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ACTA NÚM. 01/2016

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 12 DE GENER DE 2016.

Data: 12 de gener de 2016
Horari: Inici a les 20:00 h i acabament a les 24,00 h.
Lloc: Sala de sessions.
A les 20:00 hores del dia dotze de gener de dos mil setze, es reuneix a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial el Ple de la Corporació
Municipal de la Vila d’Alcarràs, presidida pel Sr. Alcalde-President Sr. Miquel Serra Godia, amb l’assistència dels regidors que es
relacionen seguidament, i la del Secretari-Interventor Sr. Pere Biedma Agüera, que certifica.

ASSISTENTS :

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

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

Secretari-Interventor:
Sr. Pere Biedma i Agüera.

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

ABSÈNCIES:
Amb l’absència excusada durant tota la sessió de la regidora Sra. Dolors Gòdia i Serra (SA).

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:
L’Alcalde-President abans de l’inici la sessió voldria felicitar al nou President de la Generalitat de Catalunya, Mont Honorable Senyor Carles
Puigdemont, per haver tingut la valentia d’agafar aquest càrrec en un moment tan difícil i desitjar-li per part de tot l’ajuntament molts encerts en
aquests moments que venen, dir també que l’Ajuntament d’Alcarràs, com ha estat evident els últims anys, estarà al seu costat per prendre les
decisions per aconseguir els objectius que té aquests govern amb el nostre president Carles Puigdemont al seu capdavant.
Acte seguit es dona pas a conèixer els següent punts de l’ordre del dia.
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1.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
Donat per llegit els esborranys de les actes corresponents a la sessions del Ple següents:
-Sessió ordinària del dia 29 d’octubre de 2015.
-Sessió extraordinària del dia 16 de novembre de 2015.
-Sessió extraordinària del dia 24 de novembre de 2015.
Es proposa per l'Alcaldia la seva aprovació, preguntant l’Alcalde als membres de la Corporació si tenen alguna observació a formular.
El regidor portaveu del grup municipal de Sempre Alcarràs (SA), proposa la inclusió de les següents esmenes de l’acta de la sessió del dia 29
d’octubre de 2015:
1.- Al Punt 10, “APROVACIÓ DEFINITIVA DE MODIFICACIONS PUNTUALS D’ORDENANCES FISCALS”, pàg. 19 de l’esborrany, primer punt de
la deliberació, demana esmenar el següent error de transcripció:
ON DIU: “1.- El regidor portaveu del grup municipal de S.A. fa un prec en el sentit ... s’hauria de valorar reduir el tipus de l’impost del 3% al
4%.
HAURIA DE DIR: “1.- El regidor portaveu del grup municipal de S.A. fa un prec en el sentit ... s’hauria de valorar reduir el tipus de l’impost
del 3% al 2%.”
2.- Al punt 13. “PRECS I PREGUNTES” de l’ordre del dia, pàg. 33 de l’esborrany, Pregunta Cinquena, demana que, tot i que la transcripció explica
les postures de cadascú de manera correcta, per la seva importància, voldria afegir unes paraules textuals al final de la meva intervenció:
a) En la última frase de l’apartat dos de la deliberació:
ON DIU: "..., però poden dir el que vulguin però s’han utilitzat per pagar factures i el clientelisme polític abans de les eleccions. No pot ser deuria
d’haver un control per l’estat per evitar."
HAURIA DE DIR; "Aquí havia un paquet de factures per pagar després de les eleccions, i això ha estat per pagar el clientelisme polític practicat
durant la pre-campanya electoral i vosaltres podeu dir missa i dir el que vulgueu, però aquestes praxis haurien d'estar controlades pel govern de
l'Estat"
b) En l’apartat tres de la deliberació, l'Alcalde m'acusa de que els dic que malversen diners. Aleshores voldria que en el apartat quart es
transcriguin les meves paraules textuals:
ON DIU: “4.- El Sr. Ezquerra no diu que s’hagi malversar sol parla de gastar diners de bens i serveis, solament demana un control de la despesa
d’una forma respectuosa i el que passa es que diu coses que no agrada sentir-les, es poden tenir diferents punt de vista però demana que no
s’utilitzi la mateixa resposta sempre no es pot fer demagògia i demana que es respongui a la pregunta”.
HAURIA DE DIR: "4.- El Sr. Ezquerra contesta: Jo no he dit de malversar res, teniu el costum de posar-me paraules en la meva boca que jo no he
dit. Jo parlo de diners que us haveu passat del pressupostat en el capítol de béns corrents i serveis. Parlem còmodament i deixem-nos estar
d'aquesta tensió. Els partits de l'oposició traiem aquests temes perquè es la nostra obligació fiscalitzar al govern, i o estem fent amb respecte.
Sabem que són coses que no agrada escoltar però algú us ho havia de dir.
c) En l’apartat cinc després de la darrera intervenció del Sr. Bernis (pagina 34 de l’esborrany) i davant de l'intent de Sempre Alcarràs per una última
replica per bàsicament demanar que no se'm posi paraules en boca que jo no he dit, l’Alcalde va denegar la seva intervenció tancant la deliberació,
per tant:
HAURIA DE CONSTAR: “L'alcalde denega una última intervenció i dona per tancada aquesta deliberació”.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que si les esmenes consten a les gravacions en el literal exposat, és conforme en aprovar l’acta amb les
esmenes proposades, el Sr. Manel Ezquerra l’afirma que així consta.
L’Alcalde autoritza al secretari per informar que a les deliberacions s’han de fer constar les opinions sintetitzades, sense perjudici d’això es
transcriu la major part de les intervencions però no en tota la seva integritat i modo ja que també es publiquen les gravacions.
Posada a votació la proposta, amb les esmenes comprovades de les gravacions, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu
nombre legal, el Ple aprova per unanimitat.
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2.- COMUNICACIÓ D’ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN I DECRETS ALCALDIA.
Es comunica les resolucions adoptades per l’Alcaldia i la Junta de Govern següents:
a) Comunicació de Decrets de l’Alcaldia.
L’Alcalde-President comunica que per raons d’urgència i en virtut de les pròpies competències ha dictat els decrets del nombre, data i de l’extracte
següent:
Consten a les actes de la Junta de Govern que seguidament es citen, fent constar expressament el següent:
El Ple es dóna per comunicat.
b) Comunicació d’acords adoptats en Junta de Govern.
L’Alcalde-President dóna compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern, en les sessions que més endavant es citen, quines actes han
estat avançades als regidors amb l’esborrany de l’acta acompanyat a la convocatòria, següents:
Sessió ordinària de la Junta de Govern del dia 11 de novembre de 2015.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 14 d’octubre de 2015.
2.- Comunicació de decrets Alcaldia del núm. 300 al 340.
3.- Atorgament de llicències i aprovació de factures, dictaminades en comissió informativa d’urbanisme i de compres del dia 17/9/2015.
4.- Liquidació de taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de subministraments que afectin a la generalitat de la
comunitat.
5.- Comunicació de decret de l’Alcaldia d’adjudicació de contracte de neteja viària.
6.- Aprovació padró taxa recollida d’escombraries 2015.
7.- Comunicació de decret de l’Alcaldia de contracte menor de millores al pavelló poliesportiu subvencionades per la Secretaria General de
l’Esport.
8.- Sol·licitud ajut per al finançament d’actuacions de gestió forestal sostenible, concretament per actuacions silvícoles a les parcel·les del Pla
tècnic de gestió i millora forestal de les finques de titularitat municipal d’Alcarràs.
9.- Comunicació de decret d’Alcaldia d’acceptació de la recepció de les obres d’urbanització parcial, amb condicions, realitzades per l’empresa
Margi Serveis al Pla Parcial Sud-I-1.
9.- Assumptes de diversos serveis: 9.1.- Denegació de subvenció de restauració de la muralla d’Alcarràs. 9.2.- Distribució del Fons de cooperació
local de Catalunya per a 2015. 9.3.- Convocatòria de Comissió informativa mixta de cultura, festes, ensenyament, patrimoni històric, serveis
socials, joventut i dona. 9.4.- Sol·licitud d’espai municipal del grup municipal socialista-Moviment d’Esquerres d’Alcarràs. 9.5.- Sol·licitud a la
Diputació de l’execució de la 3ª fase del CAP.
El Ple es dóna per comunicat.

