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ACTA NÚM. 03/2018
PLN/2018/3

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 12 D’ABRIL DE
2018.
Data: 12 d’abril de 2018.
Horari: Inici a les 20:00 h i acabament a les 22:00 h.
Lloc: Sala de sessions.
A les 20:00 hores del dia dotze d’abril de dos mil vuit, es reuneix a la Sala de Sessions de la Casa
Consistorial el Ple de la Corporació Municipal de la Vila d’Alcarràs, presidida pel Sr. Alcalde-President Sr.
Miquel Serra Godia, amb l’assistència dels regidors que es relacionen seguidament, i la del Secretari Sr.
Pere Biedma Agüera, que certifica.
ASSISTENTS :
Regidors:
Sr. Jordi Estela i Ribes (ERC).
Sra. Noelia Díaz i Charles (ERC)
Sr. Jordi Janés Girós (PDECAT).
Sra. Esther Ibars i Vitores (PDECAT)
Sr. Manel Ezquerra i Tomàs (SA).

Regidors-Tinents d’Alcalde:
Regidor-Primer Tt. d’Alcalde:
Sr. Santi Pelegrí Cortijo (ERC).
Regidora-Tercera Tt. d’Alcalde Sra. Maite Codina i
Badia (ERC).
Secretari.
Regidor-Quart Tt. d’Alcalde:
Sr. Pere Biedma i Agüera.
Sr. Jaume Bernis i Castells (ERC).
Interventora.
Sra. Ester Abellana Mogues.

Grups municipals:
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
Partit Demòcrata Català (PDeCAT).
Agrupació Electoral Sempre Alcarràs (SA).
Partit Popular de Catalunya (PPA)
ABSÈNCIES:
Es donen les absències excusades dels regidors/es següents:
-Fins al 4 t. Punt de l’ordre del dia del regidor: Sr. Jordi Estela i Ribes (ERC).
-Durant tota la sessió dels regidors: Regidora-Segona Tt. d’Alcalde: Sra. Laia Sisó i Sanjuan (ERC), Sr.
Gerard Companys Pujol (PDECAT), Sra. Dolors Godia i Serra (SA) i Sr. Simeó Abad i Moliné (PPC).
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Es celebra sessió ordinària, prèvia convocatòria i publicitat efectuada amb l’antelació i forma
reglamentària, amb quòrum d’assistència suficient. Oberta la sessió i declarada pública per la
Presidència, seguidament es procedeix a conèixer els assumptes inclosos al següent
ORDRE DEL DIA:

0.- ENTREGA D’URNES AL M.E.S. i
D’OCTUBRE.

A l’ A.N.C. RELACIONADA AMB REFERENDUM DE L’1

Acte seguit abans de donar pas a conèixer els següent punts de l’ordre del dia, l’Alcalde-President vol fer un
reconeixement públic al partit Moviment d’Esquerres (M.E.S.) i a l’agrupació local A.N.C. pel recolzament al
referèndum realitzat el dia 1 d’octubre de 2018, entregant als representants dels mateixos que assisteixen a
l’acte d’una urna de les utilitzades per la celebració de les votacions.
A) PART RESOLUTIVA.

1.- Expedient PLN/2018/1/2. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Donat per llegit els esborranys de les actes corresponents a les actes del Ple corresponent a les sessions:
-PLN/2018/1-Ordinària del dia 25 de gener de 2018.
-PLN/2018/2-Extraordinària del dia 8 de març de 2018.
-PLN/2018/4-Extraordinària i urgent del dia 24 de març de 2018.
Es proposa per l’Alcaldia la seva aprovació, preguntant l’Alcalde als membres de la Corporació si tenen
alguna observació a formular.

Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 8 dels 13 regidors que integren el nombre legal de
membres del ple, resta aprovada per unanimitat.
2.- Expedient. Núm. 803/2018. APROVACIÓ DE PROPOSTA DE DETERMINACIÓ DE FESTES LOCALS
PER A 2019.
Atès el dictamen favorable Comissió informativa de governació celebrada el dia 5 d'abril de 2018.
L’Alcalde-President, en virtut dels següents
ANTECEDENTS:
Atès que el Departament d’Empresa i Ocupació sol·licita acord del Ple de l’Ajuntament per tal que, en
virtut del que estableix l’art. 46 del R.D. 2001/1983, es determinin els dos dies de festes locals per a l’any
2019. En virtut de I'acord del Ple del dia 29 de juny de 2005 en el que es van establir els criteris per a
assenyalar els dies de festes locals.
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Oberta deliberació es donen les intervencions, en síntesi, no es donen.
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Es proposa per l'Alcaldia l’adopció del següent,
ACORD:
Primer.- Establir els dies de festa local per a I'any 2019 següents:
-El divendres, 18 de gener de 2019.
-El divendres, 30 d'agost de 2019.
Oberta deliberació es donen les intervencions, en síntesi, no es donen.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 8 dels 13 regidors que integren el nombre legal de
membres del ple, resta aprovada per unanimitat.
3.- Expedient 742/2018. RECONEIXEMENT
DESENVOLUPAR ACTIVITATS PRIVADES.

DE

COMPATIBILITAT

DE

FUNCIONARI

PER

A

Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Governació del dia 5 d'abril de 2018.
L’Alcalde-President, en virtut dels següents,
ANTECEDENTS:
Atesa la sol·licitud de reconeixement de compatibilitat per al desenvolupament del lloc de funcionari amb
l’exercici d’activitat privada presentada pel A.B.E., i vist l’informe de Secretaria.
De conformitat amb els articles 14 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, i 50.9 del Reglament
d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre i amb l’article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre.
Es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent
ACORD

Fent constar que el reconeixement de compatibilitat no podrà modificar la jornada de treball i horari de
l'interessat i quedarà automàticament sense efecte en cas de canvi o modificacions del lloc de treball afectin
al normal desenvolupament del lloc vigent o que les modificacions que s’esdevinguin per les necessitats del
servei de la secretaria així ho requereixin.
SEGON. Inscriure l’acord del ple pel qual es reconeix aquesta compatibilitat per a desenvolupar activitats
privades en el corresponent registre de personal.
TERCER. Notificar l’acord adoptat a l’interessat als efectes oportuns.
Oberta deliberació es donen les intervencions, en síntesi, no es donen.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 8 dels 13 regidors que integren el nombre legal de
membres del ple, resta aprovada per unanimitat.

4.- Expedient 3184/2017. RESOLUCIÓ DE PROCEDIMENT SANCIONADOR EN MATÈRIA DE
GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS.
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PRIMER. Reconèixer a A.B.E. la compatibilitat amb l’exercici de l’activitat agrícola-ramadera per compte
propi, que podrà realitzar fora de l'horari habitual de la Secretaria de la Casa Consistorial, condicionada a
que no s’impedeix o menyscabi l’estricte compliment dels seus deures i no es comprometi la seva
imparcialitat i independència.
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Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de governació del dia 5 d'abril de 2018.
L’Alcalde-President, en virtut dels següents,
ANTECEDENTS
Primer.- En data de 14/07/2017 es va iniciar per decret d’alcaldia expedient sancionador contra el Sr.
J.A.O.C., DNI …..420F per una possible infracció de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos i la llei estatal, Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el “Régimen
Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos”.
Segon.- En data 18/07/2017, i 04/12/2017 es van emetre el plec de càrrecs i proposta de resolució,
respectivament, per part de l’instructor, tot el qual fou notificat degudament a la persona interessada.
Tercer.- La persona inculpada no ha formulat al·legacions. En data de 12/01/18 s’ha presentat al·legacions
per part de C.D., personant-se al procediment, qui té un interès legítim en tant que representant legal de la
menor perjudicada pels fets del dia 21/06/17, objecte d’aquest procediment sancionador administratiu.
Es passen a valorar les al·legacions formulades per part de la representació de C.D.

a)

b)

c)
d)

e)
f)
g)

Que ens trobem amb un gos amb característiques per a determinar-lo com a gos potencialment
perillós.
Doncs bé, aquesta circumstància no pot servir d’agreujant, ja que la norma que preveu la infracció ja
tracta sobre gossos potencialment perillosos. És a dir que es tracti d’un gos potencialment perillós
serveix per apreciar que el fet constitueix una infracció administrativa, no un agreujant.
Que el gos anava lligat però sense morrió, fet habitual i reiterat. Com passa abans, aquest fet no
serveix d’agreujant, sinó que constitueix la descripció de la infracció administrativa de l’article 7.3.e)
de la Llei 10/1999. Pel que fa a la reiteració que s’al·lega, l’objecte del procediment sancionador són
els fets del dia 21/06/2017.
Que el gos no estava ni censat ni xipat, ni assegurat. Igualment com passa abans, aquests fets no
poden servir d’agreujant, ja que constitueixen la infracció administrativa, que de fet ja ha estat
resolta per l’alcaldia, en tant que és de caràcter lleu, i per tant és de la seva competència.
El gos el portava un menor de 12 anys. Que es trobava a la via pública i podent causar un dany.
Aquesta deixadesa en les funcions de guarda per part del propietari, s’aborden en el pla de control
administratiu en la infracció tipificada a l’article 13.2.a) “Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el
Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos: a) Dejar suelto un animal
potencialmente peligroso o no haber adoptado las medidas necesarias para evitar su escapada o
extravío.”
Pel que fa al resultat de les lesions produïdes a la menor, s’aprecia aquesta circumstància en la
sanció de la infracció consistent en no haver adoptat les mesures necessàries per a evitar la seva
escapada.
L’estalvi econòmic del propietari en no censar el gos i expedir la corresponent habilitació
administrativa que s’al·lega, ja han estat tractats en la imposició de la multa de caràcter lleu per part
de l’alcaldia.
Finalment la transcendència social sí que s’ha de tenir en compte com a circumstància agreujant
als efectes de graduar l’import de la sanció.

Quart.- Vista la proposta de resolució dictada per l’instructor abans esmentada, que entén queden
suficientment provats els fets que ens ocupen i que s’escau la imposició de les següents sancions
administratives.
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S’al·lega que els imports que es proposen per part de l’instructor, corresponents al mínim dels previstos per la
norma, haurien de ser imports entremitjos ja que concorren circumstàncies que així ho fan merèixer. Es
recorda que les circumstàncies graduadores previstes a la norma són: 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 . Doncs bé,
s’al·lega com a circumstàncies que fan merèixer imports més alts les següents:
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-Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
Article 7.2.a) (lleu). No inscriure el gos al registre específic del municipi corresponent. Article 7.3.b)
(greu). No contractar l'assegurança. Article 7.3.e) (greu) Portar els gossos sense morrió.
-Llei estatal. Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de
Animales Potencialmente Peligrosos: 13.1.b) (caràcter molt greu) b) Tener perros sin licencia; 13.2.a)
(caràcter greu) no haber adoptado las medidas necesarias para evitar su escapada.
De les anteriors sancions, la competència per a la seva imposició recau en l’alcaldia només pel que fa a les
infraccions lleus, mentre que les greus i molt greus, és competent el ple municipal.
Cinquè.- Vist de tot l’anterior i especialment de l’acta policial de data 22/06/2017, queda provat els fets
consistents en què en data de 21/06/2017, sobre les 20 hores, al carrer Segrià d’Alcarràs, el gos encreuament
amb American Staffordshire Terrier, de color negre, amb el pit de color blanc, que presenta un fort caràcter,
pèl curt, pit ample i planta atlètica, cap triangular i la boca ampla, propietat del Sr. J.A.O.C., era portat en
aquell moment per un menor d’edat, N.A.C., i el gos anava sense morrió, i una corretja de menys de 2 metres
de llargària, no consta inscrit al registre municipal, ni disposa de l’assegurança de responsabilitat civil, ni la
llicència per a la tinença. La qual cosa afirma la mateixa persona propietària del gos, aquí inculpat, als agents
de policia, que acudeix desprès al lloc.
Sisè.- Vist que l’autor d’aquests fets és Sr. J.A.O.C., DNI ….420F i n’és responsable directe.
Setè.- Tals fets són constitutius de:
Llei 10/1999 (Llei catalana)
una infracció lleu de l’art. 7.2.a) no censats (caràcter lleu) ja resolta; i dels articles 7.3.b): No contractar
l'assegurança de responsabilitat civil. i 7.3.e): Portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques
(ambdues de caràcter greu) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos.

