de l’àmbit social al contagi.
Per altra banda, també hem d’estar al costat de totes aquelles persones que, com a conseqüència
d’aquesta crisi, es quedaran sense feina. Per aquest motiu, s’ha de dotar de recursos i ajuts per emparar
a les famílies que ho necessiten. Només des d’una visió sensible amb les persones i els col·lectius més
vulnerables podrem garantir una sortida real d’aquest context de crisi.
Paral·lelament, i en l’àmbit econòmic, cal legislar per crear les condicions idònies per a què els autònoms,
les petites i mitjanes empreses i, en general, el teixit productiu del nostre país pugui tenir un horitzó de
recuperació ràpida amb els menors costos possibles per tornar a la normalitat quan abans millor. No
podem permetre que algunes empreses i comerços no tornin a obrir. Des de les administracions
competents, cal ser contundents per enfortir la reactivació econòmica del nostre teixit empresarial.

De fet, la crisi del coronavirus és i serà el repte més gran que hem tingut en molts anys. Ens posa a prova
com a persones, però posa especialment a prova el nostre esperit comunitari. La ciutadania dels pobles,
els municipis i les ciutats de Catalunya hem d’actuar conjuntament per a poder superar aquest repte.
Estem convençuts que ens en sortirem i, per això, mirant l’horitzó i entenent aquesta crisi també com una
oportunitat per a fer una societat més justa, pròspera i cohesionada, volem fer una crida a les institucions
supramunicipals: aquest futur l’hem de construir des de la coresponsabilitat real i efectiva.
Els governs locals no som només uns receptors i executors de les polítiques europees, estatals o
nacionals. Volem ser escoltats, compartir els reptes i prendre decisions des del diàleg i l’acord. El ens
locals podem i volem ser corresponsables de les decisions estructurals que s’han de prendre per a
redreçar l’actual situació i afrontar el futur. La nostra proximitat amb la ciutadania, també en aquesta
situació que estem patint i vivint actualment, ens fa tenir una especial coneixement i sensibilitat sobre
quines són les necessitats, els neguits i les aspiracions de les nostres comunitats locals. Volem participar
de la construcció d’aquest nou futur.
Finalment, volem mostrar el nostre suport i el nostre condol més sentit a les persones i famílies que han
perdut els seus éssers estimats; i el nostre ànim als qui s’han contagiat pel COVID-19 i s’estan a casa o
als hospitals.
Al mateix temps, volem agrair sincerament a totes les persones que treballen en serveis essencials per a
garantir que donem resposta com a societat en moments difícils, especialment a totes i tots els
professionals sanitaris i als equips d’emergència que, de manera exemplar, treballen dia i nit,
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És a dir, cal que la normativa que ens afecta als ens locals ens empoderi, de manera que puguem tenir al
nostre abast les eines i la capacitat d’adaptació necessària per a les exigències que haurem de fer front
en els propers mesos i anys com a conseqüència de la paràlisi del COVID-19.
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Per aquest motiu, i en benefici dels veïns i veïnes dels pobles i ciutats de Catalunya, des del món local
reclamem poder mobilitzar el superàvit disponible del 2019 sense limitacions, així com flexibilitzar les
directrius de la regla de la despesa i l’estabilitat pressupostària; anul·lar totes les mesures que encara
queden de la LRSAL que limiten l’autonomia local; garantir les aportacions previstes de les
administracions supramunicipals per a l’any 2020 i poder-les ampliar per les noves necessitats que
generarà la crisi; contractar persones sense les actuals limitacions, especialment per a donar resposta als
nous usuaris de serveis socials que tenim ja avui; redefinir els programes destinats a actuacions
municipals o els nous programes de finançament europeu del període 2021-2027.

ACTA DEL PLE

Els ens locals som l’administració més propera a la ciutadania, la primera porta d’accés a les demandes i
a les necessitats dels veïns i veïnes, i els qui administrem i executem la majoria de les decisions preses
per altres administracions. En aquests moments, més que mai, cal una millor coordinació, des de la
complicitat i lleialtat institucionals. És en aquest sentit que necessitem disposar d’instruments efectius per
a donar resposta a la globalitat de les situacions que està generant aquesta crisi.

incansablement, per revertir aquesta situació. L’esperit de tota aquesta gent és el que ha de conduir a
mirar al futur amb esperança. Ens en sortirem!”
SEGON.- Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la web municipal.
TERCER.- Notificar aquest resolució a les entitats municipalistes que han subscrit el manifest, al Govern
de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat.
Oberta deliberació es manifesten les intervencions de l’extracte següent
1.- La regidora portaveu del grup del PSC Sra. Gemma Escar manifesta que un cop més recolzem
totalment la moció i demana a la ciutadania que mantingui les mesures de seguretat com fins ara que s’ha
fet molt be i que el govern no decaigui, especialment al govern municipal durant la temporada de fruita
amb la massiva presencia de temporers, recolzem la seva actuació que creu que està desenvolupant molt
be.

5.- La Sra. Gemma Escar s’afegeix a l’agraïment a tot el voluntariat de protecció civil i persones que han
fet possible la compra d’equips i fabricació de mascaretes i pantalles. L’Alcalde vol recordar especialment
l’ajut rebut de les Associacions de Senegalesos i de Guineans del poble que han fet una important
aportació per l’adquisició d’equips de protecció personal, així com d’altres empreses privades que han
volgut estar en l’anonimat.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que integren el nombre legal del Ple,
resta aprovada per unanimitat.

4.- Expedient 452/2020.
ESCOMBRARIES.

MODIFICACIÓ

D'ORDENANÇA

FISCAL

REGULADORA

TAXA

Atès el dictamen favorable de la Comissió d’Hisenda celebrada el dia 1 de juny de 2020.

L’Alcalde-President en virtut dels següents
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4.- L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra en nom del grup SA manifesta conformitat i es reitera en les
manifestacions d’agraïment expressades per tots, especialment també als que han fet aportacions
econòmiques per poder comprar equips com les maquines 3D per fer pantalles, etc. mai serà suficient
l’agraïment, que al final el manifest és genèric i inclou a tothom. Recordar l’esforç dels municipis del Baix
Segrià que hem fet per crear els espais de confinament, proposats per la Generalitat, entre tots s’han
redactat uns protocols d’actuació, que són molt importants per poder saber que fer en cada moment, entre
tots hem d’afrontar les actuacions i les despeses d’aquelles persones que no poden estar confinats amb
l’ajut familiar. Vol agrair a tot el poble l’esforç, entre tots hem de crear una xarxa familiar d’ajut a aquestes
persones temporeres, aportant aliments, medicaments l’allotjament digne. Aquesta singularitat del Baix
Segrià no està al manifest i hem estat un exemple pel territori. Esperem que la campanya es desenvolupi
amb tranquil·litat, insisteix en que s’estan fent probes, confinaments i derivació de les persones afectades
seguin els protocols aprovats.
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3.- El Tinent d’Alcalde i regidor portaveu del grup de JxCAT Sr. Jordi Janés manifesta que cal continuar
controlant la neteja, vigilar el compliment de les normes de seguretat especialment per les circumstàncies
de temporada del nostre municipi. Però també cal estar al costat de l’economia i ajudar al comerç local,
cap prendre mesures com el vídeo de promoció del comerç local realitzat, impulsar que es pugui donar
feina a la gent, per això s’ha impulsat a la seu electrònica la publicitat del comerç local d’acord amb
l’ACSA, també el canal Ebando d’empresa, industria i foment de l’ocupació, per això cal també afegir
aquestes qüestions a la moció.

ACTA DEL PLE

2.- El regidor portaveu del grup d’ERC Sr. Santi Pelegrí manifesta el mateix, vol recordar que el manifest
anterior no contempla al voluntariat que ha participat en la confecció de mascaretes, pantalles, a les
iniciatives populars i voluntariat que ha hagut en l’ajut social, repartiment d’aliments, etc. també a aquells
que han fet donatius, etc. Vol incloure a aquestes persones en l’agraïment.

ANTECEDENTS:
Vist l'informe de Secretaria en relació amb el procediment i la Legislació aplicable per procedir a la
modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de recollida
d’escombraries.
Vist l'informe tècnic-econòmic i de la informe de la intervenció accidental, així com el de la tresorera
municipal.
Vista la proposta de modificació l'Ordenança fiscal efectuada per l’Alcaldia, que es considera aixecada a
Projecte segons les previsions del Decret 2020/268. 19/03/2020. Expt. 395/82020. Mesures de prevenció
contra coronavirus. Implementació mesures econòmiques al municipi, es considera oportú i necessari la
modificació de l'Ordenança fiscal núm. 8 (2.5) Reguladora de la taxa per la prestació del servei
d’escombraries.
Conforme a l'article 54 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local,
aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.

ACORD

1.- Article 5è. Quota tributària
1.- La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa
i el destí dels immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:

ON DIU:

Locals amb activitats bancàries, bars, restaurants, o similars
Locals amb activitats amb incidència ambiental, industrials, comerç concentrat, càmeres frigorífiques,
hotels i similars.
Domicilis en el que els únics residents siguin jubilats.
Per habitatges i locals fora del casc urbà, que demanin la prestació voluntària del servei:
Vivendes i locals amb activitats amb o sense incidència ambiental, comercials, industrials

106,16 €
289,50 €
482,49 €.
53,08 €.
965,03 €.

/...
HAURÀ DE DIR:
Article 5è. Quota tributària
1. La quota tributària consistirà en una quantitat fixa, per unitat de local, que es determinarà en funció de la naturalesa i
el destí dels immobles i de la categoria del lloc, la plaça, el carrer o la via pública on estiguin situats.
2. A aquest efecte, s'aplicarà la tarifa següent:
Per habitatges i locals dins del casc urbà:
Habitatges i locals amb activitats comercials i altres activitats sense incidència ambiental.

106,16 €
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Per habitatges i locals dins del casc urbà:
habitatges i locals amb activitats comercials al por menor, i altres sense incidència ambiental

ACTA DEL PLE

PRIMER. Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 8 (2.5) Reguladora de la taxa per la prestació
del servei de recollida d’escombraries, en el contingut següent:

Número: 2020-0002 Data: 05/11/2020

Es proposa l’adopció del següent

Locals amb activitats bancàries, bars, restaurants, o similars
Locals amb activitats amb incidència ambiental, industrials, comerç concentrat, càmeres frigorífiques,
hotels i similars.
Domicilis en el que els únics residents siguin jubilats.
Locals sense activitat comercial o industrial.
Habitatges construïts amb llicència anterior a l’any 1970, sense empadronats i sense autorització
d’escomesa al servei d’aigua.
Habitatges i locals declarats en situació de ruïna o que s’hagi iniciat l’expedient amb informe favorable
dels serveis tècnics municipals.

289,50 €
482,49 €
53,08 €
106,16 €
26,65 €
26,65 €

Per habitatges i locals fora del casc urbà, que demanin la prestació voluntària del servei:
Habitatges i locals amb activitats amb o sense incidència ambiental, comercials, industrials

965,03

/...”
2.- Article 7è. Període impositiu i acreditament
ON DIU:

En els casos de noves altes d’edificacions es produeix en el moment de l’atorgament de la llicència/comunicació de
primera ocupació del local, l’alta al padró de l’impost sobre béns immobles, alta al padró d’habitants o inici de l’ús a
precari.

/...”

HA DE DIR:
“1. El període impositiu coincideix amb l’any natural.
En els casos de noves altes d’edificacions es produeix en el moment de l’atorgament de la llicència/comunicació de
primera ocupació del local, l’alta al padró de l’impost sobre béns immobles, alta al padró d’habitants o inici de l’ús a
precari.

ACTA DEL PLE

La taxa es prorratejarà per trimestres naturals en els casos de primera ocupació o baixa definitiva.
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“1. El període impositiu coincideix amb l’any natural.

La taxa es prorratejarà per trimestres naturals en els casos de primera ocupació o baixa definitiva de l’habitatge o
l’activitat.
/...”

SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant exposició d'aquest en el
tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per termini de trenta dies
hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimin
oportunes. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament
[http://alcarras.eadministracio.cat].

TERCER. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en el termini
anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

QUART.- Fer constar que en el procés de preparació del padró fiscal es tindrà en compte que el servei no
s’ha prestat singularment als subjectes passius titulars de propietaris de bars, restaurants i comerços que
han estat tancats obligatòriament per ordre governativa aprovatòria de l’estat d’alarma per la prevenció del
Covid19, per tant per causa no imputable al subjecte passiu i conseqüentment, en virtut de l’establert a
l’art. 26.3 del Text refós de la llei d’hisendes locals, es procedirà a la devolució de l’import corresponent al
període de tancament.
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En els casos de baixa d’activitat durant l’any, a tal efecte es prendrà com a data de baixa la que consti a la
documentació presentada a l’Agència Tributària.

CINQUÈ.- Facultar a Alcalde per subscriure els documents relacionats amb aquest assumpte.
Oberta deliberació es donen les intervencions de l’extracte següent:
1.- La regidora portaveu del grup del PSC Sra. Gemma Escar, es manifesta conforme, entén que hi ha
una reducció per les activitats tancades durant aquests dos mesos, considera que està be la proposta i

6.- L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra respon que són pocs casos els que s’han manifestat, però és que creu
que són propostes sensates i de sentit comú. El Sr. Pelegrí li replica que no han vist l’informe econòmic fet
pels tècnics. L’Alcalde insisteix que són pocs casos i que s’han d’aplicar per ser justos i de sentit comú. El
Sr. Pelegrí insisteix que tenim un super-alcalde que no necessita a ningú. L’Alcalde reitera que s’ha tingut
en compte tots els informes en la proposta afectada i que aquestes situacions són justes i de sentit comú,
sinó que votin en contra.
7.- El Tinent d’Alcalde i regidor portaveu del grup de JxCAT Sr. Jordi Janés manifesta que lamenta que per
algunes qüestions l’oposició valori els informes tècnics, però quan estaven al govern els ignoressin com
va passar en l’aprovació de la RLT. Els estudis econòmic consideren uns supòsits lògics que no es van
treballar en el moment d’aplicar la tarifa i valorar el cost del servei porta a porta. El que havien tingut que
fer quan estaven al govern municipals els que ara critiquen, cases i locals deshabitats especialment. El
posar en funcionament el servei porta a porta els ha donat molt feina i creu que els casos proposats són
de sentit comú.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que integren el nombre legal del Ple,
resta aprovada per unanimitat.

5.- Expedient 480/2020. MODIFICACIÓ D'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21 (1.4) REGULADORA DE
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.
Atès el dictamen favorable de la Comissió d’Hisenda celebrada el dia 1 de juny de 2020.

L’Alcalde-President en virtut dels següents

ANTECEDENTS:
En ús de les competències locals reconegudes pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, i per l'article 106
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el que es
disposa en l'article 20 en relació amb els articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament considera
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5.- El regidor Santi Pelegrí replica preguntant si s’han tingut en compte la reducció d’ingressos de la
modificació que es valoren a l’estudi econòmic?, s’han decidit quines despeses compensaran?.
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4.- L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra contesta que a l’abril de 2019 s’havia tingut que posar al cobrament la
taxa, que s’aplicava al servei porta a porta i no es va fer perquè era abans de les eleccions locals, no es
va aplicar, quan afectava a tots que estaven al padró de l’IBI, no es van atendre les reclamacions que han
tingut que rebre tot i que no tots estaven d’acord amb el servei implantat. Però l’han tingut que aplicar per
això proposen les modificacions fiscals, per atendre les reclamacions dels particulars per causes que es
consideren justes i que s’han exposat en la modificació. Al final s’han atès casos puntuals.

Número: 2020-0002 Data: 05/11/2020

2.- El regidor portaveu del grup d’ERC Sr. Santi Pelegrí manifesta que està d’acord en incentivar la
economia i els sectors més desfavorables, veu que hi ha una tarifa super reduïda pels habitatges antics
abandonats i locals sense activitat, però creu que això s’hauria tingut que tenir en compte quan es van fer
les valoracions pel Consell Comarcal, per tal de no reduir la recaptació i atendre la despesa. Creu que
s’hauria de fer un seguiment per controlar aquests edificis i els locals que es puguin posar en
funcionament i poder cobrar la taxa.

oportú i necessari la Modificació d'Ordenança Fiscal núm. 21 (1.4) Reguladora de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres.
Vistes les previsions del Decret 2020/268 del 19/03/2020, Expedient 395/2020, dictat per implementar al
municipi mesures econòmiques de lluita contra l’impacte de la pandèmia del coronavirus Civid19.
Amb la finalitat de fomentar l’activitat econòmica relacionada amb la construcció es pretén la reducció del
tipus de gravamen de un punt percentual dels vigents.
Vist l'informe tècnic-econòmic i de la informe de la intervenció accidental, així com el de la tresorera
municipal.
Considerant que es va emetre informe de Secretaria en relació amb el procediment i la Legislació
aplicable per procedir a la Modificació d'Ordenança Fiscal núm. 21 (1.4). Reguladora de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres.
Considerant la proposta de modificació.
Es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent

ON DIU:
Article 6è. Tipus de gravamen i quota
1. El tipus de gravamen serà el següent:
-Obres majors, 3 per cent.
-Obres menors, 2 per cent.
2. La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen i, si s’escau, la
reducció de la bonificació corresponent.