3.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL, MARC PRESSUPOSTÀRI, BASES D’EXECUCIÓ, PLANTILLA
ORGÀNICA I CATALÀLEG DE LLOCS DE TREBALL PER A L’EXERCICI DE 2016.
L’Alcalde proposa l’aprovació de la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d’hisenda del dia 21 de desembre de
2015, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS:
Atès el projecte del Pressupost General per a l’exercici econòmic de 2016 i les Bases d’execució, confeccionat per l'Alcaldia d'acord amb
les racionals previsions de despeses i ingressos corrents, de capital i financers, relacionats amb els serveis i les inversions de competència
municipal contrets o previstos corresponents als Ens:
-Ajuntament i
-Patronat Municipal d’Esports.
Atesa la Plantilla Orgànica i el Catàleg de Llocs de Treball del personal municipal prevista per a l’exercici de 2016, comunicada als
representants sindicals del personal, els convenis i pactes vigents, que formulen escrit d’observacions en data 11/01/2016 a resultes de la
Relació de Llocs de Treball i el conveni col·lectiu laboral i pacte funcionarial que s’ha de negociar.
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Atès que el projecte inclou la previsió del Sostre de Despesa i el Marc Pressupostari per a l’exercici 2016-2019.
Atès l’Informe de Secretaria-Intervenció d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, lliurat segons l’establert a l’article 168,1,e) del
R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’art. 16 del R.D.
1463/2007, de 2 de novembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària, d’acord
amb l’establert a la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora bases de règim local i la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària
i Sostenibilitat Financera.
Atesa el dictamen de la Comissió d’Hisenda adoptat en sessió del dia 21 de desembre de 2015.
Per tot el qual l’Alcalde – President, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el Límit de despesa no financera corresponent al Pressupost general consolidat de 2016, abans d’ajustos del SEC, en
6.965.606,77 €. Fent constar que la Despesa computable per a 2016 en termes consolidats és de 6.772.317,20 €, complint en un -0,0277
Establint un pressupost general consolidat, després de realitzar els ajustos SEC95, anivellat entre ingressos i despeses, següent:
PRESSUPOST GENERAL CONSOLIDAT 2016
AJUNTAMENT
PATRONAT MUNICIPAL ESPORTS
SUMA
TRANSFERÈNCIES INTERNES
PRESSUPOST TOTAL CONSOLIDAT
POBLACIÓ DE DRET (Provisional efectes 31/12/2015)

Import
7.983.160,00
331.100,00
8.314.260,00
-119.200,00
8.195.060,00
9.252

Segon.- Aprovar inicialment el Pressupost General de la Corporació Municipal per a l'exercici econòmic de 2016, integrat pels Ens
següents:
- Pressupost de l'Ajuntament.
- Pressupost del Patronat Municipal d'Esports.
El Pressupost General integra el Marc pressupostari pel període 2016-2019.
El pressupost consolidat per a 2016 resumit a nivell de capítols resta en la forma següent:

RESUM PER CAPITOLS
DESPESES
OPERACIONS CORRENTS
1 DE PERSONAL
2 DE BENS CORRENTS I SERVEIS
3 FINANCERES
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5 FONS DE CONTINGÈNCIA
TOTAL OPERACIONS CORRENTS
OPERACIONS DE CAPITAL
6 INVERSIONS REALS
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL
DESPESES NO FINANCERES
8 ACTIUS FINANCERS
9 PASSIUS FINANCERS
TOTAL OPERACIONS FINANCERES
TOTAL PRESSUPOST DESPESES

Ajuntament
2.016

P.M. Esports
2.016

Suma Total
2.016

2.823.460,00
2.946.360,00
125.000,00
187.400,00
107.240,00
6.189.460,00

0,00
207.620,00
1.500,00
94.000,00
27.980,00
331.100,00

2.823.460,00
3.153.980,00
126.500,00
281.400,00
135.220,00
6.520.560,00

1.197.000,00
26.700,00
1.223.700,00
7.413.160,00
0,00
570.000,00
570.000,00
7.983.160,00