En quan a les circumstàncies graduadores de la quantia de la sanció, a) La transcendència social i el
perjudici causat per la infracció comesa. b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en
la comissió de la infracció. c) La reiteració o la reincidència en la comissió d'infraccions . En aquest cas
les circumstàncies que concorren són el de la transcendència social derivada del fet pel que fa a no portar
morrió que es va crear en aquell parc concorregut de pares i nens (7.3.e.) i el de l’estalvi econòmic a no
disposar d’assegurança que s’estima entre 30 i 50 euros a l’any (7.3.b). Amb tot s’escau l’import de 800 euros
per la infracció de no disposar d’assegurança, i de 1.500 euros per no portar el morrió.
Llei 50/1999 (Llei espanyola)
Tals fets són constitutius d’una infracció de l’article 13.1.b: “b) Tener perros o animales potencialmente
peligrosos sin licencia (caràcter molt greu) i de l’article 13.2.a) : a) Dejar suelto un animal potencialmente
peligroso o no haber adoptado las medidas necesarias para evitar su escapada o extravío. (caràcter greu). “
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.
La Llei 50/1999 no preveu circumstàncies graduadores. Per tant s’ha d’acudir a les disposicions genèriques
sobre règim sancionador que preveu la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. En
aquest sentit l’article 29 preveu que la graduació de la sanció considerarà especialment els següents criteris:
a) el grau de culpabilitat; b) la continuïtat o persistència en la conducta infractora, c) la naturalesa dels
perjudicis causats; d) la reincidència per comissió en el termini d’un any de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa quan així hagi estat declarat per resolució ferma en via administrativa.
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L’article 11 del mateix text legal preveu sancions de multa econòmica de 60 a 150 euros (lleu), 150 a 1.500
euros (greus) i 1.500 a 30.000 euros (molt greus), en funció de la concurrència de les circumstàncies
graduadores d’acord amb l’article 11.
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Dons bé, pel que fa a la infracció de l’article 13.1.b) de caràcter molt greu sobre no haver obtingut la llicència,
s’aprecia la circumstància agreujant d’haver atacat a la menor. No consta la reiteració en les actuacions. Sí
que s’ha de considerar que no es una conducta que pugui portar-se a terme per descuit, doncs la persona
interessada ha de saber de la normativa i la obligació d’obtenció de la llicència, havent de recordar que
l’article 6 del Codi Civil Espanyol disposa que el desconeixement de les normes no excusa del seu
compliment. Amb tot, s’escau la imposició d’una multa per import de 3.500 euros. En quan a la infracció de
l’article 13.2.a), sobre deixar solt l’animal o no haver adoptat les mesures necessàries per evitar la seva
escapada, el perjudici causat funciona també aquí com una circumstància agreujant per graduar l’import de la
multa. No consta la dinàmica fins al moment en què s’escapa. Però la responsabilitat d’haver-ne arribat
aquest moment és del propietari. No consten més circumstàncies que ajudin a resoldre sobre la major o
menor culpabilitat, als efectes de graduar la quantitat. Amb tot s’escau imposar una sanció per l’import mínim
de 2.404,05 euros.
Vuitè.- És competent per resoldre aquest procediment: a) els alcaldes, per la comissió d'infraccions de
caràcter lleu. b) el ple de l'ajuntament, per la comissió d'infraccions de caràcter greu i molt greu.
Proposa l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Imposar a Sr. J.A.O.C., DNI ….420F les següents sancions econòmiques:
1ª.- (7.3.e.) no portar el morrió. VUIT-CENTS EUROS (800 €)
2ª.- (7.3.b) no tenir assegurança. MIL CINC-CENTS EUROS (1.500 €)
3ª.- (13.1.b) no haver obtingut la llicència. TRES MIL CINC-CENTS EUROS (3.500 €)
4ª.- (13.2.a) no adoptar mesures per evitar que s’escapi. DOS MIL QUATRE-CENTS QUATRE EUROS
AMB CINC CÈNTIMS (2.404,05 €)
Segon.- Practicar la liquidació respecte l’import total de VUIT MIL DOS-CENTS QUATRE ERUOS AMB
CINC CÈNTIMS (8.204,05 €), desglossat pels següents conceptes:
1ª.- (7.3.e.) no portar el morrió. VUIT-CENTS EUROS (800 €)
2ª.- (7.3.b) no tenir assegurança. MIL CINC-CENTS EUROS (1.500 €)

4ª.- (13.2.a) no adoptar mesures per evitar que s’escapi. DOS MIL QUATRE-CENTS QUATRE EUROS
AMB CINC CÈNTIMS (2.404,05 €)
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. ... CAIXABANK, o bé directament a la
caixa municipal en efectiu. El termini de pagament és: per a les 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, en síntesi, següents:
1.- El regidor portaveu del grup de SA Sr. Manel Ezquerra, manifesta que està d’acord amb la sanció,
perquè resulta exemplar, perquè tothom sapigui els conceptes i les sancions que poden recaure, tot i que
mai es podrà compensar el dany causat a la menor que va patir l’agressió.
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3ª.- (13.1.b) no haver obtingut la llicència. TRES MIL CINC-CENTS EUROS (3.500 €)
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2.- El regidor portaveu del grup del PDeCAT Sr. Jordi Janés, manifesta el següient:
Avui tractem de una sanció al propietari d’un gos perillós, que no complia cap de les ordenances i lleis, ni
assegurança, ni llicencia , ni censat, ni morrió, ni una persona adulta que podes dominar al gos.
Aquest gos va mossegar a una nena de 3 anys greument a la cama almes de juny de 2017 ,a mil·límetres
de tocar la arteria femoral, avui parlem d’una ferida, però podia haver sigut un accident fatídic, aquesta
nena, com els seus pares encara estan amb tractament psicològic desprès d’aquest accident i segur que
li quedaran seqüeles a futur.
Des de el PDECAT creiem que teníem que haver sigut més agosarats i tenir més valentia política a l’hora
de posar la sanció, ja que ha incomplert tota la llei i normativa, recordem que les autoritats policials ja
havien estat avisades, que aquest animal tenia un comportament agressiu amb la nena. Avui posem una
sanció de més de 8.000€ i els barem que es podrien aplicar al màxim pujarien fins a 21.000€ , aquesta
sanció a part de haver estat un escarment per al propietari del gos, hauria de ser un avis per a tots els
propietaris de gossos perillosos que aquest animals estan catalogats com a una arma.
Des del grup del PDeCat volem demanar a l’equip de govern, que els 8.000€ de l’import de aquesta
sanció, un cop cobrada, es faci una campanya de conscienciació exclusiva per a gossos 1er que es faci
saber als propietaris d’aquests animals de les conseqüències econòmiques que comporta no portar –los
segons la llei, 2a. Fer campanya sobre la recollida d’excrements a la via publica, ja que hi ha multitud de
queixes sobre aquest tema.

3.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra, en nom del grup municipal d’ERC, manifesta que les sancions imposades
són de les més elevades a tota Lleida, que s’han fet les denuncies judicials i que les mesures adoptades
no podran ser mai suficients pels afectats, però són fruit de la reflexió i l’acord efectuat a la comissió
informativa de governació entre tots els grups. Creu que s’està sent rigorós, més després d’un fet com el
que va passar, abans les sancions imposades eren de 300 o 400 €., per sort al final ha anat més be del
que podia haver passat, tant de bo poguessin millorar la convivència però no es pot atribuir a la policia la
responsabilitat del propietari del gos, i segurament mai serà suficient ni ho trobarem be, però no es poden
fer anàlisis un cop han pasat els fets. Vetllarem més perquè els propietaris tinguin més cura. Veu bé poder
destinar l’import de la sanció per fer una campanya de conscienciació sobre la tinença dels gossos
perillosos per evitar més desgracies.
4.- El regidor Sr. Jordi Janés replica que la policia hauria de donar prioritat al tema dels gossos perillosos
i l’Alcalde com a cap de la policia hauria de reclamar aquesta prioritat. L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta
que ja es fa i fins i tot abans d’aquests fets, perquè es la nostra seguretat ciutadana.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 9 dels 13 regidors que integren el nombre legal de
membres del ple, resta aprovada per unanimitat.
Seguidament l’Alcalde, de forma excepcional, dona la paraula a la Sra. Carme Dolcet Aguilar, mare de la
nena que va patir l’agressió, que manifesta el següent:
“Bona tarda, ho porto preparat perquè estar aquí m’imposa i se’m fa molt difícil parlar amb serenitat i
tranquil·litat dels lamentables fets evitables del dia 2, el que per vosaltres és una simple sanció i per
aquell infractor una sanció econòmica, per la meva filla de 3 anys ha set la putada de la seva vida.
Només estem aquí per dos motius:
1.- Per intentar fer-vos conscients de la gravetat dels fets. Encara no estem recuperats ni la nostra filla ni
nosaltres. Creixeu-me que va ser una autèntica situació extrema i d’histèria col·lectiva que ens va marcar
la vida de tots el0s que estaven allí.
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Afegeix finalment que creu que s’hauria tingut que imposar una multa més elevada d’entre el tram
corresponents a greus o molt greus, que s’hauria de fer resol a la premsa i que avui podríem estar parlant
d’una tragèdia perquè segons els informes mèdics va poder ser un atac mortal, per això demana que la
policia sigui més efectiva i tingui més rigor en aquests assumptes.
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Estem indignats, dolguts i decebuts per la indiferència mostrada per l’Ajuntament, els membres de la
comissió sou els representants de la ciutadania del poble i heu de vetllar per aplicar la normativa. Davant
de tantes infraccions comeses, amb un resultat tan greu, i l’alarma social que ha generat, s’han de
ponderar les circumstàncies i actuar amb proporcionalitat. Es compleixen els 3 criteris reguladors, per
tant, no es poden imposar sancions per imports mínims.
Donat que el Ple va de la sanció, en defensa dels interessos de la nostra filla, demanem que es tinguin
en compte les nostres al·legacions i s’adopti una resolució per la que es sancioni amb coherència, i no
ens sancions mínimes donada la gravetat dels fets.
2.- Un altre dels motius pels que estem aquí, és per vetllar perquè no es torni a repetir, esperem que cap
més nen o nena d’Alcarràs, ni cap més família hagi de passar per aquesta situació. Esperem que
s’adoptin mesures i que l’Ajuntament no es mantingui inactiu i fent cas omís als avisos de la ciutadania, ja
que 3 mesos després de l’atac, vam tornar a veure una menor al Parc Gaudí amb un gos que no era
perillós, però feia 50 Kg. van haver de trucar 3 dies seguits , ja que el 1 r. no van poder venir perquè
estaven en un altre servei, el 2 n. Van tardar molta estona i la nena ja havia marxat i el 3 r. van venir i la
van convidar a marxar del parc, però en cap moment se li van demanar dades dels pares per advertir-los
i conscienciar-nos de la perillositat de que la menor porti un gos d’aquest tamany. Demanem si us plau,
que s’incideixi més en la conscienciació als pares de menors amb gossos que no poden controlar i es
sancioni amb contundència a tots aquells infractors amb gossos perillosos que no porten morrió, ja que
els danys físics i psicològics causats per gossos d’aquests són molt grans també.”
L’Alcalde agraeix les paraules i donat per tancat aquest punt.

5.- Expedient 1258/2017. RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ DE LA LLEI
TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS.
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de governació del dia 5 d'abril de 2018.
L’Alcalde-President, en virtut dels següents,
ANTECEDENTS