ACTA DEL PLE

PRIMER. Aprovar la Modificació d'Ordenança Fiscal núm. 21 (1.4) Reguladora de l’Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres amb la redacció que a continuació es recull:

Número: 2020-0002 Data: 05/11/2020

ACORD

HA DE DIR:

1. El tipus de gravamen serà el següent: dos per cent (2%).
2. La quota de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen i, si s’escau, la
reducció de la bonificació corresponent.
SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant exposició d'aquest en el
tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per termini de trenta dies
hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimin
oportunes.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament
[http://alcarras.eadministracio.cat].
TERCER. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en el termini
anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
QUART. Facultar a Alcalde per subscriure els documents relacionats amb aquest assumpte.
Oberta deliberació es donen les intervencions de l’extracte següent:
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Article 6è. Tipus de gravamen i quota

1.- La regidora portaveu del grup del PSC Sra. Gemma Escar manifesta que tot el que sigui ajudar als
veïns reduint impostos li sembla be en aquesta situació que patim.
2.- El regidor portaveu del grup d’ERC Sr. Santi Pelegrí manifesta està d’acord amb les mesures de
reactivació de l’activitat econòmica, però veu poc significatiu reduït l’impost del 3 al 2%, que per altra
banda suposa una disminució del 33% dels ingressos previstos, uns 82 mil euros menys, es pregunta com
es supliran els ingressos?, es continuarà escanyant a l’associacionisme del poble?.

6.- El Sr. Pelegrí diu que a l’acta d’arqueig del traspàs van deixar 900 mil euros en caixa i ara estem
pagant les factures amb un retard de 45 dies. L’Alcalde li rabet que s’han trobat amb un desastre
econòmic, ningú vol pagar factures a 45 dies, ningú vol trobar-se amb deutes de més de cent-mil euros
per pagar al Consell Comarcal els serveis socials, es van trobar molt pendent de pagament i la tresoreria
no l’ha suportat. El regidor d’ERC Sr. Santi Ribes considera que no li poden dir que la seva ideologia sol
pensa en festes, creu que és una falta de respecte. L’Alcalde respon que la falta de respecte és tenir que
assumir la despesa pendent que van rebre amb un romanent inexistent, no podem ni destinar aquests
diners per la lluita contra el Covid perquè no el tenim. Recorda que al 2007 es va colar un gol a
l’ajuntament amb la revisió dels valors cadastrals, com després l’ha passat al govern d’esquerra amb les
regularitzacions, però es van reduir els tipus impositius. Cosa que no va fer el govern d’esquerra al 2012
que és l’any de màxima recaptació, insisteix que en els darrers anys ha hagut un increment bestial de la
despesa i el desastre últim ha estat la pujada de la RLT que provoca no poder baixar més els impostos.
7.- El Tinent d’Alcalde i regidor portaveu de JxCAT Sr. Jordi Janés comenta que es fa demagògia quan es
diu que va ser CiU la que va pujar els valors cadastrals i acte seguit es demana que no es miri enrere i
repassi al govern d’esquerra. No poden dir que l’ICIO es del més baix del territori, en canvi l’IBI que s’han
trobat és dels més cars que han vist. Recorda que havia un pla econòmic financer que va provocar els
increment d’impostos, però també una reducció de les despeses. Però una vegada frenada la despesa els
governs d’esquerra van incrementar els impostos. Recorda que els valors cadastrals es van reduir per
l’estat un 40% en canvi els governs d’esquerra van incrementar els tipus impositius perquè havien de
suportar l’increment de la despesa. El regidor Sr. Pelegrí nega l’increment i solament vol que es comparin
rebuts anuals de l’IBI. L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra reitera que mentre el govern espanyol baixava el valor
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5.- L’Alcalde respon que durant el govern d’Esquerra es va crear una estructura de despesa corrent, de
personal i serveis, subvencions i festes que ha reduït d’una forma molt important l’estalvi, diu que
s’explicarà tot el que s’està reduint, però no hi ha prou, solament han vist la punta de l’iceberg, no es pot
amagar que s’ha incrementat mes de quatre-cents euros en despeses de personal, tot es va fer amagat i
abans de les eleccions.
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4.- El Sr. Santi Pelegrí replica que durant el govern d’Esquerra es va voler posar seny als impostos. la
perspectiva de creixement dels impostos d’IBI urbà i rústic es va reduir en els darrers 4 o 5 anys, les
darreres regularitzacions van servir per reduir els tipus impositius en rústica, l’ICIO estava al voltant dels
vuitanta mil euros, darrerament es va incrementar, però dubta que aquesta alegria duri, ja que amb la
pandèmia la perspectiva es fosca. Si podem ajudarem als veïns ho farem, però com es pot dir que no
podem atendre els increments de la RLT i la despesa estructural quan immediatament després es pretén
reduir un 1ª l’ICIO, deixarem de pagar lloguers o a tècnics?, no estan conforme amb la reducció
proposada ja que ja existia un tipus reduït per les obres menors del 2%. No podem deixar d’ingressar
impostos sense més, volem el millor per la vida dels alcarrassins i alcarrassines. Li sorprèn que es critiqui
al govern d’Esquerra quan va ser CiU la que va aprovar la revisió dels valors cadastrals l’any 2007, el que
va posar els terrenys industrials en subhasta, etc. Encara espera que li respongui quines despeses
reduiran.

ACTA DEL PLE

3.- L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra en nom del grup SA manifesta que si es vol reactivar l’economia cal
reduir impostos, com això és molt difícil per la exagerada despesa estructural que han rebut del govern
anterior, hauran de fer reduccions per tal d’ajudar a les empreses i als veïns que vulguin invertir. Recorda
que el govern anterior va reduir les bases imposables del valor de les granges que van passar a pagar
menys quan estaven fent-se moltes actuacions al món ramader. Però creu que s’ha d’ajudar a tots i per
això creu que s’han de reduir els tipus impositius, creu que se’ns ha de caure la cara de vergonya tenir
que demanar divuit mil euros a una empresa que vol fer una granja o una industria, creu que val més que
facin l’actuació en el nostre polígon i no que marxin a Fraga. Creu recordar que els dos últims anys l’ICIO
ha superat les previsions de 240 mil euros, però anys enrere era inferior o al voltant de cent mil euros.
L’impost d’obres mai ha estat fixe ni periòdic per tant no es pot preveure l’ingrés, però cal ser amable i
donar facilitats a les famílies que si en lloc de pagar vint-mil euros paguen quinze-mil pot ser s’animaran a
invertir. Acaba dient que no està conforme amb la ideologia que representa Esquerra, cobrar més per
gastar més.

cadastral, però el govern d’esquerra havia de pujar els tipus per mantenir els ingressos elevats per pagar
l’elevat nivell de les despeses.
8.- La regidora del grup de JxCAt i delegada d’hisenda, Sra. Ester Ibars manifesta que es veuen diferents
punts de vista, li costa entendre com és va produir el retràs en acabar el cementiri del que hem tingut que
pagar les factures, com es van trobar amb una RLT que ha tingut un sobrecost de més de quatre-cents mil
euros, i es pregunta d’on es pensava que sortirien els diners?, puntant els impostos o reduint les
despeses?, no poden entendre el que s’han trobat i volia que quedés clar la situació econòmica.
L’Alcalde fona per finalitzada la deliberació.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels tretze regidors que formen el nombre legal del Ple, resta
aprovada pels 8 vots a favor dels regidors d’JxCAT, SA i PSC, amb 5 vots en contra dels regidors d’ERC.

6.- Expedient 584/2020. MODIFICACIÓ AMB DEROGACIÓ PUNTUAL I TEMPORAL DE LES
ORDENANCES REGULADORES DE L’ OCUPACIÓ DE TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC. TAULES I
CADIRES TERRASSES RESTAURACIÓ.

Atès que pels següents motius i consideracions següents:
1.- Per causa de la crisis sanitària i econòmica promoguda pel Covid-19, als efectes de fomentar l’activitat
econòmica i l’obertura dels locals destinats a la restauració que es veuran obligats a reduir els espais
destinats a terrasses situades a les vies publiques, tal i com es determinava pel Decret de l’Alcaldia 268
del dia 19/03/2020.
2.- Considerant que la fiscalitat d’aquest fets imposables venen regulats per les disposicions següents:
- De forma específica per l’ocupació del domini públic de les terrasses de bars i similars, per l’Ordenança
reguladora del Servei de neteja de patis privats, Règim de l’ocupació de la via pública mitjançant terrasses
i actuacions urbanístiques al nucli antic. Aprovada definitivament pel Ple del dia 24/05/2011 i publicada al
BOP núm. 82 del 14/06/2012.
Relativa a l’article 2.8 Quota tributària, que estableix un preu del 01 d’abril al 30 d’octubre de 11,00 €.
/m2., i un preu de fora d’aquesta temporada de 5 €./m2.
- De forma general per l’ocupació del domini públic, per l’Ordenança fiscal núm. 15. Reguladora de la taxa
per ocupació de terrenys de domini públic. Aprovada definitivament pel Ple del dia 29/10/2015 i publicada
al BOP núm. 38 del 25/02/2016.
Relativa a l’article 6. Quota tributaria, respecte a la Tarifa aplicada a les Instal.lació de taules i cadires amb
ànim de lucre, que estableix a la seva tarifa una quota de 10 €./m2.
Com sigui que les dos ordenances regulen fets imposables que podrien ser d’interpretació similar, es
procedirà a la refosa de la regulació fiscal en una ordenança fiscal única.
3.- Atès que interessa afectar revocar temporalment les dos ordenances per tal de fomentar l’activitat
econòmica interessada pel Decret del 19/03/2020.
Vist l'informe tècnic-econòmic, considerant que es va emetre informe d'Intervenció i de tresoreria en
relació amb les conseqüències de la supressió temporal de la Taxa.
Considerant que es va emetre informe de Secretaria en relació amb la legislació aplicable i el procediment
a seguir.
Conforme a l'article 54 del Text Refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local,
aprovat pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
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ANTECEDENTS:

ACTA DEL PLE

L’Alcalde-President en virtut dels següents

Número: 2020-0002 Data: 05/11/2020

Atès el dictamen favorable de la Comissió d’Hisenda celebrada el dia 1 de juny de 2020.

Es proposa l’aixecar al Ple el següent

ACORD

PRIMER. Aprovar la modificació, en expedient únic per raons d’economia procedimental, les ordenances
següents:
1.- L’Ordenança reguladora del Servei de neteja de patis privats, Règim de l’ocupació de la via pública
mitjançant terrasses i actuacions urbanístiques al nucli antic. Aprovada definitivament pel Ple del dia
24/05/2011 i publicada al BOP núm. 82 del 14/06/2012.
2.- L’Ordenança fiscal núm. 15. Reguladora de la taxa per ocupació de terrenys de domini públic.
Aprovada definitivament pel Ple del dia 29/10/2015 i publicada al BOP núm. 38 del 25/02/2016.

Es proposa establir a les dues ordenances la següent Disposició Transitòria.

SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant exposició d'aquest en el
tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per termini de trenta dies
hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimin
oportunes. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament
[http://alcarras.eadministracio.cat].
TERCER. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en el termini
anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
QUART. Facultar a Alcalde per subscriure els documents relacionats amb aquest assumpte.

ACTA DEL PLE

“De manera transitòria, se suspèn l’art. 2.8 “Quota tributària” d’aquesta ordenança amb efectes
de data 1 de gener de 2020 i fins a la data d’ 1 d’abril de 2021, la qual reprendrà la seva vigència
un cop finalitzi el termini de suspensió, a tots els efectes i per a tots els obligats tributaris de la
mateixa”.

Número: 2020-0002 Data: 05/11/2020

DISPOSICIÓ TRANSITORIA

1.- L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra en nom del grup SA manifesta que per ajudar als bars, especialment
afectats per la pandèmia, calia aplicar mesures com la suspensió del cobrament de la taxa de taules i
cadires a la via pública, cosa que preveu una reducció d’ingressos d’uns 5 mil euros.
2.- La regidora portaveu del grup del PSC Sra. Gemma Escar manifesta estem davant una situació
excepcional, cal donar suport a la gent que ha tingut que tancar durant quasi 4 mesos, per tant esta a
favor d’ajudar al sector comercial en general, desitjant que es quedin les coses com estan.
3.- El regidor portaveu del grup d’ERC Sr. Santi Pelegrí manifesta que està d’acord, es una proposta que
es va fer a les reunions del pla d’emergències quan es van informar els decrets de reactivació econòmica.
Però demana que les terrasses que no compleixin amb les mesures de seguretat siguin sancionades i es
cobri la taxa.
3.- El Tinent d’Alcalde i regidor portaveu del grup de JxCAT Sr. Jordi Janés manifesta que es procedirà al
control de la policia i es preservarà el distanciament de taules. Per la qual cosa l’ajuntament va possibilitar
l’ampliació dels espais de les terrasses on era possible, al temps vol felicitar als bars que han adoptat les
mesures proposades per la PIMEC que ha felicitat als pobles en aquesta implementació de mesures.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels tretze regidors que formen el nombre legal del Ple, resta
aprovada per unanimitat.
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Oberta deliberació es donen les intervencions de l’extracte següent:

7.- Expedient 3332/2017. MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’AIGUA POTABLE. TARIFA D'ESCOMESA EN
POLÍGONS INDUSTRIALS.
Atès el dictamen favorable de la Comissió d’Hisenda celebrada el dia 1 de juny de 2020.

L’Alcalde-President en virtut dels següents

ANTECEDENTS:

Cal considerar que l’art. 24.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març que aprova el Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals determina de forma general que l’import de les taxes no podrà excedir, en el seu
conjunt, del cost real o previsible del servei o activitat de que es tracti o, el seu defecte, del valor de la
prestació rebuda. Igualment l’art. 25 del TRLHL determina que cal determinar en un informe tècniceconòmic el valor de mercat i la possible cobertura del cost dels serveis.
Evidentment queda acreditat el valor del cost d’escomesa és el facturat per la Concessionària, i que les
despeses derivades pels drets d’escomesa no es podrien justificar complementàriament, amb els imports
establerts.
Es pel que es considera necessari revocar els actes de gravamen que són desfavorables tal com
determina l’art. 109 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions públiques.

ACTA DEL PLE

La reclamació es fonamenta en que la concessionària del servei ja factura els costos d’escomesa, amb
detall dels treballs i material utilitzat, aplicant els impostos corresponents i complementàriament
requereixen el pagament dels drets d’escomesa del servei són desorbitant i s’afegeix de forma
injustificada al valor del cost del servei.

Número: 2020-0002 Data: 05/11/2020

1.- En virtut de nombroses reclamacions que s’han produït amb ocasió de la implantació del servei d’aigua
als polígons industrials, que consideren excessiu i injustificable els drets d’escomesa determinats per
l’ordenança fiscal, no relacionat amb les despeses directes del servei que es facturen per la
concessionària, sinó que pretenen compensar unes despeses d’inversió de portada d’aigües general.

Article 6.- Quota Tributària
1.

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:

TARIFA 2 :CONCEPTES DRETS ESCOMESA
Per escomesa en zona urbana residencia/pagament únic (1)
Per escomesa en zones industrials/pagament únic (2)
Per escomesa en zones industrials/pagament únic (2)
Per escomesa per usos domèstics en zones no
urbanitzables/pagament únic (3)

Quota pagament únic
Base imposable
Euros
Habitatge/local/Escomesa
60,10
Local o solar de 0 a 1999
1.000,00
m2/escomesa
Local o solar de 2000 o més
1.803,04
m2/escomesa
Habitatge/local/
1.803,04
Escomesa

3.- Interessa procedir a la modificació de l'ordenança per revisar la quota corresponent als preus
d’escomesa, fent unificació de taxa tant a les zones urbanes residencials com industrials.
4.- Donat que procedia la revisió de l’ordenança i evitar la presentació de
possible devolució de taxes indegudament aplicades, amb el perjudici
l’Alcaldia núm. 488/2018 del dia 25/06/2018 es va disposar la suspendre
drets d’entroncament pels conceptes expressats anteriorment, fins a

recursos que comportessin la
corresponent, per Decret de
la liquidació i cobrament dels
l’aprovació de la revisió de
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2.- Concretament es refereix a l’ Ordenança fiscal núm. 14. Taxa pel subministrament d’aigua potable.
tarifa d'escomesa en polígons industrials:

l’ordenança
5.- Persistirà els drets d’escomesa del servei de clavegueram, així com els costos liquidats per SOREA
derivats de les despeses produïdes per la prestació del servei per causa d’activitats realitzades per
d’altres persones o entitats no municipals, tant públiques com a privades, per serveis extraordinaris
sol·licitats per l’interessat, com treballs d'obra civil o fontaneria relacionats amb l'escomesa, conduccions
d'aigua provisionals o inspeccions per averies, o similars, degudament justificades seran a càrrec del
particular en concepte de preu públic per costes alienes, liquidant-se, si s’escau, conjuntament amb la
taxa corresponent segons la tarifa anterior.
6.- A la vista de la crisis sanitària i econòmica promoguda pel Covid-19, als efectes de fomentar l’activitat
econòmica per Decret de l’Alcaldia 268 del dia 19/03/2020 va acordar revisar aquesta taxa, revocant les
tarifes d’escomesa en polígons industrials, que s’equiparen al la zona residencial urbana.