0,00
0,00
0,00
331.100,00
0,00
0,00
0,00
331.100,00

1.197.000,00
26.700,00
1.223.700,00
7.744.260,00
0,00
570.000,00
570.000,00
8.314.260,00

Trans. Intern.
2.016

-119.200,00
-119.200,00

0,00
-119.200,00
0,00
0,00
-119.200,00

Total
Consolidat
2.016
2.823.460,00
3.153.980,00
126.500,00
162.200,00
135.220,00
6.401.360,00
1.197.000,00
26.700,00
1.223.700,00
7.625.060,00
0,00
570.000,00
570.000,00
8.195.060,00
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RESUM PER CAPITOLS
INGRESSOS
OPERACIONS CORRENTS
1 IMPOSTOS DIRECTES
2 IMPOSTOS INDIRECTES
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
TOTAL OPERACIONS CORRENTS
OPERACIONS DE CAPITAL
6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
TOTAL INGRESSOS DE CAPITAL
INGRESSOS NO FINANCERS
OPERACIONS FINANCERES
8 ACTIUS FINANCERS
9 PASSIUS FINANCERS
TOTAL OPERACIONS FINANCERES
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

Ajuntament
2.016

P.M. Esports
2.016

Suma Total
2.016

4.079.750,00
108.000,00
1.407.900,00
2.129.010,00
39.500,00
7.764.160,00

0,00
0,00
147.400,00
183.700,00
0,00
331.100,00

4.079.750,00
108.000,00
1.555.300,00
2.312.710,00
39.500,00
8.095.260,00

0,00
219.000,00
219.000,00
7.983.160,00

0,00
0,00
0,00
331.100,00

0,00
219.000,00
219.000,00
8.314.260,00

0,00
0,00
0,00
7.983.160,00

0,00
0,00
0,00
331.100,00

0,00
0,00
0,00
8.314.260,00

Trans.
Intern.
2.016

Total Consolidat
2.016

-119.200,00

4.079.750,00
108.000,00
1.555.300,00
2.193.510,00
39.500,00
7.976.060,00

0,00
-119.200,00

0,00
219.000,00
219.000,00
8.195.060,00

0,00
-119.200,00

0,00
0,00
0,00
8.195.060,00

-119.200,00

Tercer.- Aprovar les Bases d'Execució del Pressupost, la Plantilla orgànica i el Catàleg de llocs de treball per a 2016, amb l’annex dels
convenis i pactes vigents i l’annex negociat amb els representants municipals.
Quart.- Fer expressa menció a l'aprovació de les disposicions addicionals de les Bases d'Execució núm. 1 relativa a les dietes dels
regidors per assistència a comissions informatives, Juntes de Govern, Plens i actes, següents:
“Art. 19.- De les retribucions i les dietes dels regidors.
S’estableix una dedicació parcial per l’Alcaldia, del 25% de la jornada, retribuïda mensualment en 937,50 €.
Les dietes dels regidors seran pels conceptes següents:
a. Per assistència a comissió informativa d’urbanisme i compres 40 €./sessió.
b. Per assistència a Plens i Juntes de Govern 50 €./sessió.
c. Per serveis extraordinaris degudament justificats, jornades dedicades exclusivament a la direcció de programes, serveis o actuacions
municipals 90 €./jornada/fracció. No es considerarà indemnitzable les assistències a actes institucionals i actes culturals, socials o econòmics
de caràcter públic o d’altres assistències a sessions de d’altres òrgans col.legiats.
No consta cap regidor amb dedicació exclusiva ni dedicació parcial, per als que s’estableix una quantitat fixa de periodicitat mensual en
concepte de dietes i indemnitzacions per serveis extraordinaris, per assistències efectives a las sessions dels òrgans col.legiats de la
Corporació de qui formen part i pels serveis extraordinaris prestats en l’exercici del seu càrrec, amb justificació mensual mínima, per als
càrrecs i pels imports que es citaran, acordat en sessió plenària del dia 29 de juny de 2015 en el que s’aprovà el nou cartipàs municipal,
següents:
DIETES REGIDORS 2016
Càrrec
Retribució/mes
Tinents d’Alcalde
913,03
Regidors amb delegacions
804,90
Regidors portaveus
381,43
Regidors
289,52
Les retribucions no són acumulatives.

Regidors
4,00
2,00
3,00
3,00
Total

A les que se’ls aplicarà una retenció de l’IRPF de la normativa aplicable per a 2016. (19%).
2.- Sense perjudici de les anteriors retribucions fixes i periòdiques anteriorment establertes, s’atorgaran les indemnitzacions de les
despeses justificades i efectives de transport, manutenció i allotjament extraordinaris en els trasllats dels regidors per necessitat del servei,
següents:
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Dietes per regidors i empleats.

ALTRES DIETES

Quilometratge

Manutenció

Pernoctació.

Import

0,23 €/Km.

26,67 €.

53,34 €.

/...
Cinquè.- Exposar al públic a la Secretaria Municipal, mitjançant edictes inserits al Tauler d’Anuncis i al Butlletí oficial de la Província, per
termini de quinze dies hàbils durant el qual els legítims interessats el podran examinar i presentar les reclamacions que considerin adients.
Significant que, en virtut de l'establert a l'art. 150.1 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, es fa constar
que el Pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions i que contra l'aprovació
definitiva del pressupost es podrà interposar-se directament recurs contenciós- administratiu, en la forma i terminis que estableixen les
normes de la dita jurisdicció.
Vista la proposta es realitzen les següents intervencions:
A)

Intervencions dels membres de l’equip de govern del grup municipal d’ERC.