Segon.- L’anterior ha formulat les següents al·legacions en dos escrits de data 19/04/17 el primer, i el segon,
de data 10/05/17.
Les infraccions inculpades són les següents: article 7.3.b (greu) en quan a l’assegurança; 7.2.a (lleu) en quan
a no censar el gos; i 7.3.e) (greu) no portar el morrió i la corretja lligat en espais públics, totes tipificades en la
LLEI 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
En primer lloc, sobre la disposició d’assegurança del gos (7.3.b). En el primer escrit d’al·legacions es va
aportar la pòlissa que cobria la responsabilitat civil del gos en qüestió, amb data del 01/02/2017 al 31/01/2018.
En el segon escrit d’al·legacions s’ha aportat un justificant del pagament consistent en el resguard del domicili
del pagament de l’assegurança amb data de 01/02/2017. Així les coses quedaria acreditada la disposició
efectiva d’una assegurança, i en definitiva no s’hauria comés la infracció administrativa inculpada.
En segon lloc, en quan a no censar el gos al registre municipal on es té l’animal, la persona denunciada
aporta en el primer escrit d’al·legacions, un document que reflexa un assentament al Registre d’Animals de
Companyia de la Generalitat de Catalunya, amb domicili de l’animal a Castelldans. No obstant, l’Ajuntament
del domicili de l’animal ha de ser coneixedor d’aquest per exercir la seva acció de policia, i en aquest cas,
l’animal està inscrit amb domicili a Castelldans, no Alcarràs.
Els gossos considerats potencialment perillosos, es poden inscriure al Registre general d’animals de
companyia (ANICOM), però el domicili ha de ser el correcte per tal que la informació sigui transmesa a
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Primer.- En data del proppassat dia 13 de març es va iniciar per decret d’alcaldia expedient sancionador
contra el sr. FFL DNI ….011Z per una possible infracció de LLEI 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de
gossos considerats potencialment perillosos, i en la mateixa data es va emetre la proposta de resolució per
part de l’instructor, tot el qual li fou notificat degudament a l’interessat.
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l’Ajuntament corresponent correcta.
L’article 78.7 de l’Ordenança de Convivència i Civisme disposa: Els propietaris o posseïdors de gossos, gats i
fures que resideixin de manera habitual al municipi els han d’inscriure al cens municipal que porta
l’Ajuntament. Tenen per fer-ho un termini de tres mesos des del naixement de l’animal o de trenta dies des de
la data d’adquisició d’aquest, el canvi de residència, la mort de l’animal o la modificació d’altres dades
incloses en el cens per comunicar-ho al cens municipal o al Registre general del Departament de Medi
ambient de la Generalitat de Catalunya.
Per la seva banda, el DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de
protecció dels animals, disposa en el seu article 44.2 que són infraccions lleus: a) Tenir en possessió un gos,
un gat, una fura o altres animals que s'han de registrar obligatòriament no inscrits en el Registre general
d'animals de companyia.
En definitiva, existeix una obligació d’inscriure l’animal, i fer-ho a l’ANICOM s’entén serveix als efectes de
compliment de fer-ho al cens municipal, ja que l’ANICOM ho comunica al municipi corresponent. El problema
és que l’animal en qüestió està inscrit a l’ANICOM amb domicili a Castelldans, constituint una irregularitat si
tenim en compte el control que en definitiva es busca amb aquests registres. El cens té una finalitat de control
administratiu. I per això és important censar-lo, com també modificar les dades quan pertoqui. En el cas que
ens ocupa, la persona propietària havia de modificar el domicili del gos a l’ANICOM o censar-lo al municipi
d’Alcarràs. En aquest sentit s’hi pronuncia l’esmentat article 78.7 del mateix text legal.
En definitiva la possessió del gos ZEUS no inscrit amb domicili a Alcarràs constitueix una infracció de l’article
7.2.a, l’article 78.7 de l’Ordenança municipal.
En tercer lloc, en quan a la infracció de l’article 7.3.e respecte de portar el gos sense lligar amb corretja ni
morrió a la via pública, la persona interessada al·lega en els dos escrits que el lloc on es trobaven no es
espai públic sinó un recinte privat, que no seria de la seva titularitat però que hi accedeixen en tant que
presenta una obertura des del via públic, i pel qual tant com va entrar el gos, en va sortir en els fets en què
una altra persona denuncia un atac d’agressivitat a un altre animal. Per la seva banda, els agents de policia
manifesten en l’acta de policia de data dels fets, 03/03/17, que el lloc on es troba el gos sense morrió ni lligar
és la cruïlla del carrer Joan Oró amb la Partida de la Mitjana. I en la denúncia davant els Mossos d’Esquadra,
en les diligències policials 178705/2017, la víctima manifesta que el gos en el moment de l’atac segons
refereix, es trobava al carrer Joan Oró.
En definitiva el gos es troba en la via pública, sense morrió ni lligar amb corretja. I això constitueix la infracció
administrativa esmentada.

A l’espera de què la persona denunciada participi del procediment, de l’acta policial quedaria demostrat
suficientment els fets descrits, que són constitutius d’una infracció lleu de l’article Art. 7.2.a) (caràcter lleu) no
censar el gos; 7.3.b) (caràcter greu), no contractar l'assegurança; 7.3.e) (greu) no portar el morrió i la corretja
lligat en espais públics. de LLEI 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos, i s’escauria imposar una sanció consistent en una multa de 80 euros per no censar el gos, i de 300
euros per no contractar l’assegurança i 400 mes per no portar el morrió i la corretja.
Quart.- Vist de tot l’anterior i especialment de l’acta policial de data 03/03/2017, la declaració de la persona
denuciant davant la policia Mossos d’Esquadra, i de les al·legacions de la persona denunciada de data
19/04/2017 i 10/05/2017, queda provat els fets consistents en: El dia 03/03/2017 sobre les 20:15 hores, a la
Partida La Mitjana, els agents observen el Sr. FFL DNI ….011Z en possessió d'un gos amb trets de raça
potencialment perillosa, sense morrió, corretja ni llicència ni censar el domicili a Alcarràs.
Cinquè.- Vist que l’autor d’aquests fets és FFL DNI ….011Z, i n’és responsable directe.
Sisè.- Tals fets són constitutius de dues infraccions, una de caràcter lleu de l’Art. 7.2.a) (caràcter lleu) no
censar el gos; i l’altra de caràcter greu de l’article 7.3.e) (greu) no portar el morrió i la corretja lligat en espais
públics. Ambdós infraccions recollides en la LLEI 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.
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Tercer.- Vista la proposta de resolució dictada per l’instructor que entén queden suficientment provats els fets
que ens ocupen i que s’escau:
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L’article 11 preveu sancions de multa econòmica de 60 a 150 euros (lleu), 150 a 1.500 euros (greus) i 1.500 a
30.000 euros (molt greus), en funció de la concurrència de les circumstàncies graduadores d’acord amb
l’article 11.
En quan a les circumstàncies graduadores de la quantia de la sanció, a) La transcendència social i el
perjudici causat per la infracció comesa. b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la
comissió de la infracció. c) La reiteració o la reincidència en la comissió d'infraccions. En aquest cas les
circumstàncies que concorren són: es denuncia un episodi d’agressivitat a un altre animal. Malgrat no es pot
prejutjar aquí la certesa d’aquells fets, sí que existeix una denuncia per part d’una altra persona i un
requeriment a la policia, que d’haver anat lligat i amb morrió no s’haurien donat, entenent-se com un resultat
que fa merèixer una reprovació major de la conducta, que infringeix la norma. Això fa merèixer un import més
de la sanció. Mentre que pel que fa a no censar l’animal, cal tenir en compte que sí estava inscrit però no
amb el domicili d’Alcarràs, tot i que es tracta d’un fet que no pot succeir per descuit.
Setè.- És competent per resoldre aquest procediment: a) els alcaldes, per la comissió d'infraccions de
caràcter lleu. b) el ple de l'ajuntament, per la comissió d'infraccions de caràcter greu i molt greu.
En virtut de l’anterior es proposa al Ple adoptar el següent
ACORD:
Primer.- imposar a. FFL DNI ….011Z
l’article 7.3.e) del mateix text legal.

una sanció de multa per import de 800 euros per una infracció de

Segon.- La liquidació podrà fer-se efectiva en qualsevol de les formes establertes legalment, podent-ne
efectuar transferència bancària en favor d'aquest Ajuntament, al c.c. núm. ... CAIXABANK, o bé directament a
la caixa municipal en efectiu. El termini de pagament és: per a les 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.

1.- El regidor portaveu del grup de SA Sr. Manel Ezquerra, manifesta que no coneixia els fets de
l’assumpte anterior, tal i com els ha explicat la mare, per això vol dir que esta a favor de que la policia
prengui aquestes actuacions com a prioritàries, es important recollir aquesta proposta, de vegades es
truca a la policia i no acudeixin en el termini desitjat. Creu que s’hauria de parlar seriosament i demanar
que es sigui més conscient.
2.- El regidor portaveu del grup del PDeCAT Sr. Jordi Janés, manifesta que la sanció es un cop més, no
és el cas dels danys a una menor, però ara un altra vegada un gos sense corretja ja agredit a un altre
gos, creu que s’hauria de revisar el protocol d’actuació de la policia perquè vagin immediatament.
3.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra, en nom del grup municipal d’ERC, manifesta que pocs municipis tenen una
patrulla les 24 hores del dia i tots els dies de l’any, clar que poden haver coses a millorar, però en d’altres
poblacions o es truca al 112 o als Mossos d’Esquadra i es va molt més lent, i que per molt que vulguem
de vegades no es mai suficient. Per això creu que no es tracta de treure importància a la sanció ateses
per les circumstàncies, siguem conscients que molts cops no es pot atendre a tot i si que es buscaran
solucions, més recolzament dels Mossos, més incidència de la policia local, però són situacions molt
tenses i límits. Sense perjudici de tot insisteix en fer la campanya de conscienciació per la policia local.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 9 dels 13 regidors que integren el nombre legal de
membres del ple, resta aprovada per unanimitat

6.- Expedient 1154/2018. PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT D’ALCARRÀS D’ADHESIÓ A LA
TERCERA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT DE GAS NATURAL DESTINAT
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Oberta deliberació es donen les intervencions, en síntesi, següents:
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ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT
LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU.
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de Governació del dia 5 d'abril de 2018.
L’Alcalde-President, en virtut dels següents,
ANTECEDENTS
Primer- En sessió del 29 d’abril de 2014, la Comissió Executiva del Consorci Català pel Desenvolupament
Local (en endavant CCDL) va aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions
tècniques de l’Acord marc del subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2014.03) que resten integrats en l’expedient d’aquest contracte derivat com a documents
contractuals.
Segon.- Amb data 29 de setembre de 2014, el CCDL va procedir a formalitzar amb l’empresa Gas Natural
Servicios SDG i amb l’empresa Endesa Energia els pertinents contractes de l’Acord Marc.
Tercer.- En data 18 de novembre de 2014 la Comissió Executiva del CCDL, va acordar adjudicar a
l’empresa ENDESA ENERGÍA SAU la licitació de la subhasta electrònica pel subministrament de gas
natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, regida pel plec de clàusules administratives
particulars aprovat per acord de la Comissió Executiva del CCDL, adoptat en la sessió de 30 de setembre
de 2014 (Exp. 2014.03 D01), i derivada de l’Acord Marc subscrit, el 29 de setembre de 2014.
Quart.- En data 12 de desembre de 2014, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat mercantil
adjudicatària ENDESA ENERGÍA SAU, el corresponent contracte de subministrament de gas natural,
licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.
Cinquè.- En data 30 de novembre de 2015, la Comissió Executiva del CCDL va a provar la pròrroga del
contracte de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp.
2014.03 D01), subscrit en data 12 de desembre de 2014, entre el CCDL i l’entitat mercantil ENDESA
ENERGÍA SAU, per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de gener de 2016.

Setè.- En data 26 d’octubre de 2016, l’òrgan de contractació de l’ACM ha aprovat la segona pròrroga del
contracte de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (EXP
2014.03-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de gener de 2017, en els mateixos termes
i condicions d’execució del contracte i prestació del subministrament de gas establerts al plec de
clàusules administratives, abans citat.
Vuitè.- En data 19 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM ha aprovat la tercera pròrroga del
contracte de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (EXP
2014.03-D01) per un període de 9 mesos a comptar des de l’1 de gener de 2018, en els mateixos termes i
condicions d’execució del contracte i prestació del subministrament de gas establerts al plec de clàusules
administratives, abans citat.
Novè.- Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 21 del Plec de
clàusules administratives particulars del procediment derivat 2014.03-D01.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat de l'Acord marc del
subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya, a licitar mitjançant
subhasta electrònica, aprovat per la Comissió Executiva del CCDL en data 30 de setembre de 2014. (Exp.
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Sisè.- En data 30 de novembre de 2015, la Comissió Executiva del CCDL també va a provar la cessió,
com a modificació subjectiva (òrgan de contractació), del contracte derivat de l’Acord Marc pel
subministrament gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.03-D01), a favor
de l’Associació Catalana de municipis i Comarques, per a la subrogació, d’aquesta última, en la posició
del CCDL en relació amb tots els drets i deures derivats de la relació contractual, així com en relació a
qualsevol altre efecte jurídic.
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2014.03-D01)
Segon.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del
subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya en quan als períodes de
pròrroga de la durada del contracte.
Tercer.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc del
subministrament de gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 2014.03) en quan a
l’adjudicació i formalització dels contractes derivats de l’Acord marc.
Quart.- Article 156 i 198 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) pel que fa a la formalització dels contractes
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents
contractuals.
Cinquè.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels contractes.
Sisè.- Article 53.1 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 resta de disposicions vigents en matèria de règim local que
regulen el funcionament i competències de l’Ajuntament.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment, aquest (Ajuntament, Consell Comarcal ...)
ACORDA
Primer.- Que l’Ajuntament del municipi d’Alcarràs s’adhereix a la tercera pròrroga del l’Acord marc de
subministrament de gas natural destinat a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014/03-D01), per un
termini de nou mesos, des de l'1 de gener de 2018 al 30 de setembre de 2018, amb les següents
condicions econòmiques:
variable
variable
variable
variable
variable

(EUR/MWh)
(EUR/MWh)
(EUR/MWh)
(EUR/MWh)
(EUR/MWh)

Preu tarifa
48,553
41,679
37,336
34,231
23,106

Segon.- Comunicar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (Carrer València, 231,
6ª, 08007, Barcelona).
Tercer.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del contracte derivat
de l’Acord marc de subministrament de gas natural (Avinguda Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot
donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Quart.- Delegar en l’Alcaldia la formalització i l’execució dels actes necessaris per perfeccionar l’adhesió.
Oberta deliberació es donen les intervencions, en síntesi, següents: No es donen.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 9 dels 13 regidors que integren el nombre legal de
membres del ple, resta aprovada per unanimitat.