Per tot el qual es proposa al Ple de la Corporació que adopti el següent

ACORD
PRIMER. Acceptar les reclamacions formulades per diversos propietaris dels polígons industrials,
disposant revocar els preus d’escomesa de servei d’aigua potable en polígons industrials, iniciant
expedient per a la modificació puntual de l’ Ordenança fiscal núm. 14. Taxa pel subministrament d’aigua
potable. Article 6.- Quota Tributària. Que restarà en la forma següent:
Article 6.- Quota Tributària
1.

La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següent:

TARIFA 2 :CONCEPTES DRETS ESCOMESA
Per escomesa en zona urbana / pagament únic (1)
Per escomesa per usos domèstics en zones no
urbanitzables/pagament únic (3)

Base imposable
Habitatge/local/Escomesa
Habitatge/local/
Escomesa

Quota pagament únic
Euros
60,10
1.803,04

SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició al tauler
d'anuncis d'aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, durant un termini de trenta dies hàbils,
en els quals els interessats [2] podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.

TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en el termini
anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, tenint en compte l'article 17.3 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març.
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9.- Aquesta Comissió considera que es compleixen els requisits necessaris que contenen les Normes
legals esmentades anteriorment i que les tarifes i quotes que fixa l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa
s'ajusten als costos previsibles.

ACTA DEL PLE

8.- Realitzada la tramitació establerta, Vist l'informe tècnic-econòmic i de la informe de la intervenció
accidental, així com el de la tresorera municipal. Vist l'informe de Secretaria i d'acord amb el que disposa
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, del 5
de març, i atenent a la Providència d'Alcaldia i a l'estudi tècnic-econòmic del cost dels serveis que reitera
la valoració aprovada anteriorment per la Junta de preus de Catalunya.

Número: 2020-0002 Data: 05/11/2020

7.- Es manté la tarifa dels drets d’escomesa del servei d’abastament d’aigua potable en zones de sòl no
urbanitzable per la excepcionalitat i no obligatorietat del servei, independent del preu públic per
l’escomesa del servei d’aigua als masos que es presta en zones no urbanitzables regades pel Canal
d’Aragó i Catalunya exclusivament i en polígons industrials, com aportació d’aigua complementària no
provinent de les xarxes i sistemes urbans d’abastament urbà, que no gaudeix del caràcter d’aigua potable
sinó d’aigua de llera pública, que es manté d’acord amb l’ordenança general de preus públics.

QUART. Facultar a Alcalde per subscriure els documents relacionats amb aquest assumpte.
Oberta deliberació es donen les intervencions de l’extracte següent:
1.- L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra en nom del grup SA manifesta que es una proposta que ve de fa anys,
creu que s’ha de poder cobrar els costos de l’escomesa que ja fa SOREA, però no la portada d’aigües als
polígons, era una anormalitat que calia esmenar.
2.- La regidora portaveu del grup del PSC Sra. Gemma Escar manifesta estar d’acord amb la proposta.
3.- El regidor portaveu del grup d’ERC Sr. Santi Pelegrí manifesta que es una proposta que tenien iniciada
al govern anterior i es trobava al tinter, una taxa suspesa a les empreses, per això estan conformes amb
la proposta.
4.- El Tinent d’Alcalde i regidor portaveu del grup de JxCAT Sr. Jordi Janés manifesta la conformitat del
seu grup amb la proposta.

L’Alcalde-President en virtut dels següents

ANTECEDENTS:

PRIMER.- Ateses les adhesions de municipis a les actuacions municipals relacionades amb les següents
1.- Resolució del SOC, ref. exp. L-021/19. Núm. Expedient: SOC023/19/00026. Convocatòria Resolució
RSF/2233/2019, Exercici pressupostari 2019. Atorga a l’Ajuntament d’Alcarràs una subvenció de
36.000,00 €. Destinada a la contractació d’un AODL per executar el pla denominat “Pla de treball de
l’AODL del Biolab Baix Segre”.
2.- Resolució del SOC, ref. exp. PE-02/19. Núm. Expedient: SOC030/19/00002. Convocatòria Resolució
TSF/2229/2019, Exercici pressupostari 2019. Atorga a l’Ajuntament d’Alcarràs una subvenció de
49.654,40 €. Destinada a la finançar el programa denominat “Projecte Biovalor”.
Vist el Pla de estratègic del Biolab Baix Segre (pla de treball) que consta en l’expedient, on es concreten
els projectes inclosos en el Pla d’Acció del Biolab Baix Segre. Servint de guia per a l’Agent d’ocupació i
desenvolupament local.
SEGON.- En virtut de l’establert a l’art. 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú, Article 66 i 150 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, la Junta de Govern municipal del dia 23/01/2020, adoptà el
següent acord:
1.- Aprovar inicialment la proposta de conveni interadministratiu de col.laboració següent:
/...
2.- Mitjançant l’AODL es donarà audiència a tots els municipis interessats per tal que manifestin la seva
conformitat o formulin les observacions que considerin adients, i es convocarà novament als municipis per
tal de formular una proposta definitiva a aixecar als plens municipals.
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Atès el dictamen favorable de la Comissió de Governació celebrada el dia 2 de juny de 2020.

ACTA DEL PLE

8.- Expedient 87/2020. CONVENI INTERADMINISTRATIU PER A L'EXECUCIÓ DEL PLA DE TREBALL
DE L' AODL I PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA BIOLAB BAIX SEGRÈ.

Número: 2020-0002 Data: 05/11/2020

Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels tretze regidors que formen el nombre legal del Ple.

TERCER.- Vista la memòria justificativa i la proposta de conveni definitivament acceptat pels municipis
inicialment adherits.
De conformitat amb el que es disposa en els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
Règim jurídic de les Administracions Públiques, el Ple a proposta de la Comissió Informativa de
Governació.
Es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent

ACORD

PRIMER. Aprovar el text definitiu del Conveni descrit en els antecedents, del text literal següent:
“CONVENI INTERADMINISTRATIU PER A L’EXECUCIÓ DEL PLA DE TREBALL DE L’AODL DEL BIOLAB BAIX
SEGRE
Reunits a Alcarràs, el dia que consta al marge.

-ORDRE TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions
destinades als Programes de suport al desenvolupament local.
-ORDRE TSF/134/2019, de 10 de juliol, de modificació de l’Ordre TSF/123/2018, de 24 de juliol, per la qual s’aproven
les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades als Programes de suport al desenvolupament
local.
Següents:
Municipi
Relació de municipis signats

Nom de l’Alcalde/Regidor delegat
Relació d’Alcaldes signants.

En virtut de l’establert a l’art. 86 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, Article 66 i 150
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 d’acord amb els següents

ACTA DEL PLE

Els Alcaldes i Alcaldesses representants dels municipis que es van adherir a les sol·licituds de subvencions que va
realitzar l’Ajuntament d’Alcarràs per a dur a terme les actuacions relacionades amb les Ordres següents:

Número: 2020-0002 Data: 05/11/2020

REUNITS:

Primer.- Que el Servei d’Ocupació de Catalunya ha aprovat els projectes d’actuació sol·licitats en virtut de les Ordres
anteriors, havent recaigut els següents atorgaments:
1.- Resolució del SOC, ref. exp. L-021/19. Núm. Expedient: SOC023/19/00026. Convocatòria Resolució
RSF/2233/2019, Exercici pressupostari 2019. Atorga a l’Ajuntament d’Alcarràs una subvenció de 36.000,00 €.
Destinada a la contractació d’un AODL per executar el pla denominat “Pla de treball de l’AODL del Biolab Baix Segre”.
2.- Resolució del SOC, ref. exp. PE-02/19. Núm. Expedient: SOC030/19/00002. Convocatòria Resolució
TSF/2229/2019, Exercici pressupostari 2019. Atorga a l’Ajuntament d’Alcarràs una subvenció de 49.654,40 €.
Destinada a la finançar el programa denominat “Projecte Biovalor”.
Segon.- Vist el Pla de estratègic del Biolab Baix Segre (pla de treball) que consta en l’expedient, on es concreten els
projectes inclosos en el Pla d’Acció del Biolab Baix Segre. Servint de guia per a l’Agent d’ocupació i desenvolupament
local.
A tal efecte

CONVENEN:
PRIMER.- Objecte.
a) Efectuar l’actuació estratègica descrita al Pla de treball de l’AODL del Biolab Baix Segre”. Mitjançant les actuacions
desenvolupades per l’AODL i la empresa adjudicatària del contracte de serveis que contractarà l’Ajuntament d’Alcarràs
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ANTECEDENTS:

en virtut de les resolucions citades als antecedents anteriors.
b) Efectuar i desenvolupar propostes de forma col·laborativa amb la voluntat de promoure la identificació de les
diferents oportunitats que pot suposar per al territori la transició cap a un model de Bioeconomia, tal i com es promou a
nivell europeu.
c) El treball conjunt tindrà com a resultat la identificació de projectes col·laboratius entre les administracions locals,
empreses, ciutadania i agents del sistema R+D+I, que puguin ser susceptibles de rebre finançament europeu per a la
seva execució a través de diferents tipus de convocatòries.
d) Que segons les properes actuacions previstes, es concretà la participació de cada administració local, representada
en aquest acte, en el procés d’articulació d’aquest PLA DE TREBALL.
SEGON.- Organització i funcionament del treball col·laboratiu.

b)
c)
d)

e)

Es crea una Comissió de seguiment i de participació integrada per un representant de cada municipi,
l’Alcalde o el regidor en qui delegui.
La Comissió estarà assistida per l’AODL i els tècnics de l’empresa adjudicatària de l’execució del servei de
l’execució del “Projecte Biovalor”.
La Comissió tindrà per finalitat determinar les formes de participació de cada municipi en el Projecte Biovalor,
efectuant i desenvolupant propostes.
Les propostes s’acordaran per majoria de vots, (cada municipi gaudirà d’un vot) (el vot serà ponderat,
aplicant un nombre de vots a cada municipis igual al percentatge de població de cada municipi sobre la
totalitat de la població participant del conveni). En cas d’empat resoldrà el vot de qualitat de l’Ajuntament
d’Alcarràs.
La gestió administrativa i tècnica serà desenvolupada pel personal destinat a l’AODL i els tècnics de
l’adjudicatària del servei Projecte Biovalor.

TERCER.- Finançament de les actuacions.
a) Que aquesta iniciativa està impulsada pel Fons Social Europeu, en col·laboració amb el SOC i la Generalitat de
Catalunya.
b) El cost total de la contractació del nou Agent d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) ascendeix a 36.000,00 €,
els quals el 100% està finançat pel SOC.
c) El cost total de la Planificació estratègica per a la realització del programa denominat “Projecte Biovalor” ascendeix a
62.068,00 €, dels quals 49.654,40€ (el 80%) estan finançats pel SOC.

Número: 2020-0002 Data: 05/11/2020

a)

ACTA DEL PLE

Els vuit municipis (Alcarràs, Almenar, Torres de Segre, Albatàrrec, Seròs, Soses, Sudanell i Montoliu de Lleida) amb la
iniciativa d’articular una estructura territorial d’innovació oberta i col·laborativa, denominada LAB BAIX SEGRE,
s’organitzen en la forma següent:

Cost d’actuació
Acceptació
AODL
Import
Planificació
estratègica
“Projecte Biovalor”
Import

100%
36.000 €
100%
62.068 €

Finançament
Finançament del SOC
Finançament dels
ajuntaments
100%
0%
36.000 €
0€
80%
20%
49.654.40 €

12.413,60 €

D’aquest finançament procedent dels ajuntaments (20%) com s’ha comentat es distribuirà en base al nombre
d’habitants de cada municipi:
Municipi
Alcarràs
Almenar
Torres de Segre
Albatàrrec
Seròs
Soses
Sudanell
Montoliu de Lleida
TOTAL

Població (habitants
2019)
9.514
3.398
2.277
2.221
1.922
1.763
853
489
22.437

% participació per nº
habitants
42,40%
15,14%
10,15%
9,90%
8,57%
7,86%
3,80%
2,18%
100%

% participació dins del
20% de finançament
8,48%
3,03%
2,03%
1,98%
1,71%
1,57%
0,76%
0,44%
20%

Aportació
Import
5.263,76€
1.879,99€
1.259,78€
1.228,80€
1.063,37€
975,41€
471,94€
270,55€
12.413,60€
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d) Els municipis participants acorden participar en el finançament de l’actuació aportant una transferència a
l’Ajuntament d’Alcarràs en una quantitat igual al percentatge de població de cada municipi sobre la totalitat del cost.

Font: IDESCAT
e) El pagament de les transferències es realitzarà el 50% a l’inici de la contractació del servei del “Projecte Biovalor”
(previsió: març de 2020) a la vista del preu d’adjudicació, i la liquidació definitiva es realitzà al final de l’execució del
servei (previsió: desembre de 2020). A tal efecte es farà el requeriment corresponent per l’ajuntament d’Alcarràs amb
indicació de la quantia i lloc d’ingrés de la transferència.
QUART.- Formalització del conveni.
a) Els municipis participants acorden l’aprovació del present conveni pels corresponents plens municipals i traslladaran
certificat de l’acord a l’Ajuntament d’Alcarràs. Indicant el representant municipal per la formalització del conveni i en la
comissió de seguiment, abans del dia 15 de febrer de 2020.
b) En sessió constitutiva de la comissió de seguiment es formalitzarà el conveni amb la signatura del mateix per tots els
Alcaldes. Durant el mes de març de 2020.
CINQUÈ. Extinció del conveni.
Per compliment del termini de les actuacions.

Al seu torn, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament
[http://alcarras.eadministracio.cat].
Mitjançant l’AODL es donarà audiència a tots els municipis interessats per tal que manifestin la seva
conformitat o formulin les observacions que considerin adients, i es convocarà als municipis per tal de que
presentin conformitat amb els certificats dels acords corresponents.
TERCER.- Que per la intervenció es faci proposta de modificació del pressupost, ampliant els ingressos
relacionats al conveni per tal de refer el finançament de les actuacions derivades de les ordres citades.
QUART.- Aprovat definitivament, delegar en l’Alcaldia la formalització del conveni en representació de
l’Ajuntament.

ACTA DEL PLE

SEGON.- De conformitat amb l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, se sotmet a informació pública pel termini de vint dies, a comptar
des de l'endemà al de publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província. Fent constar que
de no formular-se reclamacions es considerarà aprovat definitivament sense més tràmits.

Número: 2020-0002 Data: 05/11/2020

ANNEXOS:
-Memòria del “Projecte Biovalor”.
-Resolucions d’atorgament de subvencions indicades a l’antecedent.”

1.- L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra en nom del grup SA manifesta que és un conveni per desenvolupar les
tasques de l’AODL que havia estat suspès durant la pandèmia, entre tots els municipis que van recolzar
l’actuació estratègica.
1.- La regidora portaveu del grup del PSC Sra. Gemma Escar manifesta la seva conformitat amb el
conveni.
2.- El regidor portaveu del grup d’ERC Sr. Santi Pelegrí manifesta conformitat amb que continuï un
projecte iniciat pel govern d’esquerra, que unirà l’actuació amb els projectes de Biolab que ajudarà a la
jove emprenedoria i desenvolupar el talent del territori, el govern anterior va aconseguir les subvencions i
creu que es just que es reconegui lo bo si es fa també lo dolent, les coses es decideixen quan toca.
3.- L’Alcalde Sr. Ezquerra contesta que tots els municipis anem a una amb independència dels colors. El
Sr. Pelegrí demana que se’ls mostri el projecte de remodelació de les escoles de baix. L’Alcalde respon
que es farà l’exposició.
3.- El Tinent d’Alcalde i regidor portaveu del grup de JxCAT Sr. Jordi Janés manifesta que no tot el rebut
ha estat dolent com el conveni, malgrat que el sector ha desistit del PECT porcí, espera poder obtenir els
ajuts sol.licitats per fer el Biolab, que haurem de finançar fins que arribin les subvencions Feder. Creuen
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Oberta deliberació es donen les intervencions de l’extracte següent:

que cal tirar endavant amb aquestes iniciatives i manifesta que l’AODL està ajudant molt en el sector de
promoció econòmica.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels tretze regidors que formen el nombre legal del Ple, resta
aprovada per unanimitat.
9.- Expedient 582/2020. ACORD PER POSAR A DISPOSICIÓ DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ DE
SOLAR PER A LA INSTAL.LACIÓ DE MÒDULS PREFABRICATS PER L’ESCOLA COMTES DE
TORREGROSSA.

Atès el dictamen favorable de la Comissió Patrimoni celebrada el dia 1 de juny de 2020.
L’Alcalde-President, en virtut dels següents

En referència a les obres previstes per a la instal.lació provisional d’un edifici prefabricat a l'Escola
Comtes de Torregrossa d’Alcarràs, interessa al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
que l’Ajuntament els posi a la seva disposició un solar per ubicar-hi els serveis, tot d’acord amb les
converses mantingudes i d’acord amb el model administratiu facilitat pel Departament.

Atès que a l’inventari municipal de béns consta la disponibilitat d’un solar confrontant a les escoles situat
al Cr. Escoles de dalt, amb la seva referència cadastral: 4048018BG9044N0001MD. Sobre el que existeix
edificat un magatzem. Classificat de bé demanial, destinat al servei públic d’educació de les Escoles
públiques Comtes de Torregrossa.
Ateses les necessitats manifestades pel Departament d’Ensenyament i la provisionalitat de les obres,
proposa model de posada a disposició dels béns, que formalment suposa una permuta demanial objectiva
i subjectiva.
Atès l’informe de secretaria del dia 11/05/2020.
Atès que el D.L. 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, al seu art. 66.3 que el municipi té competències pròpies en les matèries següents:

ACTA DEL PLE

El solar gaudirà dels elements bàsics de disposar d'accés rodat, vorera pavimentada, escomeses i cabals
suficients (abastament d'aigua, energia elèctrica, sanejament, veu i dades).