1.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra informa:
Que s’han fet unes gràfiques per emetre per les xarxes socials i fer més entenedor el pressupost, que són xifres que expliquen les
polítiques que fa l’equip de govern durant un any, per tant explicarem als alcarrassins i alcarrassines quines són les nostres prioritats per
aquest any, una declaració d’intencions d’on volem que vagi el nostre municipi i els recursos provinents dels nostres impostos a que els
dediquem.
El pressupost en definitiva es un document redactat per indicar per a on d’anar el poble i el que creus prioritari pel teu municipi, després ve
la fase d’execució durant l’any que és la que s’acaba explicant religiosament al poble en una sessió que es fa des de que estan al govern
aproximadament durant el mes de març, avui el regidor d’hisenda Sr. Jaume Bernis explicarà les línies bàsiques en quant els números, les
polítiques i els capítols dels pressupostos, amb les gràfiques citades per fer-ho més entenedors, i després cada regidor farà una breu
exposició de les polítiques de cada, per fer més entenedors els pressupostos explicaran les declaracions d’intencions de cada regidoria de
les feines que s’han programat al pressupost per fer i per explicar cap a on volem que vagi el nostre poble.
2.- Seguidament pren la paraula el Sr. Jaume Bernis, regidor delegat d’hisenda.
Manifesta que una vegada més a l’inici de l’any estem al ple per marcar el pressupost que comencem, exposarem el pressupost comparant
2016 amb el del 2015. El pressupost del 2016 manté la línia continuista que ha marcat aquest equip de govern durant aquests darrers
quatre anys, que:
-El pressupost consolidat es presenta anivellat entre ingressos i despeses en 8.195.060 €, sense transferències internes, es divideixen en
7.983.160,00 €. de l’ajuntament i de 331.100,00 pel Patronat Municipal d’Esports.
-Compleix clarament amb el sostre de despesa, amb un marge de -193.289,57 €. per possibilitar modificacions extraordinàries si cal.
-Compleix amb una previsió de capacitat de finançament de 637.966,42 €.
-Preveu reduir l’endeutament per situar-lo en un 46,79% dels ingressos corrents. Comparant pressupostos 2015-2016, aquesta previsió ens
porta, si es compleix el pressupost, a que a 31/12/2016 tinguem un endeutament de 3.739.000,00 €.
-Preveu complir amb un estalvi net, entre despeses i ingressos corrents, de 865.700 €.
-Possibilita finançar les inversions municipals amb un 70,74% de recursos propis, aproximadament uns 780.000 €, sense tenir que acudir a
l’endeutament.
En polítiques de despesa es preveu mantenir un nivell de control i contenció de la despesa suficient per atendre els serveis bàsics
municipal i variacions més significatives de les polítiques de despesa són les següents:






-Es preveu contenció en la despesa de serveis públics bàsics, mobilitat, urbanisme, benestar comunitari i medi ambient, la
contenció suposa una disminució del -13,87%, respecte l’any passat. Però cal comentar que s’incrementen les polítiques de
seguretat, amb l’increment de 2 places d’agents de la policia local, l’increment de generar places d’aparcament al centre urbà i es
preveuen actuacions per millorar la circulació viària.
-Continuant amb les polítiques de despesa, s’incrementen les polítiques de protecció i promoció social, que creixen en un 52,96
% entre d’altres causes per la millora de les instal.lacions dels serveis socials del Centre de les Roquetes, són prestacions
econòmiques també a favor dels treballadors i de serveis socials.
-Les polítiques de serveis de caràcter preferent es mantenen, són polítiques de despesa de cultura, educació, festes i esports,
amb contenció i una disminució del -5,34%. No obstant remarcar que s’incrementa la política de despesa en sanitat en un 2.14 %
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per l’increment de serveis informatius a la comunitat, concretament es el tema de les jornades de salut, a més les polítiques
d’educació en un 1,03 % en el que serà millores en les escoles públiques.
-Incrementem les despeses de caràcter econòmic, especialment amb una millora de les polítiques de infraestructures de serveis
comunitaris en un 5,82 %.
-Les despeses d’administració general s’incrementen 6,21 %, per les previsions de retribucions de l’alcaldia i la previsió de la
plaça de l’interventor.
-Les depeses del deute es redueixen en un -11,69 %, per la reducció del principal del deute i també en la reducció dels
interessos.

Seguidament passem als gràfics del detall de les polítiques de despesa de l’any 2016, on s’observa que es divideix en:







Àrea de despesa de serveis públics bàsic, com em dit de seguretat, mobilitat, urbanisme i benestar comunitari i urbanisme, en un
33,44%.
Àrea d'actuacions de protecció i promoció social: protecció social en un 3,78%.
Àrea despesa de producció de béns públics de caràcter preferent: cultura, educació, festes i esports 33,70 %
Àrea de despesa d'actuacions de caràcter econòmic: agricultura, ramaderia, comerç, indústria, transport públic, 5,35 %
9. Àrea de despesa administració de caràcter general: òrgans de govern i administració en un 15,37%
Àrea de despesa deute públic 8,36%.

Destacar que les partides més importants, el 33,44% es destinen seguretat, mobilitat, urbanisme i benestar comunitari i urbanisme, en un
33,70 % , incidint força i com a més important, es destinen a sanitat, educació cultura i esports
Comentant ara la classificació econòmica, les següents variacions més importants, comparant els dos pressupostos 2015/2016, són:











-Que les despeses de personal s’incrementen en un 8.32 % per les dos noves places de la policia local previstes per incrementar
la seguretat, la creació de la plaça de l’interventor i el reconeixement de la retribució de l’alcaldia en un 25% de jornada, a més
perquè es recuperen els serveis que abans es prestaven externament com el monitoratge del patronat d’esports per tirant
endavant la iniciativa de descobrir l’esport a l’escola, i també el del centre obert. Aquest increment significa un total de 216.910 €.
-Les despeses en subministraments i serveis corrents preveuen estables, amb un increment del 0.40 %, malgrat això es
preveuen millores en edificis i instal.lacions, com l’edifici social de les Roquetes, el nou museu d’estris agrícoles i millores en
edificis escolars i culturals.
-Les despeses financeres dels interessos bancaris es redueix en un -25,37% per la reducció dels tipus i evidentment del deute
municipal.
-Les transferències corrents, subvencions, es mantenen en les previsions inicials.
-Les inversions s’ajusten a les subvencions previstes, i per tant disminueix, les obres afectades per les subvencions es
recuperaran quan s’atorguin les mateixes. Recordar que no tenim un pla d’obres i serveis des de fa pràcticament fa cinc anys,
aquest equip de govern no l’ha tingut en cap moment, ni en aquest consistori ni en cap, però cal recordar-ho perquè obres
importants es finançàvem amb aquest pla d’obres i serveis que, en aquests cas, nosaltres no em pogut tindre.
-Les transferències de capital es redueixen en un 20,06% només per atendre el pagament, encara, del camp de gespa artificial
del camp de futbol.
-Les despeses financeres de pagament del deute es redueixen en un 7,92% per la progressiva reducció del deute municipal.