7.- Expedient 4976/2017. APROVACIÓ DEFINTIVIA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL
REGULADORA DEL PME.
Atès el dictamen de la Comissió Informativa de Governació celebrada el dia 5 d'abril de 2018.
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L’Alcalde-President, en virtut dels següents
ANTECEDENTS:
Aprovada inicialment la modificació de l' l'Ordenança municipal reguladora del Patronat Municipal d’Esports,
per Acord del Ple de data 29/11/2017, de conformitat amb els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals.
Que en data 9 de febrer de 2018 per la Secretaria es fa constar que exposat al públic durant el termini de
trenta dies a comptar des de l’endemà al de publicació del corresponent anunci en el Tauler d’Anuncis i en el
BOP núm. 246 del 27/12/2017, fins al dia 9/2/2018, no s’han formulat al·legacions per part de particulars. Fent
contar que s’ha donat tràmit d’audiència per aquest termini a les entitats que integren el PME, constant a
l’expedient acta de la comissió, de data 12/12/2017, en el que s’aprova la proposta de modificació, però es
manifesta oposició al nou article 17.bis) en el que es proposa incloure al consell del PME a empreses i
entitats jurídiques privades.
Per tot el qual, atès el dictamen de la Comissió del PME, es proposa per l’Alcaldia, l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Estimar la proposta del Consell del Patronat Municipal d’Esports en relació a la no inclusió de l’art.
17 bis) en la modificació de l’Ordenança.
SEGON.- Aprovar expressament, amb caràcter definitiu, la redacció final del text de modificació de
l'Ordenança municipal reguladora del Patronat Municipal d’Esports, incorporada a la mateixa la modificació
derivada de l’al·legació estimada al punt anterior.
TERCER.- Publicar l’acord definitiu amb el text íntegre de l’Ordenança en el Butlletí Oficial de la Província, no
produint l’ordenança cap efecte jurídic en tant no hagin transcorregut quinze dies comptats des del dia
següent al de la publicació; segons el previst en els articles 65 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, 178.2 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 66.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat
pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

Oberta deliberació es donen les intervencions, en síntesi, següents:
1.- El regidor portaveu del grup de SA Sr. Manel Ezquerra, manifesta que no va poder assistir a la reunió
del PME, però vol manifestar que s’hauria tingut que deixar accedir a les empreses privades al patronat
perquè em de pensar que també treballen les bases i competeixen en moltes ocasions amb bons
resultats arreu de Catalunya i d’Espanya, el fet que siguin privats podria significar que no rebessin
subvencions com la resta d’entitats, però si formar part del patronat. Accepten la decisió però no la
comparteixen i treballaran per que es canviï.
2.- El regidor portaveu del grup del PDeCAT Sr. Jordi Janés, manifesta s’abstindran, el motiu es degut a
que creiem que les entitats privades també haurien de formar part del patronat, creiem que es positiu,
son entitats que aporten un valor afegit al poble ja que estan guanyant molts premis i reconeixements i
porten el nom d’Alcarràs al mon. S’hagués pogut acordar un conveni de col·laboració entre patronat i
empreses privades respectant el funcionament i filosofia d’aquest.
3.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra, en nom del grup municipal d’ERC, juntament amb el regidor delegat
d’Esports Sr. Jaume Bernis, manifesten d’acord amb la decisió unànime del patronat, però s’intentarà que
més endavant es pugui trobar una solució per tal de fer participes del foment de l’esport a les empreses
privades.
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Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 9 dels 13 regidors que integren el nombre legal de
membres del ple, resta aprovada per 7 vots a favor dels grups d’ERC i del SA i 2 vots d’abstenció dels
regidors del grup del PDeCAT.
8.- Expedient 4842/2017. APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA REGULADORA DEL MERCAT
MUNICIPAL I LA VENDA AMBULANT.
Atès el dictamen de la Comissió Informativa de Governació celebrada el dia 5 d'abril de 2018.
L’Alcalde-President, en virtut dels següents
ANTECEDENTS:
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa de governació celebrada el dia ,,,de 2018.
L’Alcalde-President, en virtut dels següents,
ANTECEDENTS:
Que l’Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada el dia 29/11/2017, entre altres, va adoptar l’acord
d’aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora del mercat municipal i de l'ordenança reguladora de
la venda ambulant, en els termes en que figura en l’expedient.
Que l’expedient ha estat exposat al públic per termini de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí
Oficial de la Província núm. 244 del dia 21/12/2017, en el taulell d’anuncis de la Corporació i l’E-Tauler de la
Seu electrònica municipal, que fineix el dia 7 de febrer de 2018. Havent-se donat emplaçament a l’Associació
de marxants de Catalunya i havent efectuat informació als actuals venedors ambulants del mercat municipal.
Que durant aquest període, segons acredita el personal encarregat del servei, els interessats han manifestat
observacions respecte a reduir el termini de pagament de la taxa, i que es realitzi com a màxim durant un
període de 2 mesos (en lloc de 3 mesos), proposant per tant modificar l’article per fer liquidacions
bimensuals.
Que les observacions realitzades admissibles però caldrà incorporar la possibilitat de modificar els calendaris
de recaptació per resolució de l’Alcaldia, als efectes d’adaptar la mateixa a les necessitats que temporalment
es puguin donar sense tenir que modificar contínuament l’ordenança

Per això, de conformitat amb l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local, i amb l'article 178 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 65 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel
Decret 179/1995, de 13 de juny,
Es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Estimar les observacions presentades pels interessats mitjançant l’encarregada del servei respecte
a la bimensualitat del pagament de la taxa, no obstant caldrà incorporar la possibilitat de modificar els
calendaris de recaptació per resolució de l’Alcaldia, als efectes d’adaptar la mateixa a les necessitats que
temporalment es puguin donar sense tenir que modificar contínuament l’ordenança
“Article 11. Taxes municipals.
Els marxants han de satisfer les taxes municipals quin import s’estableix en l’ordenança fiscal vigent, pels
serveis que els presta l’Ajuntament i l’ús privatiu de l’espai públic.
La taxa municipal per aprofitament de l’espai públic obeirà a períodes bimestrals de realització de l’activitat
que comporta un ús privatiu de l’espai públic. La meritació de la taxa tindrà lloc el primer dia de cada
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bimestre. Quan el cessament de la utilització privativa esdevingui amb anterioritat a la finalització del
bimestre, la quota de la taxa s’ajustarà a aquesta circumstància amb el consegüent prorrateig.
Als efectes de facilitar el pagament els rebuts es podran domiciliar en qualssevol entitat bancària amb compte
municipal. A tal efectes es realitzarà un padró bimestral de persones autoritzades durant el bimestre a
realitzar la venda.
Els venedors autoritzats que no acreditin el pagament de la taxa bimestral no tindran dret a l’exercici de la
venda i deuran cessar en l’activitat fins al pagament de la mateixa.
Quan per causes no imputables al subjecte passiu, el servei públic, l’activitat administrativa o el dret a la
utilització o aprofitament del domini públic no es presti o desenvolupi, procedirà la devolució de l’import
corresponent.
El període de cobrança bimestral podrà ser modificar per Resolució de l’Alcaldia en l'aprovació del calendari
fiscal anual, per adaptar la recaptació a les necessitats que temporalment es puguin donar sense tenir que
modificar contínuament l’ordenança, prèvia notificació als interessats.”.
SEGON. Aprovar expressament, amb caràcter definitiu, la redacció final del text de l'ordenança reguladora de
la venda ambulant, un cop resoltes les reclamacions presentades i incorporades a la mateixa les
modificacions derivades de les al·legacions estimades, en els termes en que figura en l’expedient.
TERCER.- Publicar l’acord definitiu amb el text íntegre de l’Ordenança en el Butlletí Oficial de la Província, no
produint l’ordenança cap efecte jurídic en tant no hagin transcorregut quinze dies comptats des del dia
següent al de la publicació; segons el previst en els articles 65 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, 178.2 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 66.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat
pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
QUART.- Publicar, igualment, l’acord definitiu en el Portal de Transparència i inserir-lo en el taulell d’anuncis
de l’Ajuntament i de la Seu electrònica municipal.
CINQUÈ.- Facultar a Alcalde-President per a subscriure i firmar tota classe de documents i en general per a
tot el relacionat amb aquest assumpte.
Oberta deliberació es donen les intervencions, en síntesi, següents: No es donen.

9.- Expedient 51/2018. APROVACIÓ DEFINITIVA DE DECLARACIÓ D’UTILITAT PÚBLICA I
AFECTACIÓ AL DOMINI PÚBLIC DE LES FINQUES FORESTALS DE PROPIETAT MUNICIPAL.
Atès el dictamen favorable de la Comissió informativa de Patrimoni del dia 5 d'abril de 2018.
L’Alcalde-President, en virtut dels següents
ANTECEDENTS:
El Ple en sessió ordinària del dia 25 de gener de 2018, va acordar l’aprovació inicial de l’expedient relatiu a
la declaració d’utilitat pública i afectació al domini públic de les finques forestals de propietat municipal,
actualment classificades inventarialment com a béns de propis, dins del Patrimoni de Finques Forestals i/o
rústiques
Exposat al públic l’acord al B.O.P. núm. 27 de data 7 de febrer de 2018, al Tauler d’Anuncis i a la Seu
Electrònica municipal durant el període d’un mes. Es certifica per la Secretaria que no s’han formulat
al.legacions durant el termini de fins el dia 8 de març de 2018.
Per tot el qual procedeix aixecar la proposta inicial a definitiva.
Atès el dictamen favorable de la Comissió informativa de Patrimoni del dia 5 d'abril de 2018.
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Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 9 dels 13 regidors que integren el nombre legal de
membres del ple, resta aprovada per unanimitat.
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Es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar definitivament l’expedient relatiu a la declaració d’utilitat pública i afectació al domini públic
de les finques forestals de propietat municipal, actualment classificades inventarialment com a béns de
propis, dins del Patrimoni de Finques Forestals i/o rústiques. Tot modificant-ne la qualificació de bé
patrimonial a bé de domini públic. S’estableix l’afectació al domini públic, ús públic restringit als usos
urbanísticament autoritzats pel POUM i per la normativa sectorial del forest.
SEGON. Disposant presentar la sol·licitud d’inici d’expedient de declaració d’utilitat pública davant dels
Departaments competents de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la legislació específica.
Corresponent.
Oberta deliberació es donen les intervencions, en síntesi, següents: No es donen.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 9 dels 13 regidors que integren el nombre legal de
membres del ple, resta aprovada per unanimitat.

10.- Expedient 990/2018.- COMUNICACIÓ D’ADJUDICACIÓ I PRESSA DE POSSESSIÓ DEL LLOC DE
TREBALL D’INTERVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT.
Atès el dictamen de la comissió informativa d’Hisenda celebrada el dia 5 d'abril de 2018.
L’Alcalde-President, en virtut dels següents,

es comunica que en data 13 de març de 2018, va comparèixer davant l’alcalde de l’ajuntament d’Alcarràs
la sra. Ester Abellana Mogues, funcionària d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, i
manifestà que li ha estat adjudicat el lloc de treball d’intervenció de l’ajuntament d’Alcarràs, segons
resolució de 2 de març de 2018, de la Direcció General de Funció Pública, per la que es resol el concurs
unitari, publicada al BOE núm. 62, de 12 de març de 2018. Fent constar que el Sr. Alcalde li donà
possessió després de manifestar que promet per la seva consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la constitució com a norma fonamental de
l'Estat.
El Ple es dona per comunicat.
11.- Expedient 4158/2017. COMUNICACIÓ D’APROVACIÓ DEFINITIVA PRESSUPOST GENERAL, LES
BASES D'EXECUCIÓ I LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI, LABORAL I EVENTUAL PER A
L'EXERCICI ECONÒMIC 2018
Atès el dictamen de la comissió informativa d’Hisenda celebrada el dia 5 d'abril de 2018.
L’Alcalde-President, en virtut dels següents,
ANTECEDENTS:
Es comunica al Ple que , l’aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de
personal funcionari, laboral i eventual per a l'exercici econòmic 2018 adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en
sessió de data 25/01/2018. Ver exposat al públic mitjançant edicte en el butlletí oficial de la província de
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Lleida núm. 19, de data 26 de gener de 2018, i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament. Que un cop
transcorregut el període d'exposició pública que finalitzà el dia 16 de febrer de 2018. Es va fer constar
que no s'havien presentat al·legacions ni reclamacions de cap mena. En virtut de l'establert a l'art. 169.1
del Reial Decret legislatiu 2/2004, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals, el Pressupost es considerà definitivament aprovat amb la data de finalització de l’exposició
pública, 16 de febrer de 2018. Publicant-se definitivament en el B.O.P. Núm. 38 del 22 de febrer de 2018.
El Ple es dona per comunicat.