Número: 2020-0002 Data: 05/11/2020

ANTECEDENTS:

Atès que la competència per aprovar la mutació demanial per analogia amb l'alteració de la qualificació
dels béns correspon al Ple, en virtut de l'article 22.2.l) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, els articles 52.2.l) i 204 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i l'article 27 del Reglament del Patrimoni
dels Ens Locals aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre.
Es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- Posar a disposició del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, el següent
immoble:
Solar per a la instal·lació de mòduls prefabricats per a l’Escola Comtes de Torregrossa
Superfície: 156 m2
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“o) La participació en la programació de l'ensenyament i la cooperació amb l'administració educativa en la
creació, la construcció i el manteniment dels centres docents públics; ...”

Límits: façana al Cr. de les Escoles, al fons amb el Sr. Gerardo Charles Godia, i a la dreta i esquerra amb
terrenys propietat de l’Ajuntament d’Alcarràs i que estan destinats a instal.lacions i equipaments del CEIP
Comtes de Torregrossa.
Càrregues: lliure de càrregues i gravàmens. Es part de la finca registral 1447, tomo 2029, llibre 163, foli
149 del Registre de la Propietat num. 2 de Lleida.
La seva referència cadastral és: 4048018BG9044N0001MD.
Classificació a l’Inventari de Béns: Bé Demanial, destinat al Servei Públic d’Educació de les Escoles
Públiques Comtes de Torregrossa.
SEGON.- El terreny és apte per al seu destí com a equipament escolar i comptarà amb abastament
d’aigua, evacuació d’aigües, subministrament d’energia elèctrica amb la potència suficient per l’execució
de l’obra i el posterior correcte funcionament de l’equipament escolar, així com amb la instal·lació d’una
estació transformadora d’energia elèctrica – en el supòsit de ser necessari i que s’ubicarà fora del recinte
escolar.

CINQUÈ.- Es faculta a l’Alcalde-President per a la signatura de la documentació que sigui necessària per
a l’efectivitat del que es disposa en el present acord.
SISÈ.- La present permuta demanial (objectiva i subjectiva) es publicarà en el Butlletí Oficial de la
Província i en el tauló d'edictes de l'Ajuntament, per termini d'un mes, a fi que qualsevol persona física o
jurídica pugui examinar el procediment o la part del mateix que s'acordi. Així mateix, es posarà a la
disposició
dels
interessats
a
la
seu
electrònica
de
l'Ajuntament
de
Alcarràs
[http://alcarras.eadministracio.cat]. Si durant el termini d'informació pública no s'han presentat
al·legacions, l'Acord s'entendrà com a definitiu.
SETÈ.- Els presents acords resten adoptats amb la condició resolutòria, per tant deixarà de tenir efecte, si
es formalitza conveni urbanístic, amb cessió anticipada, de terrenys destinats a equipament públic
confrontants amb les escoles actualment en propietat privada.
Oberta deliberació es donen les intervencions de l’extracte següent:
1.- La regidora portaveu del grup del PSC Sra. Gemma Escar es manifesta d’acord amb la proposta.
2.- El regidor portaveu del grup d’ERC Sr. Santi Pelegrí manifesta que no es pot atendre un altra cosa.
3.- El Tinent d’Alcalde i regidor portaveu del grup de JxCAT Sr. Jordi Janés manifesta que hauria de ser un
motiu de satisfacció, però la desídia del Departament d’Educació en no preveure les ampliacions de les
línies de les escoles es de lamentar, han aconseguit que s’iniciï una 3ª ala a l’IES, però creu que s’hauria
tingut que considerar el creixement de la població, tenim més de 140 nens de creixement i això implica la
necessitat d’una escola i un institut nou, les escoles no estan preparades per tres línies i es donen
problemes amb ampliacions provisionals de serveis com el de menjador. Ara el problema serà major
perquè la pandèmia ens obligarà a habilitar més espais, on els posarem?. Tenint un debat amb una difícil
solució.
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QUART.- El Departament d’Ensenyament podrà dur a terme la construcció objecte d’aquesta cessió per si
mateix o per terceres persones.
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TERCER.- La quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres que s’acreditin per la instal·lació
dels mòduls prefabricats per al centre, en base a l’article 103 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, gaudirà d’una
bonificació del 95% atès que es tracta d’una construcció d’especial interès o utilitat municipal. S’estableix
la gratuïtat de les taxes acreditades per l’atorgament de la llicència d’obres com a conseqüència
d’aquestes obres.

ACTA DEL PLE

L’Ajuntament adquireix el compromís d’eliminació de qualsevol obstacle que pugui impedir l’execució de
les obres, a tal efecte procedirà a la demolició del magatzem existent i fent-se càrrec de la construcció
dels guals i de les entrades al recinte del centre.

4.- L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra en nom del grup SA manifesta que malgrat tot hem aconseguit unes
petites ajudes per ampliar menjadors i la 3 ala de l’IES, ens ha costat molt però pitjor estaven abans.
Posada a votació de la proposa, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, és
aprovada per unanimitat.
10.- Expedient 77/2019. APROVACIÓ DE CONTRACTE DE LLOGUER AMB DESIMPACTE DE PURINS
ALCARRÀS, S.A.U., PER L’ÚS DE LA FINCA AMB REFERÈNCIA CADASTRAL ON HI HA LES
INSTAL·LACIONS DE LA PLANTA DE TRACTAMENT DE PURINS DE LA PARTIDA COVES.
Atès el dictamen favorable de la Comissió Patrimoni celebrada el dia 1 de juny de 2020.
L’Alcalde-President, en virtut dels següents

II. Atès que en data de 07.03.2019 es va dictar provisió de l’alcaldia sol·licitant diversos informes a la
Secretaria, a la Intervenció, i als serveis tècnics, municipals, en relació a l’immoble i al procediment a
seguir.
III. Donat que es va emetre Informe de l’arquitecte municipal de data 08.04.2019 on es valora els terrenys
objecte de cessió d’ús, en 1.302.917,86 €, i es conclou que aquests no són necessaris per al
desenvolupament de cap actuació urbanística prevista.
IV. Atès que es va emetre un Certificat de l’Inventari General de Béns, de data 09.04.2019, quin acredita la
titularitat dels terrenys per part de l’Ajuntament d’Alcarràs. Aquestes terrenys consten al Registre de la
Propietat dos de Lleida, com la finca número 4.978 d’Alcarràs, i d’una superfície de 24.721 m².
V. En data de 15.05.2019 es va emetre per part de la Intervenció municipal, diligència de no necessitat de
fiscalització.

ACTA DEL PLE

I. En data 01.03.2019, Antonio Arturo Sieira Mucientes, amb DNI 50.826.695-F, en representació de la
societat DESIMPACTE DE PURINS ALCARRÀS, S.A.U., amb CIF A61585808, va presentar sol·licitud en
el sentit de què l’Ajuntament d’Alcarràs, promogués les actuacions necessàries per a procedir a
formalitzar la contractació procedent per a disposar amb una duració de 25 anys, l’ús de la finca amb
referència cadastral 1048101BG9017S0001MF on hi existeix les instal·lacions de la Planta de tractament
de purins que ja ve disposant aquesta empresa des del 1997. L’activitat d’aquesta Planta ha vingut sent
considerada des d’aquell any en benefici de l’interès local.

Número: 2020-0002 Data: 05/11/2020

ANTECEDENTS

VII. Atès que pel tècnic jurídic responsable de la tramitació de la contractació, es va confeccionar els plecs
de clàusules administratives que han de regir el contracte i la participació i requisits a complir per part de
la persona interessada.
VIII. En data de 21.11.2019 es va aprovar l’expedient preparatori i es va instar a la societat interessada
per tal que presentés la documentació oportuna.
IX. En data de 16.12.2019 per part de la societat interessada s’ha presentat la documentació exigida,
formulant una oferta de 100 euros mensuals per l’arrendament de l’immoble que ens ocupa, així com
assumint-ne el cost de l’Impost de Béns Immobles.
Així mateix, ha presentat la documentació acreditativa de la representació. La societat IGNIS CAPITAL,
SOCIEDAD LIMITADA és l’administrador únic de la companyia mercantil CYCLICUS DDP UNO S.L.U.. La
societat IGNIS CAPITAL, SL ha designat a Antonio Sieira Mucientes com a representant persona física
per a l’exercici de les funcions pròpies del càrrec d’administrador. A la vegada CYCLICUS DDP UNO
S.L.U. és administrador únic de DESIMPACTE DE PURINS ALCARRÀS, S.A.U.
També consten els certificats de trobar-se en el compliment de les seves obligacions amb l’Administració
Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social.

FONAMENTS
L'article 9.2 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que disposa que queden
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VI. Atès que es va emetre Informe de data 03.06.2019 per part de la Secretaria municipal, sobre la
normativa a observar en la tramitació del procediment.

exclosos de la mateixa Llei els contractes de compravenda, donació, permuta, arrendament i demés
negocis jurídics anàlegs sobre immobles, valors negociables i propietats incorporals -amb algunes
excepcions no aplicables aquí, que tindran sempre el caràcter de contractes privats i es regiran per la
legislació patrimonial, excepte en els casos en què expressament es declari d’aplicació les prescripcions
de la mateixa Llei 9/2017, destacant la Disposició addicional segona que regula entre altres l’òrgan
competent per contractar en el cas que ens ocupa: 9. En les entitats locals correspon als alcaldes la
competència per a la celebració dels contractes privats, així com l’adjudicació de concessions sobre els
béns de les mateixes... quan el pressupost base de licitació, no superi el 10 per cent dels recursos
ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros.... 10. Correspon al Ple la competència per a
celebrar contractes privats, l’adjudicació de concessions sobre els béns de la Corporació... quan no
estiguin atribuïdes a l’alcalde....
Vist que d’acord amb l’article 73 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del
Patrimoni dels Ens Locals, els béns patrimonials han de ser administrats sota un criteri de màxima
rendibilitat econòmica, cas per al qual, l’arrendament i qualssevol altra forma de cessió d’ús dels béns
patrimonials s’ha de fer mitjançant subhasta pública o, excepcionalment, per concurs. No obstant a aquest
règim, en cas de concórrer interessos socials, concretament esportius, culturals, de reinserció social, de
promoció urbanística, o d’altres anàlegs, preval la rendibilitat social per damunt la rendibilitat econòmica.

No hi hagut lloc a la fiscalització prèvia a l’adjudicació, conforme a allò indicat per la mateixa Intervenció
municipal en la Diligència de data 15.05.2019: En tractar-se d’un arrendament, correspon a ingressos.
Adoptada la substitució de la fiscalització limitada prèvia per la pressa de raó en comptabilitat dels drets i
ingressos, no correspon fer cap operació, fins a l’adopció de l’acord. Es recorda la necessitat de
comunicar l’acord, per poder fer la pressa de raó en comptabilitat..
Atès que l’òrgan competent per adjudicar el contracte resulta ser el Ple, d’acord amb l’esmentada
disposició addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic,
d’aplicació preferent en relació a l’article 73 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, tota vegada que el valor
del bé immoble objecte de cessió d’ús, té un valor superior al 10 per cent dels recursos ordinaris del
pressupost. A tal efecte, un cop l’empresa interessada hagi presentat la documentació corresponent i
s’hagi verificat la completesa i validesa d’aquesta, l’expedient serà remés al Ple municipal per a la
resolució d’adjudicació.
Vist el dictamen de la Comissió de Patrimoni celebrada el dia 28/01/2019.
El contracte si bé té per objecte l’ús d’un terreny i unes instal·lacions propietat de l’Ajuntament, obeeix a
un interès local que representa el tractament d’efluents de les explotacions porcines, i per tant el sector
porcí o més específicament els productors locals de purins en són part interessada. Per això s’estableix
una condició resolutòria del contracte per al cas que no es satisfaci l’interès local esmentat. Per
determinar si es satisfà aquest interès local als efectes d’operar la condició resolutòria s’estarà al
compliment de la relació contractual entre l’arrendatària i el sector local de productors de purins, ja siguin
contractes individuals i/o amb l’associació en què es constitueixin aquests. D’aquesta manera. Així les
coses, per mitjà de la present resolució es modifica el Plec de condicions de l’expedient preparatori, en la
clàusula onzena, de manera que allà on s’indica 200.000 m³ de quantitat de volum mínim d’afluents de les
explotacions porcines a tractar a l’any, aquesta xifra s’elimina i el concepte interès local es determina en
reemissió a la relació contractual entre l’arrendatària i el sector local interessat, si bé com a mínim haurà
de tractar-se la quantitat anual de 60.000 m³, sens perjudici d’allò acordat entre les dues parts privades.
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Atès que la conveniència d’aquesta contractació passa pels paràgrafs anteriors. A més a més, cal tenir en
compte que l’any 2014 l’activitat de la planta de tractament de purins va cessar fins a l’actualitat, a causa
com s’ha dit d’una nova regulació de les primes que l’Administració estatal venia atorgant a aquestes
plantes, en uns termes que en feien inviable econòmicament el seguiment de l’activitat. En conseqüència,
existeix una planta de tractament de purins i cogeneració elèctrica, amb totes les seves instal·lacions
d’una envergadura considerable, que altrament a la formalització del contracte que es pretén, quedarien
en un estat d’abandó, suposant una situació problemàtica des del punt de vista urbanístic.

ACTA DEL PLE

Vist que en el present cas, la rendibilitat social que fa merèixer una adjudicació directa a la societat
esmentada, es va venir entenent des del 1997 fins al 2014, i suposa el tractament dels efluents de les
explotacions porcines del terme municipal d’Alcarràs.

Número: 2020-0002 Data: 05/11/2020

Vist que l’immoble en qüestió consisteix en uns terrenys amb unes instal·lacions d’una indústria de
tractament d’efluents porcins, i que la societat que en demana la cessió, és la que des del 1997 fins al
2014 hi va portar a terme l’activitat pròpia, no existint gaires empreses d’aquest sector tant específic, tot el
qual fa fàcil concloure que no té sentit una concurrència pública en la cessió d’aquest immoble.

En base a l’anterior, es proposa revisar l’acord d’adjudicació del Ple del dia 05/02/2020, i a tal efecte, atès
el dictamen favorable de la comissió informativa de Patrimoni del dia 01/06/2020, per l’Alcaldia es proposa
adoptar el següent
ACORD:

a)

Es descriuen en el Plec de clàusules administratives aprovades per resolució de l’alcaldia de
data 21.11.2019, salvant la modificació que s’efectua per la present resolució, en el sentit de
determinar l’interès local que ha de complir-se, mitjançant una reemissió a allò pactat entre
l’arrendatària i el sector local interessat, si bé com a mínim haurà de tractar-se la quantitat anual
de 60.000 m³, sens perjudici d’allò acordat entre les dues parts privades. L’incompliment de
l’interès local es constitueix com una condició resolutòria del contracte sense dret a
indemnització.

b)

Es contenen en l’oferta de data 05.12.2019 presentada en data de 16.12.2019 per Antonio Sieira
Mucientes com en representació d’aquella.

I el preu del contracte consistent en una renda mensual de CENT EUROS (100 €), impostos
exclosos, així com l’obligació de fer-se càrrec del cost de l’Impost de Béns Immobles durant tots
els exercicis fiscal de la vigència del contracte, que és de SET MIL CENT NORANTA TRES
EUROS AMB SETANTA-Ú CÈNTIMS D’EURO (7.193,71 €), EL SUMATORI DE TOT EL QUAL
SUPOSA UN RENDA MENSUAL DE SIS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA
SET CÈNTIMS (699,47 €) IMPOSTOS EXCLOSOS.
SEGON.- Delegar en l’Alcaldia la representació municipal per a la formalització del contracte i disposar
que el servei corresponent promogui els tràmits necessaris per a l’ingrés de la garantia en el Dipòsit de
fiances i altres ingressos de l’Institut Català del Sòl si escau d’acord amb la normativa aplicable.

ACTA DEL PLE

Són a destacar les condicions de la duració del contracte, d’un període inicial de 15 anys, més
dues eventuals pròrrogues de 5 anys cada una, de manera que el període màxim de duració
contractual serà de 25 anys,

Número: 2020-0002 Data: 05/11/2020

PRIMER.- Adjudicar a DESIMPACTE DE PURINS ALCARRÀS, S.A.U., amb CIF A61585808, l’ús de la
finca amb referència cadastral 1048101BG9017S0001MF on hi ha les instal·lacions de la Planta de
tractament de purins que ja ve disposant aquesta empresa des del 1997, mitjançant un contracte
d’arrendament, amb les condicions i termes que:

TERCER.- Fer constar a l’Inventari de Béns la modificació dels drets reals acordada i encomanar a la
tresoreria la periodificació de la recaptació del preu de lloguer.