A la gràfica d’evolució de les despeses es veu el reflectit en les diferències entre l’any 2015/2016, tant pel que fa a les despeses i els
ingressos.
Respecte als ingressos destacar que:






-En el capítol d’impostos directes, en aquest cas baixem, que és el que des de l’equip de govern sempre em dit de que nosaltres
estem baixant els impostos a la ciutadania.
-Els impostos indirectes es mantenen.
-Les taxes, preus públics i altres ingressos pràcticament també són el mateix.
-Hi ha una disminució en les subvencions de les transferències corrents, del 4,47 % perquè hi ha una reducció, com segurament
ben sabeu, en l’aportació a l’escola bressol per part de la Diputació.
-Destacar la baixada de les transferències de capital en un 86,48 % perquè entre l’Estat i la Generalitat ens deuen al voltant de
mig milió d’euros.

Respecte a les inversions reals es constata la baixada del 2015 de 1.840.000 €. a 2016 en un 1.197.000 €, una baixada de 642.000 €.
Respecte a la gràfica del deute viu, com em dit entre el 2015 i el 2016, es preveu arribar a un deute del 46,79% dels ingressos corrents per
sota del 75% legal permès com a límit a les administracions. Si complim amb el pressupost de 2016 ens trobaríem a una baixada de
l’endeutament de 1.073.610 €. Com em dit al complir el pressupost de 2016 hi ha una baixada del 12,75 % del percentatge d’endeutament,
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passant del 59,54% i situant-lo en un 46,79% per sota del màxim legal que és el 75%, que desitgem que es pugui complir al finalitzar l’any
2016. El deute viu per habitant com van xifrar al 2015 era del 518,51 €. I ara el xifrem en 404,22 €. Amb una diferència de deute per
habitant de 114,29 €.
I com a conclusions del pressupost que passarem a discutir i aprovar, dir que:






-Es un pressupost que compleix amb les normes d’estabilitat pressupostària, contenció de la despesa, financerament sostenible i
que aconsegueix la reducció del deute municipal.
-Preveu la contenció de la despesa corrent que només s’incrementarà per raons de seguretat pública, per atendre despeses
d’atenció social a la comunitat, despeses d’educació i despeses de millora de les infraestructures econòmiques.
-Preveu atendre les despeses d’inversió finançat amb fons propis en un 71%.
-Preveu situar l’endeutament a nivells del 47%. dels ingressos corrents.
-Tot amb una reducció de la càrrega fiscal de cara als veïns, amb les baixades que preveiem en l’IBI de rústica del 19% aquest
any 2016, i en l’IBI d’urbana al voltant el 2,5% de mitja també de cara als ciutadans.

3.- Seguidament pren la paraula el regidor Sr. Santi Pelegrí, regidor delegat de l’àrea d’urbanisme, serveis comunitaris i de l’àrea
de joventut, que exposa les previsions pressupostàries de les seves polítiques en la forma següent:
En l’Àrea d’urbanisme cal destacar la nostra tendència, en les inversions de 2016, a actuacions de conservació, manteniment i millora dels
espais públics. Per tant en quests pressupost incloíem l’execució d’obres de caràcter prioritari com:









-Executar la urbanització del pla parcial Plataforma 150.
-Arranjament del Cr. Carlos Salines de Gaminde.
-Realitzar les millores necessàries en l’allotjament vell per tal de que entitats i associacions en puguin fer ús.
-Habilitar parcs canins en diferents zones del nucli urbà.
-Dotar els espais públics més concorreguts com són els parcs i algunes places amb fonts públiques.
-Execució de la 3ª fase del Parc de Magalàs i continuant arranjant i equipant el Parc de la Via.
-Realitzar una auditoria energètica per incorporar la tecnologia LED i generar un estalvi energètic i econòmic al mateix temps.
-Començar amb els arranjaments del nou cementiri.

Durant aquest període pressupostari també tenim previst l’elaboració d’un Pla estratègic d’habitatge pel qual buscarem línies de
finançament (subvencions) per poder-lo dur a terme.
En l’Àrea de Joventut cal destacar, en línies generals, les inversions en les actuacions i activitats a incentivar:
-L’esperit emprenedor dels joves mitjançant un programa estable de jornades, xerrades, tallers, etc.
-La participació en la presa de decisions que repercuteixin directament sobre les polítiques de joventut del poble.
-la implicació dels joves en els actes i activitats lúdics i festius de la vila.
Totes aquestes actuacions i activitats vindran recollides en el nou Pla local de joventut 2016-2020, el qual està en període d’elaboració
durant aquests primer trimestre de l’any.
4.- Seguidament pren la paraula la Sra. Laia Sisó, regidora delegada de cultura i festes, que exposa les previsions pressupostàries
de les seves polítiques en la forma següent:
Respecte a Cultura el pressupost destacar que el pressupost ha disminuït en un 17% aproximadament tot i que aquesta retallada no afecta
a poder continuar programant i difonent actes culturals. Cada més l’agenda cultural està plena de propostes culturals per a totes les edats i
activitats proposades per diferents associacions de la Vila. A part de seguir proposant i programant actes en l’apartat cultural hem inclòs
algunes millores tècniques per tal de facilitar tasques.
Pel que fa al recinte de lo Casino, molt utilitzat per totes les entitats, s’ha previst fer les actuacions següents per tal de millorar les tasques
que s’hi duen a terme i les activitats del dia a dia:





-Motorització de la barra de llums de la sala ja que per fer les enfocades dels diferents espectacles que s’hi realitzen es necessita
l’ envestida i es el maneig d’aquesta és bastant feixuc i perillós a l’hora de baixar-la de darrera l’escenari.
-Canvi de la porta que dóna accés al carrer sèquia pel seu ja que degut a un petit accedent que va ocórrer fa temps està molt
malmesa i és molt necessària per descarregar el material que ha d’estar sobre l’escenari.
-Canvi de les bombetes del camerinos i instal·lació de censors de moviment als banys per no gastar llum ja que s’ha detectat que
alguns es queden oberts moltes hores.
-Pintar el terra de l’escenari de color negre per tal d’obtenir una millor il·luminació.
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Afegeix que cal millorar les instal.lacions per donar a les associacions, repararem el Centre Major per millorar els espais a nivell de
manteniment.
Pel que fa a les activitats culturals proposades per l’any vinent en l’apartat de cultura i sense deixar de banda les que s’han estat celebrant
fins el moment volem engegar:





-La Petita agenda: un espectacle o taller mensual per a nens i nenes de 0 a 6 anys per tal de fomentar la participació en la vida
cultural de la vila dels més petits i les seves famílies.
-Un any més ens hem adherit al Cicle d’arts escèniques A prop de teatre, circ i pallassos per apropar diferents disciplines
escèniques al públic familiar.
-Continuar donant el màxim suport a les associacions de la vila per tal que puguin desenvolupar les seves activitats el millor
possible.
-Canviar el vestuari dels Reis Mags i els patges degut al seu deteriorament.