12.- Expedient 1080/2018. COMUNICACIÓ DELS PLANS PRESUPUESTARIS A MIG TERMINI
2019/2021.
Atès el dictamen de la comissió informativa d’Hisenda celebrada el dia 5 d’abril de 2018.
L’Alcalde-President, en virtut dels següents,
ANTECEDENTS:

Es dona compte de la comunicació al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, realitzada el dia
15/03/2018, de la previsió dels Plans Pressupostaris a Mig Termini 2019/2021, derivats del pressupost de
2018, del resum següent:

SALDOS I ALTRES MAGNITUTS

2018

Taxa de
variació
2015/201
6

2019

Taxa de
variació
2016/2017

2020

Taxa de
variació
2017/201
8

2021

Saldo operacions corrents

1.001.314,69

7,35%

1.074.944,37

-3,15%

1.041.079,88

-6,49%

973.501,19

- Derivades de l'evolució tendencial
(no afectades per modificacions
polítiques)

1.001.314,69

7,35%

1.074.944,37

-3,15%

1.041.079,88

-6,49%

973.501,19

Saldo operacions de capital

-629.622,09

-16,62%

-525.000,00

-0,57%

-522.000,00

-0,38%

-520.000,00

- Derivades de l'evolució tendencial
(no afectades per modificacions
polítiques)

-629.622,09

-16,62%

-525.000,00

-0,57%

-522.000,00

-0,38%

-520.000,00

Saldo operacions no financeres

371.692,60

47,96%

549.944,37

-5,61%

519.079,88

-12,63%

453.501,19

- Derivades de l'evolució tendencial
(no afectades per modificacions
polítiques)

371.692,60

47,96%

549.944,37

-5,61%

519.079,88

-12,63%

453.501,19

Saldo operacions financeres

-489.000,00

-3,89%

-470.000,00

-8,51%

-430.000,00

-5,58%

-406.000,00

- Derivades de l'evolució tendencial
(no afectades per modificacions
polítiques)

-489.000,00

-3,89%

-470.000,00

-8,51%

-430.000,00

-5,58%

-406.000,00

- Derivades de modificacions
polítiques

- Derivades de modificacions
polítiques
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Taxa de
variació
2016/2017

2020

Taxa de
variació
2017/201
8

2021

- Derivades de modificacions
polítiques
Saldo operacions no financeres

371.692,60

47,96%

549.944,37

-5,61%

519.079,88

-12,63%

453.501,19

Ajustos per al càlcul de cap.nec.de
finançament SEC 95

-215.091,43

30,90%

-281.551,10

1,34%

-285.330,71

1,35%

-289.185,85

Capacitat o necessitat de
finançament

156.601,17

71,39%

268.393,27

-12,91%

233.749,17

-29,70%

164.315,34

Limit Regla de la Despesa
calculada

7.579.407,47

2,31%

7.754.804,10

0,60%

7.801.602,73

2,59%

8.003.654,67

Despesa computable de l'exercici

7.490.023,58

1,52%

7.603.901,30

2,59%

7.800.833,01

1,12%

7.888.565,45

Compliment regla de la despesa
(SI/NO)

SI

Deute Viu a 31/12

SI

SI

SI

3.745.637

-12,55%

3.275.637

-13,13%

2.845.637

-14,27%

2.439.637

A curt termini

1.000.000

0,00%

1.000.000

0,00%

1.000.000

0,00%

1.000.000

A llarg termini

2.745.637

-17,12%

2.275.637

-18,90%

1.845.637

-22,00%

1.439.637

Ràtio deute viu/Ingressos
Corrents

45,06%

38,38%

32,75%

27,56%

El Ple es dona per comunicat.
13.- Expedient 356/2018. PROPOSTA D'ACORD. COMUNICACIÓ 'EXECUCIÓ TRIMESTRAL DEL
PRESSUPOST, MOROSITAT I PMP DE FACTURES DEL 4 TRIMESTRE DE 2017.
Atès el dictamen favorable de la comissió informativa d'Hisenda celebrada el dia 5 d’abril de 2018.

ANTECEDENTS:
Als efectes de la informació requerida pels grups municipals sobre el control pressupostari i financer,
donat que de les reunions de l'Àrea econòmica de l'ajuntament no s'aixequen actes, sinó que es dona
compte i analitzen els estats d'execució pressupostària i de capacitat econòmica i financera requerida per
la normativa d'aplicació i que es comuniquen periòdicament a l'Oficina virtual de les Entitats Locals del
Ministeri d'Hisenda.
Vistos els informes de la Intervenció municipal, sens perjudici de que les dades són aprovades per
l'Alcaldia o la Junta de Govern, es procedeix amb la periodicitat trimestral o anual que correspongui, a
donar compte i a realitzar la següent
COMUNICACIÓ:
Estats comunicats durant el Quart Trimestre de 2017.
Informes del compliment de les obligacions de tramesa d’informació a hisenda, relatives a període mig de
pagament, morositat i execució trimestral del pressupost.
4r TRIMESTRE 2017
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En data 29/01/2018, es va complir amb les obligacions de tramesa d’informació del 4 t TRIMESTRE de
2017, sobre període mig de pagament (PMP), Morositat, i execució trimestral del pressupost, previstes a:
- Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM).
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).
Es dóna compte de les comunicacions efectuades, amb els següents resums:
Dades Període Mig Pagament 4 t. trimestre 2017
Es pren com a data d’inici del còmput la data d’aprovació de la factura, i final el pagament efectiu. Es
pondera per l’import de les factures.
Periodo Medio de
Pago Global a
Proveedores
Trimestral
20,8310165

Ratio de
Operaciones
Pendientes de
Pago *
6,00555086

Ratio de
Operaciones
Pagadas *
29,1877136

Informe de morositat, 4 t.. trimestre 2017:
Es pren com a data d’inici del còmput la data de registre de la factura, i com a final el pagament efectiu.
Es pondera per l’import de les factures.
Periodo Medio
Pago (PMP)
(días)
59,55

Pagos realizados en el periodo
Pagos Dentro Periodo
Pagos Fuera Periodo
Legal Pago
Legal Pago
Número de Pagos
Importe Total
Número de Pagos
Importe Total
1.178
1.025.464,20
19
9.884,79

Intereses de Demora
Pagados en el Periodo
Importe Total Intereses
0

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo
Dentro Periodo Legal Pago
Fuera Periodo Legal Pago
Periodo Medio
al Final del Periodo
al Final del Periodo
Pago Pendiente
Número de
Importe
(PMPP) (dias)
Número de Operaciones
Importe Total
Operaciones
Total
40,90

370 290.911,61

157

297.991,70

Execució del pressupost 4 t trimestre 2017.
Que en data 31/01/2018 es va comunicar l’estimació de l’execució del pressupost a final d’any, en funció del
ritme d’execució de la despesa. Aquesta realitat al final de l’exercici per ser aproximativa i prèvia a la
liquidació de l’exercici de 2017, no es comunica, adreçant la informació a l’execució definitiva que es
comunica amb l’aprovació de la liquidació del pressupost de 2017.
El Ple es dona per comunicat.
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14.- Expedient 653/2018. COMUNICACIÓ DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
DE L’EXERCICI DE 2017.
Atès el dictamen favorable de la Comissió informativa de Patrimoni del dia 5 d’abril de 2018.
L’Alcalde-President, en virtut dels següents
ANTECEDENTS:
Es dona compte de Decret núm. 231 del dia 5/4/2018, del text literal següent:
Vista la liquidació del pressupost de 2017, de l’Ajuntament d’Alcarràs, confeccionat per la Intervenció
municipal.
Vistos els informes 30 i 31/2018 d’intervenció, referent a la liquidació del pressupost de 2017, i atès el que
preveu l'article 191.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l'article 90.1 del Reial decret 500/1990, sobri matèria pressupostària.
RESOLC
PRIMER. Aprovar la liquidació del Pressupost General de 2017, de l’Ajuntament d’Alcarràs, amb els seus
comprovants i que reflexa les següents magnituds:

Econ.

Pressupost d’ingressos:
Descripció

Previsions

Modificacions

inicials
1
2
3

Impostos directes.
Impostos indirectes.
Taxes, preus públics i
altres ingressos.
Transferències corrents.
Ingressos patrimonials.
Alienació d’inversions
reals.
Transferències de
capital.
Actius financers.
Passius financers.
TOTAL

4
5
6
7
8
9

Previsions

Drets

definitives

Recaptació
neta

Drets
pendents
cobrament

3.536.915,69
109.600,43
1.176.283,80

535.501,59
55.455,34
189.040,19

4.011.260,00
125.000,00
1.400.740,00

13.649,62
0,00
62.828,23

4.024.909,62
125.000,00
1.463.568,23

reconeguts
nets
4.072.417,28
165.055,77
1.365.323,99

2.159.543,22
63.887,92
25.268,00

67.647,87
0,00
0,00

2.227.191,09
63.887,92
25.268,00

2.201.066,04
66.112,26
25.268,00

2.127.202,55
56.792,26
0,00

73.863,49
9.320,00
25.268,00

241.735,23

0,00

241.735,23

30.429,99

20.429,99

10.000,00

0,00
544.109,00
8.571.543,3
7

1.105.127,70
0,00
1.249.253,42

1.105.127,70
544.109,00
9.820.796,79

0,00
0,00
7.925.673,33

0,00
0,00
7.027.224,72

0,00
0,00
898.448,61

b) Pressupost de despeses:
Econ
.

Descripció

Inicials

Modificacion Definitius
s

Despeses

3.156.250,62
3.282.270,84

23.600,00
725.301,47

3.179.850,62
4.007.572,31

3.069.099,63
3.925.488,22

Obligacion
s
Reconegudes
netes
3.069.099,63
3.873.671,77

128.700,00
215.552,00

4.506,19
60.006,57

133.206,19
275.558,57

115.596,85
255.744,10

115.596,85
225.614,49

111.355,28
204.794,45

4.241,57
20.820,04

30.000,00

-30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.222.069,91
26.700,00

461.039,19
0,00

1.683.109,10
26.700,00

979.024,22
25.211,76

740.777,01
25.211,76

584.326,02
25.211,76

156.450,99
0,00

510.000,00
8.571.543,3
7

4.800,00
1.249.253,42

514.800,00
1.249.253,42

514.791,75
8.884.956,53

514.791,75
8.564.763,26

475.174,20
7.818.125,4
0

39.617,55
746.637,86

compromeses
1
2
3
4
5
6
7
9

DESPESES DE PERSONAL.
DESPESES CORRENTS EN
BÉNS I SERVEIS.
DESPESES FINANCERES.
TRANSFERÈNCIES
CORRENTS.
FONS DE CONTINGÈNCIA I
ALTRES IMPREVISTOS
INVERSIONS REALS.
TRANSFERÈNCIES DE
CAPITAL.
PASSIUS FINANCERS.
TOTAL
b)

Pagaments

Obligacions

3.007.534,98
3.409.728,71

pendents de
pagament
61.564,65
463.943,06

Resultat pressupostari:
Descripció

DRETS

OBLIGACIONS

AJUSTOS

RESULTAT

Codi Validació: 3Y3HPMND2QF6EST46N3PD4QT7 | Verificació: http://alcarras.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 20 de 31

a)
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a. Operacions corrents
b. Operacions de capital
1. Total operacions no financeres (a+b)
c. Actius financers
d. Passius financers
2. Total operacions financeres (c+d)
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI
(I=1+2)
AJUSTOS:
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de tresoreria
per a despeses grals.
4. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici
5. Desviacions de finançament positiu de l'exercici
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5)

21

RECONEGUTS RECONEGUDES
NETS
NETES
7.869.975,34
7.283.982,74
55.697,99
765.988,77
7.925.673,33
8.049.971,51
0,00
0,00
0,00
514.791,75
0,00
514.791,75
7.925.673,33
8.564.763,26

PRESSUPOSTARI
585.992,60
-710.290,78
-124.298,18
0,00
-514.791,75
-514.791,75
-639.089,93
890.256,92
196.260,68
194.145,66
892.371,94

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)

c)

253.282,01

Romanent de tresoreria:
Descripció
1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
4. (+) Partides pendents d'aplicació
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)
II. Saldos de cobrament dubtós
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II III)

Import

Import
281.795,85
3.265.740,26

898.448,61
2.319.183,57
48.108,08
1.404.164,06
746.637,86
43.591,53
613.934,67
-6.386,65
21.541,12
15.154,47
898.448,61

2.136.985,40
1.687.588,16
54.358,78
395.038,46

TERCER. Donar compte al Ple de la Corporació en la primera sessió que aquest celebri, d'acord amb quant
estableixen els articles 193.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial
decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’Abril, i ordenar la
comunicació al Ministeri d’Economia i Hisenda i a la Generalitat de Catalunya. “

El Ple es dona per comunicat.