Oberta deliberació es donen les intervencions de l’extracte següent:
1.- La regidora portaveu del grup del PSC Sra. Gemma Escar manifesta està conforme amb la proposta
pactada pel sector, és un tema imprescindible i necessari pel sector del porcí la solució del tractament de
purins.
2.- L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra en nom del grup SA manifesta que és un problema el tractament de les
dejeccions ramaderes, hem adaptat la proposta al que s’ha negociat pel sector i les condicions i la
proposta està condicionada a l’acord que s’adopti entre el sector i la empresa.
3.- El regidor portaveu del grup d’ERC Sr. Santi Pelegrí manifesta la seva conformitat, malgrat que la
reducció del volum és molt significativa, es passa de 200.000 m3 a 60.000 m3 de purins mínims. si ha
estat consensuat amb els ramaders endavant.
.4.- L’Alcalde contesta que no hem participat en les negociacions, solament van tractar les condicions
l’empresa i el sector del porcí, sembla que han aconseguir reduir el preu del tractament del purin però la
empresa manifestava que no podia tractar més metres cúbics. En tot cas es una negociació en la que
l’ajuntament ha participat i solament podem donar facilitats, com és el preu del lloguer molt reduït per
interès social.
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QUART.- Comunicar la present resolució a la Intervenció i la Tresoreria municipal als efectes adients.

3.- El Tinent d’Alcalde i regidor portaveu del grup de JxCAT Sr. Jordi Janés manifesta que està satisfet en
que hagi un conveni entre les parts, han seguit criteris d’empresa en les negociacions, nosaltres hem de
col.laborar amb el sector i ajudar a donar una solució als residus per possibilitar un pla de dejeccions
ramaderes, tot ajuda, recuperem l’IBI de la planta, s’ha fet la canonada de gas, hem aconseguit que es
faci el camí nou per millorar la circulació de vehicles pesats. Apunta l’Alcalde que és un camí que s’havia
tingut que fer 25 anys i ara es farà a cost 0.
Posada a votació de la proposa, amb l’assistència dels tretze regidors que formen el seu nombre legal, és
aprovada per unanimitat.

11.- Expedient 2026/2019. RESOLUCIÓ SANCIONADORA EN MATÈRIA DE GOSSOS PERILLOSOS.
Vista la proposta d’acord dictaminada favorablement per la Junta de Portaveus celebrada el dia
9/06/2020.
L’Alcalde, en virtut dels següents

Tercer.- La persona inculpada no ha formulat al·legacions. Al Plec de càrrecs s’informava que en cas de
no participar del procediment, el contingut del Plec s’entendria en la funció de proposta de resolució.
Quart.- Vista el contingut del Plec de càrrecs que s’entén com a proposta de resolució, que entén queden
suficientment provats els fets que ens ocupen i que s’escau la imposició de tres sancions corresponents a
la infracció de la següent norma:
Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals Potencialment
Perillosos: article 13.2.a) Deixar solt un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures
necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua (caràcter greu).

La competència per a la imposició de sancions en aquesta matèria, recau en l’alcaldia només pel que fa a
les infraccions lleus, mentre que les greus i molt greus, és competent el ple municipal. Així les coses, en
aquest procediment és competent per resoldre el Ple municipal, conforme a allò previst a l’article 13 de la
Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos potencialment perillosos.
Cinquè.- Vist de tot l’anterior i especialment de l’acta policial de data 26.11.2019, l’acta policial de data
29.11.2019 i la denúncia particular de data 16.12.2019, queden suficientment demostrats, havent
ocorregut en tres moments separats per varis dies cada un, els fets consistents en què el gos en qüestió
es troba en l’espai públic solt, sense lligar i sense morrió, de la qual cosa és responsable la persona
denunciada i propietària del gos. Aquests tres fets de dates 26.11.2019, 29.11.2019 i 14.12.2019,
quedarien demostrats per la versió que ofereixen els sis agents de l’autoritat que subscriuen les dues
actes denúncia, que els observen en el desenvolupament de les seves funcions, i qui mereixen la
presumpció de veracitat. Alhora, aquest relat és compatible amb el relat d’un ciutadà que s’ha trobat en
una situació violenta amb el gos, que estava fora de la torre vora el camí, produint-se un episodi
d’agressivitat cap al denunciant i la persona que l’acompanyava. Els tres fets constitueixen tres infraccions
de la norma abans citada, i s’entén correspon dues sancions de 500 euros corresponents a les dues
ocasions en què el gos anava solt i és observat pels agents, i una sanció també econòmica de 900 euros
quan la situació d’anar solt, a més, causa un episodi d’agressivitat cap a dues persones.
Sisè.- Vist que l’autor d’aquests fets és …722T V.R.C.A. i n’és responsable directe.
Pel que fa a les multes econòmiques, a les infraccions lleus s’hi correspon una multa per import de 150,25
fins a 300,51 euros, les greus de 300,52 a 2.404,05 euros, i per a les molt greus, de 2.404,06 fins a
15.025,30 euros, conforme a allò previst a l’article 13.5 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre.
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Segon.- En la mateixa data es va emetre el plec de càrrecs per part de l’instructor, tot el qual fou notificat
degudament a la persona interessada, en data de 20.12.2019.

ACTA DEL PLE

Primer.- En data de 19/12/2019 es va iniciar per decret d’alcaldia expedient sancionador contra …722T
V.R.C.A. per una possible infracció de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.

Número: 2020-0002 Data: 05/11/2020

ANTECEDENTS

En quan a les circumstàncies graduadores de la quantia de la sanció, la Llei 50/1999 no en preveu. Per
tant s’ha d’acudir a la Llei 10/1999, de 30 de juliol, que estableix les següents en el seu article 11: 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:
la conducta persistent en el temps així com l’expressió del denunciat que dirigeix als agents, denota no hi
ha interès en complir amb la normativa i procurar evitar situacions de risc amb terceres persones
(intencionalitat). No existeix un resultat lesiu, però si una situació violenta. Per això és creu correspon una
sanció de 500 euros per cada una de les vegades que el gos anava solt i és observat pels agents, i de
900 quan la situació d’anar solt, a més, causa un episodi d’agressivitat.
En virtut de l’anterior, es proposa per l'Alcaldia l'adopció de la següent

RESOLUCIÓ:

Tipificació sanció. Norma infringida

Data fets.

500,00 €.

Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos: article 13.2.a) Deixar solt un animal
potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar
la seva escapada o pèrdua (caràcter greu).

26.11.2019

500,00 €.

Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos: article 13.2.a) Deixar solt un animal
potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar
la seva escapada o pèrdua (caràcter greu).

29.11.2019

900,00 €.

Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos: article 13.2.a) Deixar solt un animal
potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar
la seva escapada o pèrdua (caràcter greu).

16.12.2019

Número: 2020-0002 Data: 05/11/2020

Import
sanció

ACTA DEL PLE

Primer.- Imposar a V.R.C.A., amb NIE 722T les següents sancions econòmiques:

Import
sanció

Tipificació sanció. Norma infringida

Data fets.

500,00 €.

Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos: article 13.2.a) Deixar solt un animal
potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar
la seva escapada o pèrdua (caràcter greu).

26.11.2019

500,00 €.

Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos: article 13.2.a) Deixar solt un animal
potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar
la seva escapada o pèrdua (caràcter greu).

29.11.2019

900,00 €.

Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença
d’Animals Potencialment Perillosos: article 13.2.a) Deixar solt un animal
potencialment perillós o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar
la seva escapada o pèrdua (caràcter greu).

16.12.2019

La liquidació podrà fer-se efectiva en qualsevol de les formes establertes legalment, podent-se efectuar
transferència bancària en favor d'aquest Ajuntament, al c.c. núm. ES0621000517310200231152 de
CAIXABANK, o bé directament a la caixa municipal en efectiu. El termini de pagament és: per a les
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Segon.- Practicar la liquidació respecte l’import total resultant de les tres sancions econòmiques que
s’imposen en aquest acte, de MIL NOU-CENTS EUROS (1.900 €), desglossat pels següents conceptes:

liquidacions notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins al dia 20 del mes següent o l’immediat hàbil
posterior. Per a les liquidacions notificades entre els dies 16 i darrer de cada mes, fins al dia 5 del segon
mes posterior o l’immediat hàbil posterior. Finalitzats els terminis d’ingrés esmentats, s’exigirà el deute en
via de constrenyiment amb el recàrrec i interessos de demora legalment establerts.

Oberta deliberació es donen les intervencions de l’extracte següent:
1.- L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra en nom del grup SA manifesta que les dolentes experiències patides al
poble per l’atac d’un gos d’aquestes característiques a una nena, ens fa controlar més aquestes
infraccions.
2.- La regidora portaveu del grup del PSC Sra. Gemma Escar manifesta que s’han de sancionar les
conductes incíviques més després d’haver avisat en tantes ocasions.

Posada a votació de la proposa, amb l’assistència dels tretze regidors que formen el seu nombre legal, és
aprovada per unanimitat.

12.- Expedient 299/2020. MOCIÓ A FAVOR DE L’IMPLUS DEL PACTE CONTRA LA CRISI DE PREUS
DE LA FRUITA DOLÇA.
Vista la proposta d’acord dictaminada favorablement per la Junta de Portaveus celebrada el dia
9/06/2020.

ACTA DEL PLE

3.- El Tinent d’Alcalde i regidor portaveu del grup de JxCAT Sr. Jordi Janés recorda que l’Anna va estar a
punt de perdre la vida per l’atac d’un gos de raça perillosa, tenim una mala experiència, aquest tipus de
gossos estan considerats com un arma, la llei ha de ser dura en el nivell d’exigència pels propietaris, es
manifesta d’acord amb les campanyes de sensibilització i demés propostes per destinar els diners
provinents d’aquestes sancions.

Número: 2020-0002 Data: 05/11/2020

3.- El regidor portaveu del grup d’ERC Sr. Santi Pelegrí manifesta que s’ha de tenir tolerància zero amb
aquestes conductes. Demana que els ingressos per aquest tipus de sanció es destini en la creació de
parcs canins, la distribució de bosses per excrements i campanyes de sensibilització.

L’Alcalde, en virtut dels següents

Des de el grup municipal del PSC, amb el recolzament dels grups municipals de JXCAT, SA i ERC, de
conformitat amb allò que preveu l'article 97 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, sotmetre a la consideració del
ple l’aprovació de la següent moció que llegeix la regidora portaveu del grup Sra. Gemma Escar.

MOCIÓ A FAVOR DE L’IMPLUS DEL PACTE CONTRA LA CRISI DE PREUS DE LA FRUITA DOLÇA
El número d’explotacions agràries a Catalunya ha patit una davallada important. Se n’han destruït 10.000
en 15 anys. El descens del 35% de la Renta Agrària en els darrers 16 anys és un altre indicador
preocupant.
Aquest fet, sumat a la crisi econòmica, les retallades d’inversions i serveis públics bàsics a les zones
rurals ens ha portat a una preocupant crisi demogràfica al conjunt de Catalunya. La Catalunya buida,
degut a la despoblació i l’empobriment, s’ha accelerat de manera preocupant i requereix de solucions
integrals i urgents des de les diferents administracions públiques.
Un dels sectors cabdals i estratègics per contrarestar la despoblació és el sector agroalimentari. Un sector
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ANTECEDENTS:

amb un pes econòmic, social i territorial molt important a Catalunya (3,6% del PIB i 17% de la Indústria)
però que amaga grans desigualtats entre els diferents agents que hi intervenen.
Dintre de les dificultats actuals que viu el Món Agrari, la greu crisi de preus dels productors és un dels
reptes i problemàtiques més importants que té el conjunt de la societat catalana, i d’arreu de l’Estat.
Per aquest motiu, cal un gran Pacte contra la Crisi de Preus de la fuita dolça, que també ajudarà a la resta
de productors agraris, amb problemàtiques similars.
Un Pacte integral, amb diferents mesures, i coordinat amb la resta de Comunitats Autònomes productores,
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i Unió Europea.
També cal exigir unes lleis i uns pressupostos adequats i que facilitin l’activitat i la supervivència dels
agricultors i ramaders de Catalunya. Així com, posar en valor la importància de l’alimentació de qualitat,
saludable i segura a casa nostra.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista presenta al Ple de l’ajuntament proposta per aprovar els
següents
ACORDS:

2.- El Pacte contra la Crisi de Preus ha de tenir, inicialment, els següents objectius:
a)

Promoure la revisió i la millorar de la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de mesures per millorar el
funcionament de la cadena alimentària.
b) Revisar i millorar la Llei 18/2015, del 29 de juliol, de les organitzacions interprofessionals
agroalimentàries.
c) Promoure una nova Llei de Traçabilitat per conèixer l’origen i el processament dels aliments.
d) Millorar els mecanismes de retirada.
e) Incorporar la fruita dolça a la nova PAC 2021-2027.
f) Defensar l’agricultor actiu com a receptor dels ajuts de la PAC.
g) Millorar el control i les inspeccions de les importacions d’aliments d’Europa.
h) Augmentar els pressupostos en matèria d’Agricultura de la Generalitat i de l’Estat.
i) Promoure campanyes als mitjans de comunicacions.
j) No augmentar els impostos i taxes del sector primari.
k) Millorar l’Observatori Agroalimentari de Preus.
l) Promocionar el consum de proximitat i de màxima qualitat.
m) Facilitar el relleu generacional i la igualtat.
n) Millorar la formació empresarial i agrària.
o) Posar en marxa un fons de finançament extraordinari, a través de l’Institut Català de Finances.
Oberta deliberació es donen les intervencions de l’extracte següent:
1.- El Tinent d’Alcalde i regidor portaveu del grup de JxCAT Sr. Jordi Janés es manifesta d’acord en
demanar que s’augmentin els pressupostos de l’Estat i la Generalitat, espera que el Ministeri escolti la
demanda d’ajuts, però es cert que ara la prioritat es la crisi sanitària, creu que el pagès sempre està
obligat per la situació del mercat i ara a més se li diu que és racista. Demana que es puguin donar avals
per garantir els crèdits que es puguin demanar des de el sector, ja sigui l’ICF o l’ICO per ajudar a la
pagesia i al mon rural.
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a)
Coordinant una estratègia conjunta amb les diferents Comunitats Autònomes afectades i amb el
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
b) Traslladant el Pacte i les mesures al Comissari Europeu d’Agricultura i als eurodiputats catalans.

ACTA DEL PLE

1.- Impulsar un Pacte contra la Crisi de Preus, amb la participació de totes les entitats, organitzacions,
plataformes i Administracions Públiques implicades. Aquest Pacte s’ha de dur a terme:

Número: 2020-0002 Data: 05/11/2020

Instar al Govern del a Generalitat:

2.- El regidor portaveu del grup d’ERC Sr. Santi Pelegrí es manifesta d’acord en general, tret d’algunes
pinzellades, ja que moltes competències són pròpies de la Unió Europea i no poden ser efectives ni per
l’Estat ni la Generalitat, algunes pretensions de l’apartat segon estan en revisió pel DARP i d’altres s’estan
treballant ja per l’estat.
4.- L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra en nom del grup SA es manifesta conforme.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
aprova la proposta per unanimitat.

13.- Expedient 728/2020. PROPOSICIÓ DE MOCIÓ MOCIÓ DE SUPORT AL SECTOR DE LA CAÇA.

Vista la proposta d’acord dictaminada favorablement per la Junta de Portaveus celebrada el dia
9/06/2020.

MOCIÓ DE SUPORT AL SECTOR DE LA CAÇA
La caça és una activitat necessària al nostre territori, ja que permet l’equilibri de les diferents poblacions
d’animals existents. Té un paper dinamitzador de l’economia de les zones rurals i de muntanya i suposa
una eina eficaç per a la gestió de la biodiversitat, els ecosistemes forestals i la fauna salvatge.
Permet pal·liar els danys a l’agricultura provocats per plagues o augments incontrolats de la població de
determinades espècies (com senglars, conills, o cabirols) i mantenir l’equilibri poblacional de les diferents
espècies de l’ecosistema, així com controlar la propagació de possibles malalties entre les poblacions
salvatges que poden afectar a animals de granja i humans. També provoca una disminució dels accidents
de tràfic provocats per animals salvatges a les carreteres, que poden ser freqüents al medi rural.
I és que la caça no és només una pràctica esportiva, sinó que el control cinegètic de les espècies animals
en llibertat que possibilita, permet un equilibri i és una gran ajuda per a l’administració i per la ciutadania
en general. De fet, per part de les diverses administracions s’ha acudit al col·lectiu de caçadors per donar
resposta als danys causats per les espècies cinegètiques als conreus i al mobiliari públic.
A mode d’exemple, cada any es capturen més de 70.000 senglars al nostre país. Aquest esforç de
captura, només pel que fa a aquesta espècie, comporta una despesa de més de 91 milions d’euros que
assumeixen el miler de societats de caçadors/es amb fons propis, sense cap ajuda pública. Tot i això,
prop del 40% de les actuacions que realitzen a dia d’avui, tenen com a objectiu reduir els danys a cultius,
ramaderia i persones.
Malgrat aquesta gran contribució del sector de la caça, a través de la Llei 5/2020, del 29 d’abril, de
mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les
instal·lacions que incideixen en el medi ambient, s’ha modificat el règim sancionador envers el col·lectiu, a
través d’unes elevades sancions, que sembla obviar el principi de proporcionalitat i la greu crisi
d’incertesa econòmica que travessa el país.
En un context econòmic com l’actual, i amb la prèvia que les llicències de caça ja tenien una tendència a
la baixa, l’aprovació d’importants mesures sancionadores pot afeblir notablement el col·lectiu i provocar
l’aturada o disminució de les tasques que porta a terme. En aquest cas, els danys a l’agricultura causats
per espècies cinegètiques augmentaran i el Departament es veurà obligat a sufragar costosos concursos
públics per efectuar les tasques de control de població de les mateixes, una tasca que actualment porta a
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Des de el grup municipal de JXCAT i SA es proposa, amb el recolzament dels grups municipals del PSC i
ERC, de conformitat amb allò que preveu l'article 97 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, sotmetre a la
consideració del ple l’aprovació de la següent moció, a la que dona lectura l’Alcalde Sr. Manel Ezquerra.