Afegeix que hi ha mesos en que les activitats culturals per part de les associacions col.lapsen l’agenda mensual. Cultura ho és tot i no
podem deixar de fer-ne ja que és l’essència de viure el perquè de tot plegat.
Respecte a la programació de les Nits a la Fresca, aquest any 2016 s’ha augmentat el pressupost per tal de poder continuar oferint oferta
cultural (música, teatre, dansa, etc.) i lúdica les tardes i nits d’estiu, per millorar l’ambient al poble per a tots els públics i en diferents places
de la vila. Tot això s’ha valorat amb l’elevada participació en els diferents actes de la passada edició de les Nits a la Fresca, amb la
implicació dels joves en els actes.
Continua comentant al respecte al Concurs del cartell anunciador i la col.locació de dos cartells amb la programació de les nits. El cost que
l’any 2015 va ser de 20.100 €. I per l’any 2016 es preveu sigui de 27.210 €. Té la voluntat d’omplir places i espais per crear l’hàbit de
cohesió social amb els veïns.
En quant a la Festes Majors, incloent la d’hivern i estiu hi ha un augment de pressupost de 192.000 (l’any 2015) a 205.000 €. l’any 2016, un
augment de 13.700 €. Amb l’objectiu de continuar fent unes festes atractives per tots els públics i proporcionant espectacles de qualitat tant
siguin per a petits o grans sense deixar de banda la seguretat del recinte i l’organització que aquests dies comporten.
Amb tot això s’aconsegueix poder ser per uns dies un referent de poble festiu, participatiu i receptor i que gent de diferents punts de
Catalunya s’interessi per la nostra festa com ha passat aquest any, degut a l’augment de participació ciutadana en les festes, que
incrementa la inversió en despeses d’organització i muntatge, que precisa augmentar la seguretat amb més personal, la línia perimetral de
seguretat amb material necessari, amb l’habilitació de terreny de les firetes degut a la manca d’espai, dels actes al carrer que precisen
lloguer d’equips de sonorització i la proposta de publicitat de l’expositor a les botigues.
En quant a altres Festes Institucionals, afegeix que en aquest apartat el pressupost anual ha baixat de 65.050 €. A 36.670 €- (28.380 €.
Menys, ja que en molts d’aquests actes es compta amb la col.laboració de diferents entitats i associacions de la Vila, es preveuen fer les
habituals: Diada de l’11 de setembre, Sant Joan i la Setmana Cultural.
Respecte als Balls a lo Casino informa que el pressupost ha augmentat de 30.770 a 36.200 €. Ja que és un servei que comporta la
contractació de personal conserge i cambrers per l’activitat així com també el servei de neteja. Es pretén continuar donant el servei de ball
cada diumenge a lo Casino, ja que és una proposta amb molt bona rebuda per part dels veïns de la Vila i voltants.
5.- Pren la paraula el Sr. Jaume Bernis regidor delegat d’Esports, que manifesta el següent:
Les intencions de la regidoria i el Patronat d’Esports es seguir en la línia que han marcat aquest primer curs, d’apostar per promocionar
l’esport a l’escola, és una iniciativa que creiem que ha donat fruits positius, al voltant de 70 o 80 nens entre les dos escoles hi participen i
per tant continuaran recolzant aquesta iniciativa durant l’any 2016. L’altra iniciativa és crear una sala de musculació en una de les dues
sales de la planta baixa del pavelló que és una de les coses que es demana pels clubs que hi participen al patronat. També recalca que es
vol arranjar les escoles d’accés a les grades o millorar-les, perquè cada any hi ha alguna persona que ens cau i no estan tot lo be que
caldria. També intentar d’enquitranar l’espai que hi ha entre els pavellons amb l’accés al carrer del fons, on es van situar les firetes l’any
passat. I mantindré la iniciativa i millorar de la Cursa de la Nectarina Atlètica que es ve realitzant des de fa tres anys intentant millorar el
cost d’aquest event. També tenen la il·lusió de tirar endavant la Nit de l’Esport Alcarrassi, un desig que ve de molt enrere i que si tot va be
voldríem fer cap al final de novembre, fent participar a les entitats esportives local0s que creu es mereixen un reconeixement per la tasca
que fan anualment. Aquestes són les línies fonamentals del pressupost
6.- Seguidament pren la paraula la Sra. Maite Codina regidora delegada de les polítiques socials, de sanitat i noves tecnologies,
que manifesta:
Que quan van començar l’anterior legislatura es van trobar un moment de crisis i un augment de població molt important a Alcarràs moltes
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vegades motivat pel model urbanístic que es van trobar, així va provocar que s’haguessin de fer polítiques de suport especialment als
col.lectius més vulnerables: famílies amb riscos socials, gent gran i especialment infància. Aquest any no hi ha novetats especials
programades sinó que es pretén és continuar amb aquestes polítiques, el que si que s’ha programat és l’increment de les despeses en
alguns aspectes que voldria explicar. El servei de Minuts Menuts que quan es va crear estava subvencionat al 100%, la subvenció va
desaparèixer però es va considerar necessari mantenir aquest servei de conciliació de la vida familiar i laboral que es dona a moltes
famílies que no tenen un coixí social per deixar als nens amb la família i així donar-li una mica d’oxigen, l’any passat va haver demanda
d’algunes famílies de poder incrementar aquests servei i en aquest moment, programant-se per engany 4 tardes a la setmana d’obertura
del servei Minuts Menuts que suposa un increment de despesa perquè es passa de 3 a 4 tardes. També està l’espai social de les Roquetes
que té un potencial molt gran i cada vegada es fan més coses, per a gent gran activa, tallers creatius, demostracions fetes per voluntaris
que són molt engrescadores, col.laborem a l’associació d’afectats per l’Ictus, doncs allí també tenim un increment de pressupost per que
cal fer unes obres si volem complir amb la normativa d’un espai d’ús municipal, i també per l’increment d’activitats que s’hi fan aquest any.
El servei de lo Cistell que forma part d’aquest espai social manté el seu pressupost perquè rep moltes subvencions de moltes entitats
bancaries i de particulars i no hi ha altres modificacions. Si que les hi ha al servei de Centre Obert que fins ara era de gestió externa,
primerament amb la Creu Roja i després amb la Troca, però que ara passarà a ser de gestió directa perquè ara segurament comptarem
amb una subvenció mitjançant el Consell Comarcal del Segrià que ens ha incorporat al Programa Servei, no tenim la quantia exacta
encara, però ens permetrà ampliar el servei de 20 a 40 places i ampliar-ho a adolescents i comptar, fent així un espai potent amb els
participants i els voluntaris per poder atendre a nens, adolescents i famílies amb risc social. I també hi ha una nova activitat que incrementa
el pressupost que és la rehabilitació d’un pis de la casa del Cal Quim, al Cr. Sol Ponent, que van rebre en cessió i que si disposem d’un pis
d’alguna manera caldrà rehabilitar per poder ús millorant les condicions mínimes, un programa nou que fa pujar el pressupost.
Dintre de les polítiques de sanitat comentar que les jornades de salut cada vegada s’intenta professionalitzar més i així de vegades te un
cost ja que no tothom ve gratuïtament, tant amb ponents com amb hores d’organització.
I en noves tecnologies el fet més destacable és que aquest any es vol canviar la pàgina web que per requisits tècnics no es pot adaptar al
portal de transparència al que estem obligats a acollir-nos i complir els requisits i així intentarem fer-ho.
7.- Seguidament pren la paraula el Sr. Jordi Estela, regidor delegat de les polítiques d’agricultura, ramaderia, camins i medi
ambient, que exposa les previsions pressupostàries de les seves polítiques en la forma següent:
Des de la regidoria d’agricultura, ramaderia i camins hem elaborat un pressupost per donar el màxim suport al pilar principal de l’economia
del nostre poble.
Com en l’àmbit de la conservació i millora de camins on en els últims 4 anys hem invertit més d’un milió d’euros, i on reforçarem els treballs
de sanejament d’aquests, netejant i refent les cunetes.
Continuarem amb la política d’asfaltat en calent, asfaltant el camí del Pla de l’Alzina però també hem previst reparar les carreteres de
Montagut i Saidí, tal i com es va acordar en l’última reunió de l’òrgan de decisió que suposa el Patronat Municipal d’Ajut al Jove Agricultor.
Esmentar també que seguirem donant suport al sector en els àmbits de la recerca i de la emprenedoria, donant resposta a les necessitats
de les ADS, CEAP, col.laboració amb l’IRTA i el concurs IDEA de la UDL.