15.- Expedient 1293/2018. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
CRÈDITS

Atès el dictamen favorable de la Comissió informativa de Patrimoni del dia 5 d’abril de 2018.
L’Alcalde-President, en virtut dels següents
ANTECEDENTS:
Miquel Serra I Godia, Alcalde-President de l’Ajuntament de/d' Alcarràs, en l'exercici de les facultats que
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SEGON. Aprovar el quadre de finançament final de les obres previstes en el pressupost definitiu que
s’adjunta com annex.
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m'atribueix la Legislació vigent, proposo al Ple l'adopció de l'Acord següent:
Davant la presentació de factures en el departament d'Intervenció, que no disposaven de crèdit adequat i
suficient al pressupost de 2017, per poder-hi fer front.
Atès l'informe d'Intervenció 29/2018, on consta que en aplicació de l'article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de
20 d'abril, el reconeixement d'obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol causa, no ho
haguessin estat en aquell a què corresponien, és competència del Ple de la Corporació, i que en aquest cas
concret és possible la seva realització.
De conformitat amb el que s'exposa, proposo al Ple de la Corporació l'adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Aixecar el reparament d’intervenció, per falta de crèdit adequat i suficient.
SEGON. Aprovar el reconeixement dels crèdits i aprovar les factures que es relacionen en l'Annex I adjunt a
l'expedient, amb un total de 46.269,23 €.
TERCER. Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l'exercici 2018, els crèdits corresponents a aquestes factures.
Oberta deliberació es donen les intervencions, en síntesi, següents:
1.- El regidor portaveu del grup de SA Sr. Manel Ezquerra, manifesta que com en d’altres ocasions
votaran en contra per que la proposta demostra el descontrol de la despesa, són factures de serveis que
en general s’han de conèixer, s’han de controlar més. Per això torna a insistir en la comissió que sempre
demana perquè entre tots es pugui saber quines despeses tenim i no se’ns escapin més coses. Exemple
el camp de futbol, la caldera de gas funcionant quan no hi ha serveis, aquesta comissió podria ajudar a
controlar la despesa,perquè cada vegada tenim més despesa corrent. S’ha de treballar més sinó això
serà un pou sense fons. Es presenten factures fora de termini, de fa més de 6 mesos, no vol males
interpretacions de les seves paraules, no es diu que siguin despeses il·legals, però per algunes despeses
falta control i tenen opacitat. També la proposa no s’ha conegut fins a 3 o 4 dies abans del Ple. En
definitiva demana més control de la despesa.

El Sr. Ezquerra replica que no cal gastar diners en aquests controladors, el que cal és informació de les
persones del funcionament de les coses, en teoria són bons els aparelles però no a la pràctica.
3.- El regidor portaveu del grup del PDeCAT Sr. Jordi Janés, manifesta que votaran en contra perquè eren
factures que no tenien cabuda al pressupost. Demana que si s’està estudiant reduir els consums demana
que s’informi a la oposició, demana informació de totes aquestes inversions, ja que si no es provoquen
dubtes perquè és una informació que han d’interpretar i no saben el perquè de les coses, demana
finalment que s’informi dels estudis dels consums en comissió.
El regidor delegat Sr. Santi Pelegrí respon que es pot informar en la propera comissió d’urbanisme dels
informes de control energètic i debatre a la mateixa.
4.- El regidor delegat d’hisenda Sr. Jaume Bernis contesta que quan van entrar, durant el pressupost de
2012, es va fer un control de la despesa i dels consums generals, així es van apagar fanals de
l’enllumenat públic sense habitatges o alternant els apagats i encesos alternativament segons la població,
per exemple als polígons industrials, tot per generar un estalvi fins i tot quan va haver un increment del
preu de la llum un 4 o 5%, vol dir que es poden fer moltes coses, però està clar que s’han fet actuacions
pel control de la despesa.
L’Alcalde afegeix que fa 3 anys també es van revisar les potencies contractades de l’enllumenat per
reduir-les i baixar la facturació.
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2.- .- L’Alcalde contesta que perquè siguem conscients del control de la despesa que es fa, informa que
s’ha ficat reguladors dels consums i es coneixen les tendències, pot ser hi ha defectes per això demana
col·laboració de tots i rebre informació per millorar.
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El regidor Sr. Jordi Janés replica que s’hauria de revisar l’enllumenat en alguns carrers on comença a
haver mots habitatges i caldria tenir-los tots en funcionament i no alternativament.
L’Alcalde informa també de la subvenció del FEDER que ha estat demanada per instal·lar LED a
l’enllumenat.
El Sr. Ezquerra creu que no sol es el control energètic, sinó saber perquè es fan rèntings per vehicles
nous i es mantenen els antics i els seus costos de reparació, es a dir insisteix en que són coses que
s’haurien d’estudiar en una comissió de control de la despesa.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 9 dels 13 regidors que integren el nombre legal de
membres del ple, resta aprovada per 6 vots a favor del grups d’ERC i 3 vots en contra dels regidors dels
grups del PDeCAT i SA.
16.- Expedient 1362/2018. MOCIÓ PER ESTABLIR UN TERMINI OBLIGATORI A L'HORA DE
RESPONDRE LES INSTÀNCIES PRESENTADES PER LA CIUTADANIA.
Atès el dictamen favorable Comissió informativa de governació celebrada el dia 5 d'abril de 2018.
L’Alcalde-President, en virtut dels següents
ANTECEDENTS:
El grup municipal SEMPRE ALCARRÀS a través del seu portaveu SR. MANEL EZQUERRA TOMÀS. de
conformitat amb allò que preveu l'article 91.4 i 97 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, per les raons d'urgència
següents: AGILITZAR TRÀMITS., vol sotmetre a la consideració del ple l'assumpte següent, per al seu debat
i, si escau, la seva aprovació per part d'aquest.
MOCIÓ
Moció per establir un termini obligatori a l'hora de respondre les instàncies presentades per la ciutadania.

Per a aquesta finalitat demanem el següent principi d'acord:
-Creació d'un mecanisme en el qual l'Ajuntament es comprometi en respondre totes les instàncies.
Distribuint a cadascun dels àmbits del cartipàs municipal, mitjançant una persona designada, cadascuna
de les queixes, suggeriments, peticions o reclamacions formulades. Establint i regulant un temps de
resposta raonable.
Oberta deliberació es donen les intervencions, en síntesi, següents:
1.- El regidor portaveu del grup de SA Sr. Manel Ezquerra, manifesta que la moció pretén atendre les
instàncies que es tarden en respondre, creu que tots hauríem de tenir una resposta més immediata i fins i
tot dir el que es pot trigar en resoldre, es un plantejament que tenen al seu programa.
2.- El regidor portaveu del grup del PDeCAT Sr. Jordi Janés, manifesta d’acord, es veritat que l’arriben
queixes, els veïns volen resposta i no quedar-se al limbe. Creu que cada departament hauria d’informar
del temps que s’estarà en respondre, i una resposta més urgent dels polítics en els casos d’urgència. Es
una cosa a millorar.
3.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra, està d’acord, de fet s’ha comprovat algunes instàncies i la regla general és
que es responguin adequadament. Però es cert que el que abans es rebia i es responia en paper, pot
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El poder públic és un instrument de servei a favor de la ciutadania. Per aquest motiu l'administració
pública ha d'esforçar-se a incorporar i innovar per tal de buscar mecanismes que satisfacin les
necessitats de tots els veïns del municipi.
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haver tingut algun problema en la gestió electrònica i pot haver-ne passat alguna. Alguns altres tràmits els
veïns saben que es poden endarrerir o truquen per telèfon per saber-ho. També algunes peticions es
responen telefònicament perquè és una forma més ràpida de satisfer la queixa o la informació sol·licitada,
En definitiva em de generar un sistema de control del gestor electrònic d’expedient i així es farà,
especialment per aquelles instàncies provinents de l’Etram que s’han pogut descuidar.
El regidor Sr. Manel Ezquerra pregunta quina serà la persona responsable de saber a quin departament o
regidor es traspassen les instal·lacions?. L’Alcalde respon que serà la cap de la OAC la que fa el control
dels registres d’entrada i la derivació als responsables.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 9 dels 13 regidors que integren el nombre legal de
membres del ple, resta aprovada per unanimitat.
17.- Expedient 1364/2018. MOCIÓ PER RENOVAR I MODERNITZAR
L'ESTRUCTURA DEL PLE MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT D'ALCARRÀS.

EL

REGLAMENT

I

Atès el dictamen favorable Comissió informativa de governació celebrada el dia 5 d'abril de 2018.
L’Alcalde-President, en virtut dels següents
ANTECEDENTS:
El grup municipal SEMPRE ALCARRÀS. a través del seu portaveu SR. MANEL EZQUERRA TOMAS. de
conformitat amb allò que preveu l'article 91.4 i 97 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, per les raons d'urgència [1]
següents: MILLORAR LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA., vol sotmetre a la consideració del ple l'assumpte per
al seu debat i, si escau, la seva aprovació per part d'aquest.
MOCIÓ

Durant molts anys, al poder polític establert sempre li ha interessat silenciar totes les veus que volguessin
o tinguessin intenció d'aportar qualsevol mena de canvi al conjunt de la societat civil. No estem parlant
d'uns fets que hagin passat aquí, si no d'unes pràctiques que han passat malauradament, pràcticament a
tot arreu. En aquest sentit, fins i tot partits polítics que han fet bandera de la pluralitat en tots els seus
eslògans, gairebé mai, no han estat capaços de fer passos endavant per tal que la ciutadania tingui la
possibilitat de tindre veu dins de les institucions, ni de canviar res per posar fi al conservadorisme del
Poder Polític establert.
La participació ciutadana en els afers públics ha de ser un dret fonamental per la ciutadania, obligant per
tant als poders públics a facilitar la participació dels ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i
social. No només és un dret fonamental, sinó també la forma d'assegurar-se que les polítiques de les
administracions corresponen a les necessitats ciutadanes. I una fórmula per posar l'acció política en mans
de la ciutadania.
Atès que el reglament del Ple Municipal d'Alcarràs està basat en el Reglamento Orgànico de
Funcionamiento (ROF), una eina genèrica aprovada inicialment per un bipartidisme arcaic durant els
primers anys de la transició.
Atès que cada municipi pot regular, modificar i canviar el reglament dels plenaris en el sentit de
progressar en qualitat democràtica, cal treballar per buscar el màxim de transparència, innovació i
proximitat amb la ciutadania.
El grup municipal de Sempre Alcarràs proposa per a debat i aprovació, si escau, els següents
Acords:
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1. Que en tots els plens ordinaris, un cop finalitzats els mateixos, s'estableixi un torn de precs i preguntes
on tinguin dret a intervenir qualsevol ciutadà d'Alcarràs, tant en l'àmbit individual com a representant
qualsevol associació, col·lectiu o moviment social.
2-Que tots els ciutadans a títol individual i totes les entitats que conformen el teixit associatiu d'Alcarràs
puguin presentar mocions en el marc del Ple Municipal.
3- Que les preguntes i els Precs de cadascun dels grups municipals es puguin fer individualment i que la
resta dels grups polítics tinguin dret a intervenir per valorar o aportar qualsevol informació o dada al tema
tractat.
4- Tots els grups polítics municipals consensuarem un reglament de participació ciutadana per regular les
intervencions proposades en els punts anteriors.
Oberta deliberació es donen les intervencions, en síntesi, següents:
1.- El regidor portaveu del grup de SA Sr. Manel Ezquerra, manifesta que la moció pretén adaptar-nos als
temps que demanden més participació ciutadana fugint dels reglaments orgànics bipartidista.
2.- El regidor portaveu del grup del PDeCAT Sr. Jordi Janés, manifesta
que l’exemple l’hem tingut
avui donant la paraula a una persona afectada per un assumpte, creu que sempre ha de ser per un
assumpte d’interès general o que interessi a un col·lectiu de veïns, no per defensar situacions
individuals, la proposta seria que prèvia presentació de la instància, es tractés en comissió informativa de
participació ciutadana que hauríem de crear i després deixar que s’exposi dins d’un ple.
Afegeix el Sr. Ezquerra que també s’hauria de permetre escoltar la defensa de situacions individuals,
previ filtratge en la nova comissió informativa i participativa, com el portava al seu programa, no per un
interès individual, sinó la proposta d’un veí en benefici de la comunitat de d’interès general. Es manifesta
d’acord en crear aquesta comissió de participació ciutadana.
3.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra, en nom del grup municipal d’ERC, contesta no està d’acord en el primer
paràgraf de la moció en línies generals.