ACTA DEL PLE

ANTECEDENTS:

Número: 2020-0002 Data: 05/11/2020

L’Alcalde, en virtut dels següents

terme el col·lectiu de caçadors sense cap cost per a la societat, sinó al contrari, pagant per a poder-ho fer.
Des de l’Ajuntament d’Alcarràs donem suport a les reivindicacions del col·lectiu dels caçadors i posem de
manifest la gran tasca duta a terme per aquest col·lectiu en benefici de la gestió de les espècies
cinegètiques i l’equilibri ecosistèmic, l’ajuda al sector agrícola i ramader pel que fa als danys de fauna o la
reducció de la sinistralitat entre vehicles i animals salvatges, entre d’altres.
A més, creiem que cal resoldre altres problemàtiques molt necessàries per la seguretat de la caça a
Catalunya i la seva seguretat jurídica en diferents temes, com el dels nuclis zoològics, l’ordre de control de
predadors, la comercialització de la carn de caça, la futura gestió de les Reserves Nacionals de Caça o la
necessitat d’un programa d’educació ambiental en centres educatius on s’expliqui la realitat del món rural i
el paper que la caça juga en l’equilibri de l’ecosistema -cal millorar la percepció i la imatge que es té sobre
la mateixa.

Per tal d’elaborar aquesta llei, i també per resoldre els problemes del sector, cal partir de l’opinió del
col·lectiu de caçadors i consultar el món rural i els diferents agents afectats.
És bàsic arribar a un gran consens amb el món de la caça i, per això, defensem la necessitat d’establir
una interlocució constant amb les entitats representatives de les reivindicacions dels caçadors de
Catalunya.
És necessari escoltar el sector, conèixer les seves preocupacions i buscar solucions consensuades
perquè el sector tingui una millor regulació i se’l reconegui socialment. Cal analitzar conjuntament el
present i futur de la caça, un treball que hauria de servir per a la futura Llei de caça i el nou model de caça
adaptat al moment actual.

ACTA DEL PLE

Aquesta llei ha de permetre i fomentar la sostenibilitat de la caça, tenint en compte tant les implicacions
econòmiques, científiques i tècniques com els valors sociològics i culturals. Cal incloure-hi la visió de la
caça com a gestora de l’ecosistema, els beneficis que el control de poblacions d’espècies cinegètiques
aporta a la societat, el suport econòmic que proporciona al món local, uns principis de protecció de la
fauna i respecte a la biodiversitat i les bases per la formació que han de rebre els caçadors.

Número: 2020-0002 Data: 05/11/2020

Sobretot, és necessària una Llei Catalana de Caça, doncs l’actual llei és la Llei 1/1970, del 4 d’abril,
d’àmbit estatal (si bé al 1980 la Generalitat de Catalunya va assumir les competències, les funcions i els
serveis de l’Estat en matèria de caça i pesca), que data de fa 50 anys, i s’ha quedat desfasada davant els
canvis territorials, mediambientals i socials de Catalunya.

Primer.- Reconèixer la tasca duta a terme pel col·lectiu dels caçadors en benefici de la gestió de les
espècies cinegètiques i l’equilibri ecosistèmic, l’ajuda al sector agrícola i ramader pel que fa als danys de
la fauna i la reducció de la sinistralitat entre vehicles i animals salvatges. La caça és una activitat amb un
fort arrelament social, cultural i econòmic a Catalunya que mereix i ha de ser recolzada, protegida i
fomentada pels poders públics catalans a causa de la seva contribució a la conservació de la biodiversitat
i al desenvolupament socioeconòmic del món rural català.
Segon.- Donar suport a les reivindicacions del sector i a la continuïtat de la interlocució amb els diferents
Departaments de la Generalitat de Catalunya competents per assolir consensos pel que fa a aquestes
reivindicacions, entre elles el tema de les sancions.
Tercer.- Reclamar un consens en la gestió de la caça per solucionar els problemes i reivindicacions del
col·lectiu, com el dels nuclis zoològics, l’ordre de control de predadors, la comercialització de la carn de
caça, la futura gestió de les Reserves Nacionals de Caça o la necessitat d’un programa d’educació
ambiental en centres educatius on s’expliqui la realitat del món rural i el paper que la caça juga en
l’equilibri de l’ecosistema.
Quart.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a promoure una Llei Catalana de Caça ajustada a
la realitat i a les necessitats del territori, a través d’un diàleg profund amb tots els agents implicats per
poder resoldre les problemàtiques del sector.

34

Codi Validació: 5FSMYCHDGFW746XYK39TXTKM2 | Verificació: https://alcarras.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 34 de 48

D’acord amb tot això exposat, demanem que el Ple de la corporació de l’ajuntament d’Alcarràs aprovi els
següents acords:

Cinquè.- Donar compte dels presents acords a les societats de caçadors de la demarcació, a la Federació
Catalana de Caça, als grups polítics del Parlament de Catalunya i al Govern de Catalunya.
Oberta deliberació es donen les intervencions de l’extracte següent:
1.- La regidora portaveu del grup del PSC Sra. Gemma Escar manifesta que es veu la necessitat de la
existència dels caçadors, cal que algú reguli les espècies cinegètiques perquè no siguin una plaga per la
manca de depredadors, dona tot el seu recolzament.

4.- El regidor portaveu del grup d’ERC Sr. Santi Pelegrí manifesta que estan conformes amb la gestió
cinegètica dut a terme pels caçadors, els beneficis de la seva activitat són obvis, al nostre municipi estem
agraïts pel control de les plagues de conills i porcs senglars per exemple. Però considera que els
aspectes de la llei són transversals i per tant afecta a nuclis zoològics, etc. que són competències
d’urbanisme i medi ambient, no solament del DARP, per tal demana que no es citi solament a aquest
departament, sinó es faci referència a tots els que participin en l’administració de la Generalitat, proposa
que es digui al punt dos “...amb els diferents Departaments de la Generalitat de Catalunya...”
Posada a votació la proposta, amb l’esmena indicada, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que
formen el seu nombre legal, el Ple aprova la proposta per unanimitat.

ACTA DEL PLE

3.- El Tinent d’Alcalde i regidor portaveu del grup de JxCAT Sr. Jordi Janés es manifesta a favor, creu que
la nova llei criminalitza als caçadors, es una llei feta als despatxos de Barcelona sense escoltar als
representants dels caçadors, seria molt car pel país aturar la caça pel servei que fan per l’ecosistema. La
propagació anual dels porcs senglars és per exemple de tres-cents mil, provoquen molts accidents, podria
passar el mateix amb els cérvols, cabiscols, porcs senglars, etc. espècies que creixerien
descontroladament sense depredadors. Les sancions proposades farà encarir més els costos, les
assegurances. Pensen que són els primers en defensar la biodiversitat del sistema. Demana que el DARP
entri a negociar amb el sector i que es derogui la llei.

Número: 2020-0002 Data: 05/11/2020

2.- L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra en nom del grup SA manifesta conformitat, la Stat. de Caçadors
d’Alcarràs i de Vallmanya han fet una tasca molt important en el control de plagues de conills a Vallmanya
per exemple, algunes espècies fan molt mal als conreus i fins i tot als propis arbres fruiters. Si els
caçadors s’aturen serà perjudicial per l’ecosistema, tindrem problemes, també amb els porcs sengles i la
propagació de la pesta porcina en un municipi amb tantes explotacions.

Vista la proposta d’acord dictaminada favorablement per la Junta de Portaveus celebrada el dia
09/06/2020.
L’Alcalde, en virtut dels següents
ANTECEDENTS:
Des de el grup municipal d’ERC es proposa, de conformitat amb allò que preveu l'article 97 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, sotmetre a la consideració del ple l’aprovació de la següent moció, a la que dona lectura el
regidor Sr. Santi Pelegrí
MOCIÓ A FAVOR DE LA REGULARITZACIÓ A EFECTES IMMEDIATS I AMB OPCIÓ A PRÓRROGA, A
TOTES LES PERSONES QUE ESTAN EN SITUACIÓ IRREGULAR.
A l’estat espanyol hi conviuen milers de ciutadans i ciutadanes de diferents nacionalitats que, per motius
diversos, no han pogut regularitzar la seva situació administrativa mitjançant la Llei d’Estrangeria vigent i
el seu Reglament d’Aplicació
Aquest fet provoca que es segueixi permetent l’economia submergida augmentant la desigualtat salarial i
social i perjudicant l’economia. Perquè és obvi que existeixen empreses, autònoms i particulars que

35

Codi Validació: 5FSMYCHDGFW746XYK39TXTKM2 | Verificació: https://alcarras.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 35 de 48

14.- Expedient 747/2020. MOCIÓ A FAVOR DE LA REGULARITZACIÓ A EFECTES IMMEDIATS I AMB
OPCIÓ A PRÓRROGA, A TOTES LES PERSONES QUE ESTAN EN SITUACIÓ IRREGULAR.

donen feina a persones sense permís per residir i treballar a l’Estat espanyol provocant, d’una banda
salaris i situacions laborables d’explotació i, de l’altra, diner negre i elusió de cotitzacions a la Seguretat
Social per part del treballador, en un cercle viciós que perjudica a una gran majoria i que té com a
beneficiaris a persones sense escrúpols . De la mateixa manera condemna a situacions vitals i socials
indignes, al no tenir accés a un habitatge en condicions i obligant a compartir habitatge a preus
desorbitats (de vegades podent optar només a una habitació i sovint compartida), sense poder ser titular
de factures de consum, sense poder obrir un compte bancari i un llarg etcètera d’inconvenients que, sovint
se deriven a un sotmetiment a noves situacions d’explotació en mals d’aquells que s’aprofiten de la
situació de necessitat.
En l’esmentada situació, les condicions d’accés a una oferta laboral són complicades i encara més
l’obtenció d’un permís de residència per compte propi, inclús per a milers d’estrangers empadronats des
de fa anys.

Per tot l’exposat, el grup d’ERC a l’Ajuntament d’Alcarràs proposa l’adopció dels següents acords:
Primer: Exigir al Govern espanyol estableixi acords amb els Ajuntaments i Diputacions Provincials per tal
que, de manera conjunta amb les Oficines d’Estrangeria, tinguin habilitat el registre, mitjançant la xarxa
Sara, dels expedients de regularització de persones emigrants, permetent l’enviament electrònic dels
documents requerits escanejats, que seran acarats posteriorment mitjançant cita prèvia (sol·licitat pel
mateix interessat o per professionals amb certificat digital)
Segon: Demanar al Govern espanyol que permeti assignar un número d’ afiliació a la Seguretat Social en
el mateix moment en el qual es realitzi el registre esmentat al punt anterior, amb la documentació
requerida per a poder tramitar l’alta a la Seguretat Social i s’atorgui en el mateix moment la cita prèvia per
a la presentació de la documentació original requerida a l’iniciar el tràmit, davant de l’Oficina d’Estrangeria,
aportant a més comprovants que justifiquin la seva alta a la Seguretat Social i cotitzacions, durant aquest
període.
Tercer: Que es concedeixi el Permís de Residència i Treball per al temps que es determini (i, en cap cas
inferior a sis mesos), si la documentació i les aportacions a la Seguretat Social són correctes.
Quart: Que es concedeixi una primera pròrroga d’un any dels permisos de residència i treball, requerint la
documentació que, a dia d’avui, se sol·licita per a poder obtenir l’autorització de residència i treball inicial
per modificació de circumstàncies excepcionals, arrelament social.
Cinquè: Que es concedeixi, després de la primera pròrroga, l’autorització de residència de dos anys més,
si es compleixen els requisits establerts en la normativa d’estrangeria actual, per a la de la renovació.

Sisè: Transmetre aquest acord a la Subdelegació del Govern de l’Estat a Catalunya perquè iniciï tots els
tràmits oportuns per agilitzar la regulació de persones que són i seran imprescindibles per a superar les
conseqüències sanitàries, socials i econòmiques que estem afrontant in que a afrontarem en un futur
proper.
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En aquests temps de crisi provocada per la incidència del COVID19, cal establir els mecanismes per tal
d’agilitzar la regulació de persones que són i seran imprescindibles per a superar les conseqüències
sanitàries, socials i econòmiques que estem afrontant in que a
afrontarem en un futur proper.

ACTA DEL PLE

Aquesta regularització no només permetria aflorar economia submergida (millorant els ingressos de
l’Administració y, especialment, de la Seguretat Social) sinó que remetria diluir el col3lapse dels Jutjats
Contenciós Administratiu, tenint en compte que els procediments d’expulsió iniciats per la Policia Nacional
acaben essent dirimits per un jutge que s’ha de pronunciar sobre si l’expulsió és acord a Dret i per quan
temps ha de ser efectiva.

Número: 2020-0002 Data: 05/11/2020

Sense modificar la Llei d’Estrangeria, ni el Reial Decret que la desenvolupa, és possible establir una
proposta de regularització amb possibilitat de pròrroga, que enquadrada dins de l’actual, pugui aplicar-se
de manera àgil i amb les garanties necessàries i degudes en l’atorgament dels permisos de residència i
treballa l’Estat espanyol.

Oberta deliberació es donen les intervencions de l’extracte següent:
1.- La regidora portaveu del grup del PSC Sra. Gemma Escar manifesta que la moció tracta de molt punt i
moltes coses que s’haurien de matisar, per la qual cosa s’abstindrà en la resolució.

4.- El regidor portaveu del grup d’ERC Sr. Santi Pelegrí manifesta que volen que per les temporades de
fruita es puguin agilitzar els tràmits per a contractar temporers emigrants, ja que han fet una roda de
premsa per netejar la imatge, creu que la moció es una mesura més.
5.- La regidora Gemma Escarn (PSC) creu que la moció fa referència a tots els immigrants, no als
temporers, l’Alcalde Sr. Ezquerra creu que el que s’ha de fer es lluitar contra les màfies i xarxes d’extorsió
d’immigrants, no anar contra els pagesos amb acusacions de racisme, això en si es racisme ideològic. La
regidora Ester Ibars (JxCAT) pregunta que si han d’estar empadronats, no entén com s’ha de fer per
donar d’alta a la seguretat social, sense un permís concedit, haurà de treballar i residir abans d’estar d’alta
a la seguretat social. El regidor Sr. Agustí Camarasa (JxCAT) informa que els sense papers volen
empadronar-se per poder tenir la cartilla sanitària, però per accedir a treballar tens d’acreditar 3 anys de
residencia i un contracte laboral d’un mínim d’un any, sinó no poden tenir la seguretat social, afegeix que
estaria bé que tots tinguessin papers, però no poden estar al carrer, ni poden falsificar documents ja que
poden posar en problemes al pagès que els contracti.

ACTA DEL PLE

3.- El Tinent d’Alcalde i regidor portaveu del grup de JxCAT Sr. Jordi Janés manifesta que no consideren
viable el donar papers a tothom, s’hauria d’estudiar si la Catalunya d’avui està preparada per rebre una
regularització indiscriminada. Si que hi ha alguns sectors com els pagesos a l’estiu que precisen de ma
d’obra, però si contracten il·legals reben multes elevades. Hi ha molta gent, en global s’actua
correctament, no existeix el racisme que apareix als mitjans, els temporers moltes vegades no poden
pagar més de 100 o 150 €. de lloguer i els diners que guanyen els envien als seus països, no se’ls
queden ells. El permís de residencia i de treball hauria d’exigir-se per un mínim de sis mesos, ja que no
solament van a la fruita sinó volten per totes les zones on hi ha campanyes de recol·lecció de temporada.
Però creu que no es pot posar molt fàcil la regularització perquè podria produir un efecte crida que no
podria suportar el país. Per això el seu grup s’abstindrà als papers per a tots.

Número: 2020-0002 Data: 05/11/2020

2.- L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra en nom del grup SA manifesta que el seu grup en algun dels punts
exposats podria estar conforme ja que coincideixen en les propostes que els Alcaldes van fer al Govern
central per la regularització de determinades situacions de persones sense papers per treballar a la
campanya de fruita. Però creu que la moció es un popurri de demandes difícil d’entendre, creu que el país
no pot suportar una regularització indiscriminada, la llei d’estrangeria existeix, es millorable, però la
regularització demana que es facin contractacions de més d’un any, creu que la moció no està clara en les
demandes que fa i per això s’abstindran.

Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el
Ple aprova la proposta per 4 vots a favor dels regidors del grup d’ERC, i 8 abstencions dels regidors dels
grups de JxCAT, SA i PSC.