Està d’acord en passar per una comissió informativa les sol.licituds que puguin haver per exposar les
pretensions d’interés general en un ple prèvi dictàmen.
No està d’acord amb la proposta d’acord tercera, les preguntes tindran la resposta pel govern oralment o
per escrit en la forma establerta reglamentàriament, sense perjudici de que per les circunstàncies alguns
precs es puguin establir debatir-los sense votació, com determina el reglament.
Però creu que els plens són órgans de resolució no per informar i debatre com són les comissions
informatives.
Per això es manifesta d’acord en el punt 2 de la proposa amb les aportacions efectuades pel grup del
PDECAT, però no amb la resta.
4.- El Sr. Ezquerra replica que el primer paràgraf no es referia a l’ajuntament sinó en general, demana que no
es donin per al·ludits. reitera que ja es diu en el reglament que les peticions han de ser filtrades i tractades en
comissió per ser valorades si es passa o no pel Ple. Respecte als precs i preguntes, com si es presenten
mocions, també s’haurien de passar com s’ha fet fins ara en altres ajuntaments que es passaven les
instàncies dels particulars, creu que un reglament hauria d’admetre-us peticions, precs i preguntes dels
particulars, és una manera de captar que vingui gent als plens i s’involucrin en l’activitat local.
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No està d’acord amb la primera proposta no té sentit atendre precs i preguntes un cop finalitat el ple de
forma ordinària. Creu que no es pot esperar al ple la vinculació amb la participació ciutadana, no perquè
els plens es celebren cada dos mesos, considera que l’atenció ha de ser diària. I recorda que, com avui,
de tant en tant, s’ha deixat intervindre a veïns als plens un cop finalitzat el mateix, com estableix el
reglament.
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5.- La regidora del PDECAT Sra. Ester Ibars considera que s’ha de ser valents, que tots portaven als seus
programes incrementar la participació ciutadana i cal que s’obri el ple a la ciutadania, per això està d’acord
amb la moció i a la proposta efectuada pel seu grup.
6.- L’Alcalde insisteix que el Ple és un òrgan de resolució i no de participació per fer deliberacions i atendre
preguntes que es cosa de les comissions.
Finalment es proposa per unanimitat de tots els grups, modificar la proposta d’acord de la moció, amb la
inclusió de la segona proposta i la millora efectuada pel PDECAT, en la forma següent:
ACORDS:
1.- Que tots els ciutadans a títol individual i totes les entitats que conformen el teixit associatiu d'Alcarràs
puguin presentar mocions en el marc del Ple Municipal, previ dictamen d’una comissió informativa de
participació ciutadana.
4- Tots els grups polítics municipals consensuarem un reglament de participació ciutadana per regular les
intervencions proposades i la creació de la comissió de participació.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 9 dels 13 regidors que integren el nombre legal de
membres del ple, resta aprovada per unanimitat.
B) PART ACTIVITAT DE CONTROL.

18.- Expedient JGL/2018/ 2/ 3/ 4. 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 5 d’abril de 2018.
L’Alcalde-President, en virtut dels següents,

L'Alcalde-President comunica al Ple els Decrets de l'Alcaldia i les resolucions de la Junta de Govern,
acordats en virtut de les seves competències, que consten a les actes comunicades als regidors, del
resum següent:
Expedient JGL/2018/ 2. Núm. 02/2018. acta sessió ordinària del dia 07 de febrer de 2018.
1.- Aprovació acta sessió anterior.
2.- Seguiment de contractacions en tràmit.
3.- Comunicació de decrets alcaldia des de el núm. 4, del 04/01/2018, al núm. 95 del 06/02/2018.
Expedient JGL/2018/ 3. Núm. 03/2018. acta sessió ordinària del dia 23 de febrer de 2018.
1.- Aprovació acta sessió anterior.
2.- Expedient 4786/2017. Determinació de dies festius locals d’obertura de comerços locals.
3.- Expedient 33/2018. Comunicació de reunió del Consell Escolar Municipal.
4.- Expedient 647/2018. Aprovació de conveni interadministratiu per a l’execució del projecte LAB Segre.
subvenció U.E.. xarxa de laboratoris d’innovació social per a biocomunitats circulars.
5.- Comunicació de decrets alcaldia des de el núm.96, del 08/02/2018, al núm. 138 del 20/02/2018.

Expedient JGL/2018/ 4. Núm. 04/2018. acta sessió ordinària del dia 28 de febrer de 2018.
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1.- Aprovació acta sessió anterior.
2.- Expedient núm. 554/2018. Aprovació del calendari fiscal 2018 i del text refós de les ordenances fiscals
per a 2018.
3.- Expedient 1990/2016. 920/2018. acord de distribució subvencions entre els membres de la comunitat
de municipis escola de música d'Alcarràs, Torres de Segre i Aitona provinents de l’IEI
4.- Comunicació de decrets alcaldia des de el núm. 139, del 22/02/2018, al núm. 155 del 28/02/2018.
El Ple es dona per comunicat.

19.- PRECS I PREGUNTES DELS GRUPS MUNICIPALS.
Com es va proposar al punt primer, resta d’aplicació en aquest apartat el reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic i les normes d’organització aprovades pel Ple d’aquest ajuntament en data 29 de
juny de 2015.
Primer.- Precs i Preguntes del portaveu-regidor del grup municipal de S.A. Sr. Manel Ezquerra:
1ª.- Pregunta. Fa dos plens es va demanar que es fes un Eban per alertar dels robatoris que s’estaven
produint, responent-ne que es parlaria amb el sergent de la policia per decidir, però des de a les hores s’han
reproduït més robatoris a l’interior del poble, pregunta que si s’ha decidit alguna actuació amb la policia o
alguna altra actuació per reduir aquest xacra que tenim i que no acava de desaparèixer.
L’Alcalde contesta que no es va considerar adient alarmar amb l’Eban, els experts els aconsellen que no era
adequat, tant Mossos com Policia Local. Al respecte informa que s’està instal·lant a la rotonda de la
Cooperativa una càmera de seguretat intel·ligent, la mateixa que hi ja a la zona rústica per controlar els
vehicles i que ha donat bons resultats, ja que han observat que molts robatoris a les vivendes són per
entrades en aquell espai. Ja està pressupostat i es considera per la policia que anirà be per controlar vehicles
i persones vinculades amb els robatoris. Eina que s’incrementarà que està sent exemple per d’altres
municipis que la volen implantar. Respecte als controls policials són gestions dels Mossos i de la Policia, l’únic
que podem fer es demanar que intentin ser més curosos, però és la coordinació amb els Mossos la que
marca l’actuació.

L’Alcalde contesta que ara no te la informació que es facilitarà per escrit, el regidor delegat Sr. Jaume Bernis
avança que era al voltant de 52 mil euros al 2017 i l’augment era de 46 a 52 mil euros. Però s’informarà per
escrit.
3ª.- Pregunta. Es pot explicar perquè tantes factures amb l’empresa la Troca, saben que les relacions
contractuals reiterades si superen els 18 mil euros han de ser contractades per procediments públics, a partir
del mes de març si supera els 15 mil euros. Pregunta si tots els contractes de serveis o consergeries es fa
amb aquesta empresa, és per la vinculació al poble o perquè?.
L’Alcalde contesta que no hi ha moltes empreses que fan aquest tipus de servei, d’inserció laboral, i dins del
seu personal hi ha moltes persones que són del poble, es tracte de feines temporals o esporàdiques i es fa
amb aquesta empresa perquè considera que és la millor manera legal de fer-ho i es compleix una exigència
de que sempre que es demana el servei sigui gent del nostre municipi. En tot cas es revisarà que no
s’incompleixi el límit legal de contractació per publicitar-ho i licitar-lo, però es veu difícil ja que són feines
temporals, que no estan tot l’any ni són fixes ni paròdiques.
4ª.- Pregunta. El carrer Calvari necessita una actuació urgent de neteja intensa, implementar mesures per
fomentar la habilitació de façanes, però sobre tot nova pavimentació de terra i voreres amb urgència, molt
afectat per reparacions per obres en més mal estat que el formigó antic, demanda que es podria fer
extensiva a d’altres zones del casc urbà, carrers amb voreres estretes i amb poques places d’aparcament,
s’hauria d’estudiar. Pregunta si tenen alguna actuació pensada.
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2ª. Pregunta. Es pot explicar la subvenció al Club de Futbol Alcarràs al 2017, i la suma del total de la previsió
a final de temporada 2017/2018 i el perquè d’un Decret del 12/12/22017, que diu ampliació de subvenció al
Club de Futbol.
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El regidor Sr. Santi Pelegrí contesta que de cara a la setmana que ve està prevista una reunió amb els veïns
del carrer Davant i carrer Lleida per tal d’executar la partida pressupostària de millorar la seguretat viària
d’aquesta zona i a la cruïlla del Cr. Major-Joan Maragall també hi ha prevista un altra actuació. No són les
zones preguntades però s’aniran fent actuacions de millora, s’han previst aquestes perquè hi ha molt pas de
vianants i la utilitza molta gent i canalla per anar a l’escola. A petició del Sr. Ezquerra el regidor Sr. Pelegrí diu
que seran convocats els regidors delegats a la reunió amb els veïns.
5ª.- Pregunta. Fa pocs dies el Ministeri d’Hisenda va publicar les dades de reducció dels mòduls de l’IRPF de
2017 per agricultors i ramaders, sectors molt importants a Alcarràs especialment amb la fruita del pinyol, com
és que el nostre municipi ha quedat fora i que des de el nostre ajuntament no s’ha demanat la reducció per
l’afectació dels preus de la fruita molt per davall, en alguns casos, dels costos de producció, quan des de
aquí s’havia sol·licitat per la Plataforma de Joves Agricultors, que tenien aquesta proposta en les seves
demandes.
L’Alcalde contesta que de fet si que estem amb la reducció de mòduls, la noticia que va sortir al Segre no
estava gens ben explicada, per això vol explicar la realitat, Alcarràs ha quedat del 0.37 reduïda al 0.20, com la
resta de municipis d’Espanya afectats per la crisis, la diferència que hi ha amb els pobles de l’Autovia cap a
dalt, que és el que explica el Segre, es que Gimenells i Almacelles i altres tots ells afectats per les
pedregades, que han quedat al 0.13 de reducció. Això funciona d’una forma reglada, els ajuntaments poden
fer les peticions a Governació-DARPA i a l’Estat, com s’ha fet quan ha pedregat, però el funcionament és el
següent, el DARPA és el que fa les peticions al Ministeri d’Hisenda de reducció de mòduls, previ demanar tots
els informes a Agroseguro, sobre gelades i pedregades al territori, demana informes a empreses fruiteres i en
base a aquests estudis de variació de producció calculen els paràmetres, de tal forma que si no arribes al
25% d’afectació al territori no d’entrés, en tot cas t’hauries d’aproximar per poder intentar fer alguna cosa.
Però l’afectació per la baixada de preus tothom està al 0.20, els municipis que a més a més han tingut les
pedregades han baixat al 0.13 per això diu que la noticia no era complerta de fet tots els pobles del Baix
Segrià estaven a forma. Està be que els ajuntaments facin les sol·licituds, però tot depèn dels informes del
DARPA.

L’Alcalde contesta que de fet ningú ens podrà dir que no ens hem mogut en aquests sentit, de fet les mocions
presentades al Ministeri van ser promogudes per l’Ajuntament d’Alcarràs, a les que es va afegir el Consell
Comarcal, han organitzar reunions a diversos municipis, una d’elles a Torres de Segre per convocar a
productors, cooperatives i sindicats, vol dir que si algú s’ha mogut hem estat nosaltres. Però fer política per
demanar favors a retornar no es la que volen sinó fer actuacions polítiques per coses justes. Tant l’Alcalde
com el regidor d’agricultura Sr. Jordi Estela insisteixen que tens arguments per defensar les reduccions, que
no es pot anar a demanar una reducció al 0.13 quan tu no has tingut pedregades com han tingut els municipis
a munt de l’autovia, pots intentar demanar la reducció quan la pedregada t’ha afectat en un nivell similar al
mínim del 20 o el 25% per declarar-la, però sense tenir afectacions per pedregada no veu com defensar axó.
Si vol es pot trencar la cara perquè ens fiquin al 0.13 a tots per la crisis de preu. Però les coses tenen una raó
i volen ser rigorosos amb els fets. Si algú ha defensant aquesta posició ha estat Alcarràs, fins i tot amb
discussions tenses amb el President de la Diputació per veure qui tenia el protagonisme amb la moció que va
promoure Alcarràs. Reunions a Torrelameu, Corbins, Torres de -Segre, productors i sindicats han estat
convocades pel nostre Ajuntament. Però vista l’aclariment de que la noticia apareguda era incorrecta la gent
ja s’ha quedat més tranquil·la amb la realitat. De fet la situació de la crisis de preu no és per estar al 0,20 sinó
al 0, però les coses són com són i es com ells treballen.
El Sr. Manel Ezquerra aplaudeix les intervencions i demana que un altre cop, si es te la informació precisa, es
comuniqui als regidors per poder tenir la informació que donar a la ciutadania.
6ª.- Prec. Fa tres anys en campanya electoral van haver unes pintades contra la seva agrupació electoral, la
justícia estranyament van tardar en reaccionar i no va resoldre la denuncia durant el període electoral quan la
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El Sr. Jordi Janés demana intervenir per tenir una pregunta similar i no repetir, manifestant que políticament
creu que s’hauria d’intentar negociar la rebaixa al 0.16, per varis motius, toquem a Gimenells, tenim la
Plataforma en defensa de la fruita dolça, perquè si s’ha aconseguit això es gracies a ells, i ara que hi ha
repartiment aquí són els grans oblidats i la gent s’enfada amb motius al veure que municipis confrontants
s’aprofiten d’una rebaixa més. Per axó demana que es sol·liciti al Govern poder entrar en la rebaixa o
negociar la mateixa, cosa que alguns sindicats faran i emparar a la nostre gent com a majors productors de
la fruita dolça deixant-nos la samarreta.
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Junta electoral és competent i els Mossos d’Esquadra tenen un grup especial per aquests assumptes durant
la campanya. No obstant el seu grup va poder averiguar a qui pertanyia la furgoneta detectada per les
càmeres de seguretat i van anar a comunicar-lo als Mossos per demanar-li que anessin a interrogar a
aquesta persona. Però malgrat la urgència que s’hauria de donar a aquestes fets per la Junta electoral i els
Mossos no les consta que es fes cap actuació i, en canvi, el que va passar es que va rebre una trucada de
telèfon d’un dels nois que van fer les pintades disculpant-se. O sigui han d’entendre que la confessió es fa fer
un cop els Mossos sabien qui era el propietari de la furgoneta, i s’havia de saber tots els que hi eren, i sembla
que algú va aconsellar als nois que confessessin. Ell va agrair la confessió i les va dir que anessin als
Mossos perquè la confessió les serviria per atenuar la infracció, uns fets greus ja que les pintades les
comparaven amb grups que practiquen l’odi i que inclòs han matat, és molt greu les comparacions amb grups
violents. Passat dos anys sense judicis ni fer res, mitjançant la seva advocada reben una proposta d’un
procés de mediació, al que es van presentar amb ganes d’acabar l’assumpte, i durant la negociació malgrat
les posicions d’alguns dels afectats, van acceptar tot el que les proposaven, acordant-se que en un ple
municipal es demanessin disculpes d’una forma púbica, ja que no volien que es fes mitjançant els mitjans de
comunicació, acceptant fins i tot que no hagués càmeres ni gravacions. Al final van signar l’acord de mediació
equivalent a una sentència judicial, però la instància signada pels que van delinquir no ha passat pel Ple,
al·ludint vosaltres que no és d’interès per l’ajuntament i que era una cosa entre dos parts, com si no passés
en eleccions municipals per conformar l’ajuntament. Però amb independència de tot això ja les és igual que
es disculpin o que aquestes passin pel Ple. Però hi ha una cosa que no les és igual, al seu dia l’ajuntament no
va aplicar les ordenances municipals perquè una instància superior havia de resoldre la qüestió, no ha passat
res al final, d’acord. Però ara que ja ha passat aquesta instància creu que s’ha de considerar per l’Ajuntament
que van haver uns fets contraris a les ordenances de civisme i convivència, i que aquestes contemplen
sancions pel fet de fer pintades en vies públiques, no vol que es d’entro en l’atac d’odi a adversaris polítics,
però per no crear precedents l’ajuntament hauria de fer complir les ordenances i sancionar aquests fets de
pintades.
L’Alcalde contesta que es dona per comunicat del prec, el Sr. Ezquerra demana que es contesti ara o al
proper ple, l’Alcalde li contesta que es considerarà.
Segon.- Precs i preguntes dels regidors del grup municipal del PDeCAT. El regidor-portaveu Sr. Jordi
Janés, efectua les següents:

Es respon per la regidora d’ensenyament Sra. Noèlia Díaz, dient que aquest tema s’ha tractat en moltes
ocasions als consells escolar de les dues escoles i consta en acta. La gran majoria respecta la normativa
però hi ha pares que no, posant en perill la seguretat dels vianants i si poguessin entrarien amb el cotxe fins a
la classe. Primer s’ha avisat i s’ha avisat molt, s’ha parlat molt amb els regidors encarregats i el sergent de la
policia, perquè es una demanda dels mestres i dels pares, que han demanat que es denunciï passant
fotografies i instàncies dels fets per molts mitjançants en als consells escolars. Per això la policia a la vista de
les denuncies i les reiteracions ha tingut que sancionar a les persones que circulen per on no poden i que
posen en perill a les persones, per exemple aparcaments en doble fila a la sortida de l’escola impedint l’accés
al pas de vianants i la visibilitat o quan la policia ha ordenant aturar a algun vehicle i aquest no s’ha aturat.
Mai ha estat amb afany recaptatori, sempre per seguretat i per requeriment dels pares i professors.
L’Alcalde recorda que ha hagut algun atropellament i la situació és greu. El Sr. Jordi Janés contesa que el seu
grup es reitera en fer campanyes informatives, com aquesta o com la dels gossos, però hi ha pares que no hi
són als consells, i cal fer una campanya avisant i acotant en el temps la informació, però per algun pare li
sembla aquesta sensació recaptatori, per això demana aquestes campanyes informatives pet tots els mitjans
que disposem. La regidora Sra. Noelia Díaz respon que s’han fet campanyes i es pot estudiar de fer més
campanyes.
2ª.- Pregunta. A la Regidoria de Medi Ambient. Farà més d’un any que el grup del PDeCat va reclamant una
campanya sobre el reciclatge de deixalles del nostre municipi, pensen continuar no fent cap gest per mirar
d’augmentar la recollida selectiva amb les eines que tenim ara? – en menys d’un any s’hauria de implantar el
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1ª.- Prec. A la regidoria de Governació. Degut a que a la sortida de les escoles dels nens i nenes i que amb
pocs minuts centenars de pares recullen els seus fills, es concentren alta quantitat de cotxes, tant a el Parc
del Saladar com a Comtes de Torregrossa, i es posen sancions de 200 € per mal estacionament d’aquest
cotxes, demanem que es faci una campanya informativa d’aquestes sancions, com es fa a Lleida, ja que els
imports que suposen aquestes infraccions són molt elevats per una família, ja que els pares i mares tenen la
sensació que es per afany recaptatori.
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porta a porta, i només s’han fet dues o tres xerrades, teniu en ment fer alguna acte?.
El regidor Sr. Jordi Estela respon que no ara, ja que s’ha endarrerit molt l’adjudicació i que s’han presentat
recursos contra l’adjudicació del contracte del Consell Comarcal, però es desconeix quan es resoldrà, per
tant no es podem avançar a la campanya definitiva, està tot programat per començar la campanya 3 o 4
mesos abans del porta a porta, que és el termini aconsellable per tothom, per tant cal saber quan començarà
per no fer campanyes precipitades que no siguin efectives. L’Alcalde contesta que seria llançar els diners fer
campanyes pel sistema actual de recollida, diu que tenim una partida especial al pressupost per fer les dues
campanyes, més la del Consell més la de l’empresa, al Consell d’Alcaldes va demanar que s’avisés amb
temps per poder fer les campanyes de forma contínua i no es solapessin, informa que l’empresa que presta
el servei actualment ha presentant els recursos sense altra motivació que allargar la resolució i la seva
facturació, el termini de resolució dels recursos és 4 mesos i a més 6 mesos més per implantar els sistemes,
que es poden escurçar, però tots estan preparats per fer les campanyes d’informació i implantar el sistema.
El Sr, Jordi Janés replica que creu que són excuses, que tot s’ha demorat, que em perdut un any per
conscienciar a la gent, li fa vergonya que solament es recicli un 20% de la brossa, per això el seu grup voldria
apostar més per millorar la recollida, en tenim mig any o més de que s’acabi d’implantar el sistema porta a
porta, algunes han retirat els recursos, esperem la resolució del tribunal de contractes de Catalunya, tenim 6
mesos i si no volen avançar i quedar-nos amb els brassos plegats no hi ha problema reciclarem quan
s’implanti el servei. Però creu que ja s’hauria de fer la campanya per conscienciar a la gent en el reciclatge,
que després servirà quan s’implanti el porta a porta, però ja avui es pot reciclar i usar els contenidors adients,
tot serà més fàcil.
El Sr. Jordi Estela i l’Alcalde responen que no és cert, que no té gens de raó, perquè tot s’ha anat demorant
no per culpa de l’ajuntament, no han existit terminis certs per a implantar, al final tot s’ha endarrerit, no poden
fer campanyes de reciclatge per un sistema que després no servirà, em d’esperar a fer les campanyes
correctes en els terminis aconsellats pel nou sistema porta a porta. L’Alcalde afegeix que en part està d’acord,
és lícit que hagin idees diferents, però creu que la inversió forta en la campanya s’ha de fer pel nou sistema,
creuen i els aconsellen iniciar les campanyes quan toquen, però no pensi que no es mouen per descuit o
desinterès. Son conscients de que és un pas molt difícil, s’ha creat una partida al pressupost com no ha fet
cap ajuntament i aposten fort per aquest nou sistema.

L’Alcalde contesta que a la Relació de Llocs de Treball i ha previst ampliar dos llocs més de la brigada, però
en la brigada d’obres en principi no hi ha previst agafar ningú més per substituir a la persona de baixa, creu
que ara per ara es va funcionant be així. En quant la RLT es defineix cada lloc i les seves funcions, si no
recorda malament si que estan definits com a peons però les tasques estan ben detallades i consensuades
amb els sindicats. Si vol les fitxes si que es poden passar als regidors, es veurà que hi ha peons, oficials de
segona i de primera.
El Sr Jordi Janés replica que casi bé tots estan com a peons, hi ha pocs que estiguin com a oficials de
primera o de segona, quan estan desenvolupant més tasques, superiors a les que les corresponen. L’Alcalde
considera que no és així.
4ª.- Pregunta. A un any vista de les properes eleccions municipals, l’Alcalde va dir que estaria dos
legislatures, pregunta si podria valorar el que s’ha fet o el que l’ha quedat per fer del programa que tenia
quan es va presentar?.
L’Alcalde contesta que no creu que sigui el lloc ni el moment per respondre però en tot cas creu que el seu
objectiu era millorar el benestar social dels veïns, reduir l’endeutament i recolzar el teixit social de la vila i
creu que s’ha gestionar prou be per aconseguir-lo, com no s’havia fet mai, s’ha millorat la seguretat i el
civisme i això es pot demostrar i contrastar amb dades.
El Sr. Jordi Janés replica que no s’ha fet encara el cementiri després de tot aquest temps, ni obres
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3ª.- Pregunta, Respecte a la Brigada municipal. Heu pensat amb ampliar el número de personal fixe de la
brigada municipal i també referent a la brigada d’obres contractaran en breu un substitut al paleta que ha
marxat? (teníem partida pressupostaria fins a final d’any). Ho diu perquè no fem més que pagar diners a
empreses externes per fer obres com les de l’escala de l’església i d’altres que suposa un cost molt superior.
Ara que esteu negociant la RLT continuaran estan tot catalogats com a peons i els sous estaran adequats a
les tasques que desenvolupen? Ja que generalment fan moltes tasques amb catalogació superior.
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significatives. L’Alcalde contesta que tenen formes diferents de treballar, el seu grup no ha volgut endeutar
més l’Ajuntament com segurament farien altres, sinó que ha reduït el deute que es van trobar de 9 milions,
segons una empresa auditoria, als 3 milions que deixaran.
5ª.- Agraïment. Volem agrair a l’equip de govern que, a petició del PDECAT, hem aconseguit que s’hagin
realitzat les obres de reparació de les escales de l’església així com la neteja i desbrossament del pantà del
arròs denunciat al últim ple ordinari pel nostre grup polític.
El regidor Sr. Jordi Estela i l’Alcalde contesten que totes aquestes actuacions ja estaven previstes per l’equip
de govern i estaven a punt de fer-les quan es va demanar pel PDeCAT, el que es veu es que ja s’està
acostant les eleccions.
No havent més assumptes que tractar l’Alcalde aixeca la sessió en el lloc, data i hora indicats a
l’encapçalament.
I perquè consti als efectes establerts als arts. 203 al 207 del R.O.F. (R.D. 2568/86, de 28 de novembre), lliuro
aquest certificat, amb reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent i amb el vistiplau
del Sr. Alcalde.
Alcarràs, a la data indicada al marge.
CERTIFICAT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.
Vist i Plau.
L'ALCALDE.
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EL SECRETARI.