B) PART DE CONTROL

15.- COMUNICACIÓ DE DECRETS DE L'ALCALDIA I ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN.
Atès el dictamen de la comissió informativa de Governació celebrada el dia 2 de juny de 2020.
L’Alcalde-President, en virtut dels següents,
ANTECEDENTS:
L'Alcalde-President comunica al Ple els Decrets de l'Alcaldia i les resolucions de la Junta de Govern,
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L’Alcalde dona per finalitzada la deliberació.

acordats en virtut de les seves competències, que consten a les actes comunicades als regidors, del
resum següent:

Expedient JGL/2020/03. Núm. 03/2020. acta sessió extraordinària del dia 05/02/2020.

Únic.- expedient 78/2019. Operació de crèdit-pòlissa de crèdit a curt termini amb Caixabank

Expedient JGL/2020/04. Núm. 04/2020. acta sessió ordinària del dia 13/02/2020.

1.- Aprovació acta anterior: sessió ordinària celebrada el dia 23 de gener de 2020 i de la sessió extraordinària
celebrada el dia 5 de febrer de 2020,

3.- Expedient 4617/2017. Permuta amb Blai Aixalà Huete, per a l’adquisició de finca rústica destinada a la
implantació del nou cementiri

5.- Expedient 259/2019. Aprovació de Calendari fiscal 2020

6.- comunicació dels acords adoptats per decrets de l’alcaldia, de l’exercici 2020: del núm. 70 del
22/01/2020 fins al 145 del 13/02/2020.

Expedient JGL/2020/05. Núm. 05/2020. acta sessió extraordinària i urgent del dia 20/02/2020.

ACTA DEL PLE

4.- Expedient 2656/2018. Permuta amb Isabel Ribes Agustí, per a l’adquisició de finca rústica destinada a
la implantació del nou cementiri

Número: 2020-0002 Data: 05/11/2020

2.- Expedient 2142/2017. Permuta amb Concepció Charles Gòdia, per a l’adquisició de finca rústica
destinada a la implantació del nou cementiri

2.- Expedient 1881/2019. Acord relatiu a l’aprovació del Calendari Laboral per l’any 2020.
Expedient JGL/2020/06. Núm. 06/2020. acta sessió ordinària del dia 05/03/2020.

1.- Aprovació acta anterior: sessió ordinària celebrada el 13 de febrer de 2020 i la extraordinària i urgent
celebrada el dia 20 de febrer de 2020
2.- Expedient 298/2020. Aprovació del Canal de participació i atenció ciutadana personalitzada mitjançant
l’aplicació de missatgeria whatsapp ® denominat “WHATSALC”
3.- Expedient 382/2020. Aprovació d’ingressos del servei de bar de la festa major al Club d’Handbol
d’Alcarràs gestor del servei.
4.- comunicació dels acords adoptats per decrets de l’alcaldia, de l’exercici 2020: del núm. 146 del
18/02/2020 fins al 227 del 05/03/2020.
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1.- Expedient 310/2020. Determinació de la data d’aplicació del tercer i últim tram de l’adequació
retributiva als llocs de treball de la mesura 8, escenari 2, del pla de mesures per a la implantació de la
RLTt.

Expedient JGL/2020/07. Núm. 07/2020. acta sessió extraordinària i urgent del dia 09/03/2020.

Únic. Expedient 34/2020. Atorgament de subvenció al Club de Futbol d’Alcarràs i concessió de bestretes a
compte de la subvenció de l’exercici 2020.

Expedient JGL/2020/08. Núm. 08/2020. acta sessió ordinària del dia 12/03/2020.

1.- Aprovació acta anterior: sessió ordinària celebrada el 13 de febrer de 2020 i la extraordinària i urgent
celebrada el dia 9 de març de 2020, es proposa la seva aprovació.
2.- Expedient núm. 4771/2017. Comunicació de l’estat del contracte de substitució de l’enllumenat públic per
tecnologia led.

Expedient JGL/2020/09 Núm. 09/2020. acta sessió extraordinària i urgent del dia 14/03/2020.
Únic.- Seguiment de les mesures adoptades al municipi d’Alcarràs en relació amb la malaltia infecciosa
del coronovirus sars- cov2.
Expedient JGL/2020/10 Núm. 10/2020. acta sessió extraordinària i urgent del dia 26/03/2020.
1.- Expedient 395/2020. Comunicació a la Junta de Govern de les resolucions de l’Alcaldia dictades per
causa de la declaració d’alarma i l’activació del pla d’emergències per motiu de pandèmia del coronavirus
covid-19.
2.- Expedient 774/2016. Comunicació de l’informe rebut del Patronat de Promoció Econòmica de la
Diputació, gestor de PECT Porcí.

Expedient JGL/2020/11. Núm. 11/2020. acta sessió ordinària del dia 02/04/2020.
1.- Aprovació acta anterior: sessió ordinària celebrada el 12 de març de 2020 i les extraordinàries i urgent
celebrades el dia 14 i 26 de març de 2020.
2.- Comunicació dels acords adoptats per decrets de l’Alcaldia, de l’exercici 2020: del núm. 256 del
13/03/2020 fins al 292 del 02/04/2020.
Expedient JGL/2020/12 Núm. 12/2020. acta sessió extraordinària i urgent del dia 07/04/2020.
1.- Expedient 476/2020. Aprovació de pòlissa de crèdit amb Caixa d’Enginyers. Renovació. Per import de
300.000,00 €.
Expedient JGL/2020/13. Núm. 13/2020. acta sessió ordinària del dia 23/04/2020.
1.- Aprovació acta anterior: sessió ordinària celebrada el 2 d’abril de 2020 i les extraordinàries del dia 7
d’abril de 2020.
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5.- Comunicació dels acords adoptats per decrets de l’Alcaldia, de l’exercici 2020: del núm. 228 del
06/03/2020 fins al 255 del 12/03/2020.
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4.- Expedient 354/2020. Operació de crèdit-pòlissa de crèdit a curt termini amb Banc de Sabadell.

Número: 2020-0002 Data: 05/11/2020

3.- Expedient 623/2019. Aprovació del pagament de la liquidació del 25% de les subvencions atorgades a
les entitats esportives per a 2019 que han presentat els documents justificatius de despeses.

2.- Expedient 3831/2018. Renuncia a la operació G003-003403 Porcí Dejeccions Ramaderes, en el marc del
Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) “Porcí de Lleida, la producció sostenible
intel.ligent”.
3.- Comunicació dels acords adoptats per decrets de l’Alcaldia, de l’exercici 2020: del núm. 293 del
06/04/2020 fins al 356 del 23/04/2020.
Expedient JGL/2020/14. Núm. 14/2020. acta sessió ordinària del dia 07/05/2020.
1.- Aprovació acta anterior: sessió ordinària celebrada el 23 d’abril de 2020.
2.- Expedient 434/2020. Aprovació de bases específiques i convocatòria per a la provisió interina del lloc
de intervenció de l’Ajuntament.
3.- Expedient 3883/2018. Requeriment de l' ACA a SOREA de pagament de cànon complementari per
diferencies declaració de consum - escomeses aforament
4.- Comunicació dels acords adoptats per decrets de l’Alcaldia, de l’exercici 2020: del núm. 357 del
23/04/2020 al 389 del 06/05/2020.

1.- Aprovació acta anterior: sessió ordinària celebrada el 07 de maig de 2020.

3.- Expedient 593/2020. Conveni de col.laboració entre l'Ajuntament d'Alcarràs amb l’ Associació de
Defensa Sanitària del Porcí: G25268482 i Associació de Ramaders de Boví de Carn d’Alcarràs:
GF25426610. relacionat amb el PECT dejeccions ramaderes i PECT Green&Circular B. Ponent.
4.- Comunicació dels acords adoptats per decrets de l’Alcaldia, de l’exercici 2020: del núm. 390 del
08/05/2020 al 419 del 21/05/2020.
Expedient JGL/2020/15. Núm. 16/2020. acta sessió ordinària del dia 28/05/2020.
1.- Aprovació acta anterior: sessió ordinària celebrada el 21 de maig de 2020.

ACTA DEL PLE

2.- Expedient 3831/2018. Renuncia a l’operació GO03-003403 porcí dejeccions ramaderes. en el marc del
Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) “Porcí de Lleida, la producció sostenible
intel.ligent”.

Número: 2020-0002 Data: 05/11/2020

Expedient JGL/2020/15. Núm. 15/2020. acta sessió ordinària del dia 21/05/2020.

2.- Aprovació RESCAT.

El Ple es dona per comunicat.

16.- Expedient 388/2020. COMUNICACIÓ DE NOMENAMENT I PRESSA DE POSSESSIÓ DE
TRESORERA FUNCIONARIA D’HABILITACIÓ NACIONAL I CESSAMENT DE TRESORERA
ACCIDENTAL.
Per l’Alcalde es dona compte al Ple de les resolucions següents:

1ª.- RESOLUCIÓ D'ALCALDIA. Decret 323/2020. Del 14/04/2020. COMUNICACIÓ DE NOMENAMENT I
PRESSA DE POSSESSIÓ DE TRESORERA FUNCIONARIA D’HABILITACIÓ NACIONAL

1.- Segons resolució de 25/02/2020, de la Direcció General de Funció Pública del Ministeri de Política
Territorial i Funció Pública, per la que es resol el concurs unitari, publicada al BOE núm. 57, de
06/03/2020, es nomena per ocupar el lloc de treball de Tresorer/a de l’Ajuntament d’Alcarràs a la SRA.
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4.- Comunicació dels acords adoptats per decrets de l’Alcaldia, de l’exercici 2020: del núm. 420 del
22/05/2020 al 431 del 28/05/2020.

ELENA BERGES MARTIN, amb el DNI .....5E, funcionària d'Administració local amb habilitació de
caràcter nacional.

2.- En data d’avui, 14/04/2020, ha tingut lloc la pressa de possessió de la Sra. Elena Berges Martín en el
lloc de treball de Tresorer/a de l’Ajuntament, segons acta estesa que consta a l’expedient, a qui se li ha
facilitat l’acta extraordinària d’arqueig estesa amb la funcionària de carrera que fins a la data ha exercit
per acumulació de funcions la condició de Tresorera accidental.

4.- Vist el que disposa l’article 42.3 del Reial Decret 128/2018, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’Administració Local amb habilitació nacional, determina el règim retributiu en els intervals de
temps entre el cessament i la pressa de possessió, i l’article 43.1-3 del Reial Decret 84/1996, de 26 de
gener, del Reglament General sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de la
Seguretat Social, respecte l’alta en aquests mateixos supòsits.

SEGON.- Confirmar les retribucions a favor de la SRA. ELENA BERGES MARTÍN amb efectes de data
01/04/2020, a càrrec de l’Ajuntament.

TERCER.- Confirmar l’alta de la SRA. ELENA BERGES MARTIN al règim general de la Seguretat Social
amb efectes de data 01/04/2020, a càrrec de l’Ajuntament.

QUART.- Notificar aquesta resolució a la persona interessada, i donar-ne compte a la representació dels
funcionaris, així com al Ple a la propera sessió que es celebri.
El Ple es dona per comunicat.
2ª.- RESOLUCIÓ D'ALCALDIA. Decret 324/2020. Del 14/04/2020. CESSAMENT DE TRESORERA
ACCIDENTAL.
Per l’Alcalde es dona compte al Ple de la resolució següent:
RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

1.- En data 26/01/2016, per Decret d’Alcaldia número 9/2016 es va nomenar a la Sra. Magda Godia
Forcada com a Tresorera Municipal, de caràcter accidental, al que segueix l’acta de presa de possessió
de data 29/02/2016.

2.- Per Decret número 2019-0590, de data 14/06/2019, es va procedir a regularitzar la situació laboral de
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PRIMER.- Donar compliment a la possessió en el lloc de treball de Tresorer/a de l’Ajuntament d’Alcarràs a
la SRA. ELENA BERGES MARTIN, amb el DNI .....5E, i a tal efecte atribuir-li les funcions pròpies d’aquest
lloc de treball i les retribucions establertes a la vigent Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament i
normativa d’aplicació.

ACTA DEL PLE

RESOLC

Número: 2020-0002 Data: 05/11/2020

Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb allò que s'ha fixat en els articles
21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 52 del Reial decret
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional,

la funcionària Sra. Magda Godia Forcada en l’assignació de l’exercici de les funcions del lloc de treball de
Tresorer/a de l’Ajuntament d’Alcarràs amb caràcter accidental, fitxant en un 50% de la jornada ordinària
l’exercici per part de de les funcions del lloc de Tresoreria/a, amb efectes des de la data 01/01/2019 i es
reconeixia a l’empleada durant el temps que es mantingués l’assignació de l’exercici de les funcions del
lloc de Tresor/a amb caràcter accidental el dret a percebre el 50% de la diferència de les retribucions
complementàries (complement de destinació i complement específic) del lloc de treball d’Administratiu/va
de gestió respecte del lloc de Tresorer/a.

3.- En data 25/02/2020 per Resolució de la Direcció General de la Funció Pública del Ministeri de Política
Territorial i Funció Pública, es va resoldre el concurs unitari de la provisió de llocs de treball reservats a
funcionaris de l’administració local amb habilitació nacional, publicada BOE del 06/03/2020, nomenant una
nova tresorera municipal per al lloc de treball reservat de l’Ajuntament d’Alcarràs.

4.- En data d’avui, 14/02/2020, ha pres possessió la tresorera municipal nombrada en el referit concurs
unitari.

Aquest cessament comporta deixar sense efectes els Decrets d’Alcaldia número 9/2016 i 2019-0590, amb
efectes del dia 14 d’abril de 2020.

SEGON. Assignar a la funcionària Sra. Magda Godia Forcada les funcions establerts a la fitxa descriptiva
del lloc de treball d’Administratiu/va de Gestió (fitxa núm. 54.3), amb efectes del dia 14 d’abril de 2020, en
un 100% de la jornada ordinària.

TERCER. Reconèixer i agrair expressament a la Sra. Magda Godia Forcada els serveis prestats a favor
de l’Ajuntament d’Alcarràs en l’exercici de les funcions de Tresorera Municipal.

QUART. Notificar la present Resolució a la interessada perquè en prengui coneixement, així com al
Registre de Personal de l'Ajuntament i a la Intervenció als efectes que procedeixin, i comunicar-la als
representants del personal funcionari.

CINQUÈ. Donar trasllat a Ple en la pròxima sessió que se celebri.

El Ple es dona per comunicat.

17.- Expedient 526/2020. COMUNICACIÓ
D’INTERVENTORA ACCIDENTAL.

DE

NOMENAMENT

I

PRESSA

DE

POSSESSIÓ

Per l’Alcalde es dona compte al Ple de la resolució següent:
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PRIMER. Cessar en l’assignació de l’exercici de les funcions del lloc de Tresorer/a de l’Ajuntament
d’Alcarràs amb caràcter accidental a la funcionària Magda Godia Forcada, amb efectes del dia 14 d’abril
de 2020.

ACTA DEL PLE

RESOLC:

Número: 2020-0002 Data: 05/11/2020

5.- Correspon la competència i la resolució d’aquest procediment a l’Alcaldia, com a cap de personal de
l’Ajuntament, d’acord amb l’article 21.1.0h) de la Llei reguladora de les Bases de Règim Local.

Decret núm. 352/2020, del 22 d’abril de 2020.
ANTECEDENTS:

1.- El dia 22/07/2019 s’incoà expedient per atendre la baixa per causa d’incapacitat temporal de la
funcionaria titular del lloc d’intervenció de l’Ajuntament d’Alcarràs, lloc reservat a funcionaris
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, pertanyent a la sot-escala IntervencióTresoreria, categoria Entrada, conforme l’establert a l’art. 49.1.d) del Real Decret 128/2018, de 16 de
març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter
nacional.

5.- Atès que en tenir la corporació més de 5.000 habitants i no disposar de cap funcionari de carrera del
subgrup A1, tampoc es possible el nomenament accidental, com requereix l’art. 52 del Real Decret
128/2018.
6.- No obstant tot l’anterior, les funcions de control i la fiscalització interna de la gestió econòmicafinancera i pressupostària, la comptabilitat i tresoreria, essent l’interventor de fons un dels tres clauers
juntament amb el tresorer i l’Alcalde per tal de fer disposicions de fons de forma mancomunada tal i com
estableix l’art. 2 i 4 del Real Decret 128/2018 i a l‘art. 194 i ss. del Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, por el que s’aprova el text refós
de la Llei Reguladora de las Hisendes Locals altres disposicions concordants.
7.- La excepcionalitat de la situació de la baixa, de la impossibilitat de la provisió en totes les formes
indicades, no pot deixar d’atendre material i formalment les funcions necessàries per a una corporació
local. Per la qual cosa es precisa considerar la possibilitat d’utilitzar la mateixa fórmula que l’art. 52 del
R.D. 128/2018 utilitza pels municipis de menys de 5.000 habitants, es a dir mitjançant la cobertura
accidental del lloc de forma accidental per un dels funcionaris amb preparació tècnica adequada. Fet que
ja es va realitzar amb el nomenament accidental de la tresorera de la corporació l’any 2018 quan la
Corporació local ja tenia una població superior a 5.000 habitants.
8.- Fem constar que el passat dia 14/04/2020 va cessar del càrrec com a tresorera accidental la
funcionaria de l’Administració General, Sra. Magda Godia Forcada, dotada de D.N.I. núm. ...1-D, que
actualment ocupa el lloc d’administrativa del grup C1 en comissió de serveis, que va ser proposada per
unanimitat del Ple del dia 12/01/2016, en valorar els mèrits i capacitats acreditats a l’expedient, va ser
designada Tresorera Accidental el dia per Decret núm. 9/2016 del 26/01/2016 i aprovat el nomenament
per la Direcció General d’Administració Locals el dia 22/03/2018.
9.- Es considera que la mateixa funcionaria Sra. Magda Godia Forcada pot accedir a ser la Interventora
Accidental en aquesta situació d’excepcionalitat i urgència, per considerar els mateixos mèrits que quan
va ser nomenada Tresorera accidental, sen una funcionaria amb la preparació tècnica adequada.
10.- Fer constar que algunes de les tasques d’intervenció durant tot aquest temps de baixa de la
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Número: 2020-0002 Data: 05/11/2020

4.- Efectuat el procés de selecció d’Interventor interí, per Decret de l’Alcaldia núm. 278 del 30/03/2020 es
va declarar desert en no superar cap dels aspirants la puntuació mínima.
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3.- Efectuada simultàniament sol·licitud al Consell Comarcal del Segrià i a la Diputació de Lleida dels
serveis d’assistència tècnica als municipis, a fi de designar funcionari habilitat per tal de poder ser
anomenat amb caràcter provisional per ocupar el lloc d’intervenció municipal mentre duri la baixa de la
titular. Es fa constar que únicament la Diputació de Lleida va autoritzar la prestació del servei de SAT des
de el 03/09/2019 durant 3 mesos.

ACTA DEL PLE

2.- Efectuat anunci mitjançant el Col·legi Oficial de Secretaris, Interventors i Tresorers d’Administració
Local (COSITAL) de Lleida, per tal que tots aquells funcionaris habilitats interessats sol·licitessin la
provisió mitjançant nomenament provisional, comissió de serveis o acumulació, conforme l’establert a l’art.
49.1.d) del Real Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. Es fa constar que transcorregut el termini
inicial de deu dies hàbils i fins a la data no havent rebut sol·licituds per cap funcionari d’administració local
d’habilitació.

interventora titular, s’han vingut realitzant per les administratives destinades als serveis d’intervenció i
tresoreria, així com per la secretari de la corporació (anterior Secretari-interventor fins a la reclassificació
de la secretaria de la corporació) especialment habilitat amb signatures electròniques per les trameses de
dades al Ministeri d’Hisenda D.G.A.L. i Sindicatura i Tribunal de Comptes.
11.- Aquesta situació ha estat posada en comunicació escrita i telefònica amb els serveis de la Direcció
General d’Administració Local que no ha pogut solucionar el problema, no disposant de cap borsa de
treball de interventors interins.
Per tot el qual i examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb lo establert en els
articles 21.1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 52 del Reial
decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local
amb habilitació de caràcter nacional,

SEGON.- Assignant- li les retribucions corresponents a aquest lloc de treball durant el temps que duri el
nomenament.
TERCER.- Mantenir el servei extern d’assessorament a la intervenció per les actuacions concretes
encomanades al Despatx Fornells Assessors, així com l’establert amb ABSIS per qüestions comptables.
QUART.- Realitzar les comunicacions i trameses d’informació pressupostària i financera al Ministeri
d’Hisenda, Direcció General d’Administració Local i Sindicatura/ (Tribunal de Comptes), fent ús de les
autoritzacions d’ús que es puguin habilitar o les disponibles per la secretaria o la tresoreria de
l’Ajuntament en tant no disposi de l’accés autoritzat.
CINQUÈ.- Donar compte d’aquest Decret al proper ple que es celebri.
SISÈ.- Donar compte del nomenament i pressa de possessió a la Direcció General d’Administració Local“.

ACTA DEL PLE

PRIMER. Nomenar temporalment Interventora accidental de l’Ajuntament de la Vila d’Alcarràs a la
funcionaria Sra. Magda Godia Forcada, dotada de D.N.I. núm. ...1-D, a partir del dia 15 de març de 2020,
fins que aquesta plaça no sigui ocupada pel funcionari amb habilitació de caràcter nacional titular o bé, en
cas que no fos possible per manca d’interessats, mentre no sigui resolta la convocatòria mitjançant
concurs- oposició per tal de proveir la plaça mitjançant un funcionari interí. A tal efecte es formalitzarà la
corresponent acta de possessió del lloc.

Número: 2020-0002 Data: 05/11/2020

RESOLC

El Ple es dona per comunicat.

18.- Expedient 552/2020. INFORMACIÓ ECONOMICOFINANCERA. COMUNICACIÓ PMP I INFORME
DE MOROSITAT DEL 1 R. TRIMESTRE DE 2020.

Es dona compte del Decret del dia 30/04/2020, següent:

DECRET D'ALCALDIA

1.- Vist que, amb data 29/04/2020 la Tresoreria ha carregat al sistema Autoriza del Portal de les
Corporacions Locals del Ministeri d’Hisenda les dades de la Morositat i del Període Mitjà de Pagament de
la Corporació municipal corresponent al 1 r. Trimestre de 2020, del resum següent:
[1]. Alcarràs
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Nota: Pren possessió en data 23/04/2020.

Rati operacions pagades: 51,27 dies.
Import pagaments realitzats: 837.921,37 €
Rati operacions pendents: 36,08 dies.
Import pagaments pendents: 502.327,88 €
PMP: 45,58 dies.

PMP Global:
Import pagaments realitzats: 837.921,37 €
Import pagaments pendents: 502.327,88 €
PMP: 45,58

DISPOSO

1.- Autoritzar a la Secretaria municipal la presentació en el sistema Autoriza del Portal de les Corporacions
Locals del Ministeri d’Hisenda les dades de la Morositat i del Període Mitjà de Pagament de la Corporació
municipal corresponent al 1 r. Trimestre de 2020, amb les observacions citades, del resum següent:
2.- Comunicar la present resolució a la comissió informativa d’hisenda i al Ple a la propera sessió que es
celebri.

El Ple es dona per comunicat.

19.- Expedient 576/2020. INFORMACIÓ ECONOMICO-FINANCERA. COMUNICACIÓ D’ EXECUCIÓ
TRIMESTRAL PRESSUPOST 2020 PRIMER TRIMESTRE.

Es dona compte del Decret del dia 05/05/2020, següent:

RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

1.- Vist que, amb data 05/05/2020 la Intervenció Accidental ha carregat al sistema Autoriza del Portal de
les Corporacions Locals del Ministeri d’Hisenda les dades de la Execució Pressupostària corresponent al
1 r. Trimestre de 2020, del resum següent:

2020
Període
Trimestre

Previsió
Ingrés no
financer

Previsió
Despesa no
financera

Previsió
Ajustaments

Previsió
Capacitat
Finançament

1

9.813.934,00

9.032.672,72

-463.826,99

317.434,29

Previsió
Compliment
estabilitat i
sostre
despesa

Deute a curt
termini

Deute a llarg
termini

Total deute
viu

SI

1.021.286,39

2.177.383,41

3.198.669,80

%
Deute

38,42
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ACTA DEL PLE

3.- Per tal de no causar perjudicis a l’Ajuntament per la manca de presentació de la documentació citada.
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2.- A la vista de la baixa per incapacitat temporal de la Interventora titular i donat que ni la Interventora
accidental ni la Tresorera titular tenen signatura autoritzada en el Minhap, en canvi el secretari té
habilitada signatura per poder presentar les dades.

Número: 2020-0002 Data: 05/11/2020

El PMP del primer trimestre de 2020 supera els 30 dies establerts com a màxim legal, per la qual cosa
s’haurà d’estudiar la realització d’un programa de tresoreria per subsanar la situació.

Es compleix amb el límit d’endeutament se situa sobre el 36,63 % dels ingressos ordinaris de la darrera
liquidació de 2018 (de 8.326.006,00 €).

DISPOSO

1.- Autoritzar a la Secretaria municipal la presentació en el sistema Autoriza del Portal de les Corporacions
Locals del Ministeri d’Hisenda les dades de la Morositat i del Període Mitjà de Pagament de la
Corporació municipal corresponent al 1 r. Trimestre de 2020, amb les observacions citades.
2.- Comunicar la present resolució a la comissió informativa d’hisenda i al Ple a la propera sessió que es
celebri.

El Ple es dona per comunicat.

Es dona comptes dels precs i preguntes, així com les respostes que, en extracte, s’han formulat.
Primer.- Precs del grup municipal del PSC Sra. Gemma Escar.
1 r. Prec. Vol expressar el seu agraïment a tots els col.lectius socials que han ajudat durant l’estat
d’alarma per la pandèmia del Covid-19 i demana poder fer un acte institucional d’agraïment als voluntaris,
protecció civil, mestresses de casa, etc.
2 n. Prec. Vol felicitar a l’equip de govern pel seu treball durant aquest període de pandèmia durant l’estat
d’alarma, perquè la gent està satisfeta amb la brigada que neteja i la desinfecció dels carrers, perquè es
piquen les herbes de les cunetes i es tapen els clots dels camins, això és el que la gent l’ha fet arribar i vol
exposar aquí.

ACTA DEL PLE

20.- PRECS I PREGUNTES DELS GRUPS MUNICIPALS.

Número: 2020-0002 Data: 05/11/2020

C) PART DE PRECS I PREGUNTES.

Segon.- Precs i preguntes del grup municipal del ERC. Del regidor Sr. Jordi Castany.
Primer voldria dir que no entenen perquè se’ls vol desmerèixer, quan parlem de les taxes voluntàries o
obligatòries, tots poden manifestar el que considerin. Dit això vol manifestar les següents qüestions:
Primera. Felicitació. - Respecte a les Estades estiu, vol felicitar a l’Ester Ibars per projectar les mateixes.
Creu que és una ajuda a les famílies, els nens gaudir entre iguals i el manteniments preus. En conclusió
fer-ho accessible al major nombre de famílies possible.
Segona. Prec.- Respecte a les Piscines: Creu que l’objectiu seria obrir-les, és un servei públic essencial,
una funció social, més amb aquests estius calorosos. S’ha d’evitar aglomeracions, limitar aforament,
distanciament físic (2m), en definitiva potenciar ambient segur i saludable. Limitar venda entrades al
aforament permès. Sabem que no pot existir discriminació de l’ús dels serveis públics, entre empadronats
i no empadronats, ja que seria una vulneració de principis i drets constitucionals, com del principi
d’igualtat.
L’Alcalde respon a la primera i segona intervenció, contestant que els 3 pobles de l’ABS, Torres de Segre,
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L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra respon que valoraran en comissió informativa si és fa algun acte
commemoratiu d’agraïment al personal sanitari i essencial, així com al voluntariat durant la pandèmia del
Covid-19. Igualment agraeix la felicitació tot i dient que ens esta costant arribar a tota reu.

Soses i Alcarràs, han acordat suspendre l’obertura de les piscines i esperar els esdeveniments sanitaris
per tal de garantir la seguretat. Les normes de control d’aforaments, espais a l’aigua i zona d’esbarjo, del
bar, de l’ús de les zones comuns són complexes, estan per definir totalment i resulten molt deficitàries.
La regidora delegada Sra. Ester Ibars respon que sembla que hi ha interès en les estades, s’han apuntat
uns 32 nens. Afegeix que de moment no s’obriran les piscines, però si es flexibilitza les normes es
considerarà, en tot cas serà un acord dels 3 pobles de l’Àrea Bàsica de Salut.
Tercera. Pregunta.- Respecte a les Entitats esportives. Es va pagar al març el 25% de la subvenció del
2019. Tenim un gran teixit esportiu (associacions, clubs). Quins criteris es faran servir per atorgar les
subvencions?. Creu que s’ha d’ajudar a l’esport femení, equips que fomentin la integració social, projectes
solidaris, promoció esport infantil, esport d’elit, etc. tant sigui per atletes o equips que portin el nom
d’Alcarràs arreu del país, Pregunta si aquestes ajudes estaran marcades per un percentatge màxim,
independentment del projecte esportiu que representin?.

El regidor delegat de camins Sr. Agustí Camarasa respon que el problema sempre han estat els diners,
ara s’està executar un contracte per urgència de 40 mil euros i es prepara la licitació per un altre d’uns
120 mil euros per tapar clots. Lo millor es fer camins en calent però la limitació econòmica l’impedeix. S’ha
aconseguit fer l’asfaltat en calent del camí de les Coves, fins a la planta de Guascor. El Pla director ja fa
definir i parlar al PAMAJA, sempre s’ha dit que caldria fer un pla per tal de poder fer els camins principals
que tots coneguem en calent, també comenta que el camí de la Mariola s’havia parlat amb la CHE per tal
de fer una millora important que s’ha aturat per la pandèmia.
Cinquena. Agraïment. A la Junta Directiva FC Alcarràs. En el món de l’esport, com en tants d’altres en la
vida, el fet de tenir objectius et fa fer les coses amb il·lusió, esforç, entrega, i t’ajuden a tenir un camí on
guiar-te per saber si ho estàs fent bé. A més a més, hi fiques més empenta quan aquest objectiu és poder
portar el nom d’Alcarràs per bona part de Catalunya. Aquest és un dels èxits aconseguits per l’actual junta
directiva del FC Alcarràs. És molt difícil quantificar els diners que valdria una campanya publicitària arreu
del país per a donar a conèixer la població d’Alcarràs, cosa que l’actual junta directiva estava fent. La
imatge del club i, al mateix temps, la imatge del nostre poble se’n veia reforçada. Llàstima que ara
aquesta feina no pugui tenir continuïtat per mala entesa entre la junta directiva actual i l’equip de govern
de l’Ajuntament d’Alcarràs. Des del grup municipal d’ERC volem agrair la molt bona feina feta aquests
darrers anys, on van aconseguir el somni de pujar de categoria, a 1ª catalana, i representar-lo com es
mereix el poble, fent les coses bé i amb un tracte personal envers tothom exquisit. Gràcies Junta directiva
del FC Alcarràs.
L’Alcalde manifesta que cal agrair el seu esforç a l’actual junta però també a totes les que han estat
treballant pel club en els darrers anys, totes han deixat el seu temps i dedicació personal. Totes han donat
bona imatge del poble per tota reu. No creu que hagi una mala entesa entre la directiva i l’ajuntament sinó
el que hi ha és falta de tresoreria, toca apretar-se el cinturó, hi ha informes desfavorables de la intervenció
municipal que podrien tenir conseqüències pels ajuts donats fins a la data. S’ha arriscat molt, s’ha
sobrepassat molt el 50% de limitació general de subvencions i tot i això no s’ha baixat de categoria perquè
s’ha suspès la competició. Creu que s’ha de lluitar també amb la gent de poble i algun reforç però cal
reduir l’ajut. Creu que baixar de 80 mil a 40 mil euros no és molt important, encara és un ajut digníssim en
comparació a d’altres, es una decisió que no agrada a ningú i de moment no han rebut la renuncia de
ningú.
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Quarta. Pregunta.- Respecte als camins, no el veu igual que la regidora Sra. Escarn, els vehicles pesats,
la falta de manteniment i les moltes pluges han deixat els camins en mal estat. Recorda que ma mitja
d’inversions fins ara era de 400 mil euros i creu necessari un Pla director de camins: que marqui
estratègia, objectius i actuacions concretes. Reconeix que són molts quilòmetres i que no es poden fer
tots de cop, però és un benefici tant pel sector ramader i agrícola. Pregunta si es té un Pla director
elaborat per explicar-lo al veïns?.

ACTA DEL PLE

La regidora delegada Sra. Ester Ibars manifesta que aportaran com fins ara, els criteris són els mateixos
que al govern anterior, és cert que l’activitat s’ha reduït per la pandèmia, entre el mes de març i l’abril no
ha hagut activitats, en breu es resoldran els ajuts sol.licitats un cop valorats.

Número: 2020-0002 Data: 05/11/2020

L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra respon que al PME des de fa molts anys que s’està utilitzat un barem de
puntuació per a parametritzar les subvencions que s’atorguen. Està clar que la despesa estructural es
molt elevada a l’Ajuntament i s’hauran de fer retallades, lo bonic és donar ajuts i subvencions, no es
agradable reduir ajuts, però no es pot fomentar clubs per competir donant subvencions desmesurades, es
crea una bombolla amb les subvencions que no es pot suportar, no som com l’ajuntament d’Ascó.

La regidora delegada Sra. Ester manifesta que totes les figures d’intervenció dels ajuts diuen el que es pot
justificar i les limitacions que hi ha, no tot es subvencionable ni esta ben justificat. El Tinent d’Alcalde Sr.
Jordi Janés afegeix que sempre s’havien queixat quan estaven a l’oposició de les exagerades ajudes al
club de futbol, i ara les toca reduir els excessos haguts, una injecció del 80% del cost d’una entitat aportat
per una administració és exagerat.
El regidor Sr. Santi Pelegri no tolera que es digui es donaven diners sense projectes, no a qualsevol, quan
estaven al govern van apostar per donar un dinamisme a les associacions i al poble. El regidor Sr. Jordi
Jané respon que es va fer per crear un favoritisme i clientelisme polítics abans de les eleccions.
Arribat a les 24:00 hores i per una qüestió d’unitat d’acte reglamentàriament establert, l’Alcalde donar per
finalitzat el punt de precs i preguntes.
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, lliuro aquest certificat, i amb el vistiplau del Sr. Alcalde.

Vist i Plau.
L'ALCALDE.

ACTA DEL PLE

EL SECRETARI.
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CERTIFICAT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.

Número: 2020-0002 Data: 05/11/2020

Alcarràs, a la data indicada al marge.