A més d’altres serveis que l’ajuntament presta al sector, també farem que aquest participi plenament en la Fira del Rebost per a que
esdevingui un aparador del que és el sector agrícola i ramader d’Alcarràs.
És per això que incrementem el pressupost d’aquestes polítiques en un 8% per engany.
D’altra banda, afegeix també, que seguint amb la voluntat que hem tingut sempre de reduir la pressió fiscal, la regularització cadastral ens
permet aplicar ara una important reducció de l’IBI rústic d’aproximadament un 20%.
Pel que fa a la regidoria de medi ambient dir-vos que volem donar un impuls més als espais naturals que permeten a les famílies sortir a
passejar i practicar l’esport com el Pantà de l’Arròs o el Camí del Riu, on construirem una passarel.la de fusta per creuar el barranc del
Torrent i completar el camí fins al límit del nostre terme municipal.
Recuperarem així els espais naturals que restaven totalment impracticables. Espais que esperem que la gent ens fem nostres i ens ajudin a
entendre la importància de respectar i cuidar l’entorn en que vivim.
També invertirem recursos en la recollida selectiva i en fer pedagogia de la importància de reciclar correctament. Conscients de la
importància cada vegada més gran d’aquesta regidoria en el lleure i qualitat de vida del nostre poble hem augmentat el pressupost per
enguany un 92%.
8.- Seguidament pren la paraula la Sra. Noèlia Díaz Jordi Estela, regidora delegada d’educació i patrimoni històric que exposa el
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següent:
a) En quant a Ensenyament.
La regidoria d’ensenyament té com a propòsit que els nostres nens i nenes, nois i noies del poble puguin gaudir d’una educació pública de
qualitat. Durant la legislatura anterior es va parar especial atenció als centres escolars i als seus alumnes pujant fins a 3 euros la subvenció
que rebien els CEIP’s (de 15 a 18 euros). Amb la creació de l’AMPA de l’Escola Bressol també es va crear una nova subvenció per
aquests alumnes (de 10 euros).
Al 2015, l’inici de la legislatura, se’ns van transmetre una sèrie de deficiències en l’edifici de l’escola Comtes de Torregrossa i algunes
necessitats al Parc del Saladar i Escola Bressol. Se’ns van fer una valoració i es van reparar aquelles que eren més urgents i essencials
per al benestar dels alumnes i el bon funcionament dels centres, que en alguns casos el Departament d’Ensenyament de la Generalitat no
se’n va voler responsabilitzar.
Davant d’aquesta situació, hem incrementat la dotació en manteniment de les escoles per poder fer front a les necessitats que tenen
aquests centres:
-Al CEIP Comtes de Torregrossa: farem el canvi de les finestres del menjador i l’arranjament del terra del gimnàs.
-Al CEIP Parc del Saladar: farem l’ombreig del pati de primària amb la plantació d’arbres i la instal.lació d’estructures.
-A l’Escola Bressol Municipal: pintarem l’escola i l’atelier i el canvi de cortines.
-A l’IES establirem el premi al millor treball de recerca sobre Alcarràs.
A més, a l’Escola Bressol en l’anterior legislatura, degut a la situació econòmica en que es trobava l’Ajuntament, es va decidir cobrir les
incapacitats laborals temporals amb contractes de tècnics d’educació infantil, tot i que sempre es va contractar mestres diplomades. Per
aquest any 2016, s’ha decidit contractar diplomades o graduades en magisteri (grup A2) ja que és la tasca que desenvolupen i volem
mantenir el nivell de qualitat que s’ofereix als alumnes.
Seguint amb la voluntat de donar un ensenyament de qualitat en tots els àmbits es durà a terme la tercera fase de l’Escola de Música
Municipal, que tenim de forma mancomunada amb Torres de Segre i Aitona, i de la que tenim la seu principal. S’adequarà una sala
polivalent, on hi fan classe els nens i nenes d’iniciació i en la que es podrà realitzar audicions i activitats internes de l’escola, i dos bucs
d’assaig que resten per instal.lar.
Mantindrem el servei d’Aula de Pintura de la que gaudeixen més de 70 alumnes de totes les edats i que s’autofinança amb les quotes dels
alumnes.
En l’anterior legislatura es va donar suport a la creació de l’Aula d’Extensió Universitària i s’ha continuat amb la mateixa política per a què
els nostres adults i gent gran del poble puguin gaudir d’informació. L’Aula és un projecte autofinançat amb les quotes dels socis i
l’Ajuntament aporta la sala del Centre Major i recursos humans amb el personal del Casino principalment.
b) En quant a Patrimoni Històric.
En Patrimoni Històric es vetllar per mantenir la memòria històrica del nostre poble. Per aquest any, s’ha projectat la rehabilitació de l’entic
magatzem del Sauret per a instal.lar-hi les eines que fa uns anys va cedir el senyor Dolcet, creant un espai d’interpretació del món rural per
a que els veïns puguin gaudir i aprendre com era la vida en el nostre poble.
Des de Patrimoni Històric també apostem per donar a conèixer el nostre poble fora de la Vila, per això estem dins la Ruta del Camí Ignasià
i de Sant Jaume, a l’Associació Amics del Camí i, properament, al Centre d’Estudis Comarcals del Segrià on ja hi som presents gràcies a
alguns dels nostres veïns. En aquestes entitats hi trobem assessorament, formació per part d’experts i difusió del nostre patrimoni i de la
nostra Vila.
A més a més, es continuaran duent a terme activitats amb les escoles i amb els veïns com ara les de préstec de la Maleta Didàctica de
Patrimoni, Rutes de Patrimoni, de l’Aigua, de l’Alcarràs Florit, Observem el cel..., o les Jornades Europees de Patrimoni a més d’estar
oberts a crear nous esdeveniments i materials.
9.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra resumeix les actuacions anteriors, manifestant que:
Les línies a seguir són claus, treballem amb dos objectius fonamentals: les persones i l’economia local.
Amb les persones especialment sobre quatre àmbits: l’atenció social, l’educació, la cultura i l’esport, no s’estendrà molt perquè ja l’han
explicat molt bé els regidors responsables, però vol remarcar:
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-L’atenció social, ha estat una de les nostres prioritats, perquè afecta molt a la convivència dins del municipi, el seu grup
municipal ha augmentat en els últims 5 anys més d’un 100%, i avala la convivència que hi ha al municipi que ha millorat la
convivència social.
-Un altre puntal clau és l’educació, és la base de la cohesió i també el foment principal per a teixir un futur il.lusionant al nostre
poble, creu que és la eina que han de fer anar perquè els nostres infants estimin al nostre poble i per tant en la mesura que
podrem estem en l’obligació de reflectir al pressupost que em de vetllar per la nostra gent.
-En l’àmbit de l’esport, te una base que clau per a que Alcarràs gaudeixi d’un dinamisme i una projecció importantíssima. Les
ganes de practicar esport i de qualitat per millorar la qualitat de vida és molt important i per això em d’apostar dins del nostre
pressupost, tenim una ciutadania molt dinàmica i molt participativa amb les activitats del patronat d’esports i per això les partides
pressupostaries per afavorir aquest dinamisme que dona suport a la participació i al voluntariat d’una manera molt significativa en
esdeveniments tant importants que donen tan prestigi al nostre municipi com el de la Nectarina Atlètica
-I Cultura, invertir en cultura és invertir amb el país i amb les persones creu que és important continuar per aquest camí. Tenir un
poble actiu culturalment es una prova de la riquesa social que el poble té i Alcarràs creu fermament que la te i això s’ha de
redactar als pressupostos. Per tant pensant amb les persones volem també invertir en cultural i en festes. L’agenda cultural del
poble constata aquesta riquesa tenint en compte la qualitat d’aquests esdeveniments que es generen. Invertir en festes i cultura
vol dir cuidar per la imatge que emetin del nostre municipi a altres municipis i territoris i això vol dir que es genera ens visitin gent
d’arreu i així tingui també impacte directe econòmica al poble, als nostres comerços als nostres restauradors que creu és molt
important.

Això manifesta una voluntat de tenir capitalitat, voler ser la capital del Baix Segrià amb aquests quatre àmbits i creu que altres
administracions, ajuntaments o el Consell Comarcal creu que donen fet d’aquesta capitalitat sobre tot en l’àmbit de les persones.
I l’altre àmbit és l’econòmic local, tres bases molt importants, sectors fonamentals, l’agrari i ramader puntals evidents, l’altre la
emprenedoria lligant-li amb la joventut, i l’altre puntal es tenir un ajuntament sanejat que et dona possibilitats d’executar tot això.






-En l’àmbit agrari i ramader actuant com a capital del Baix Segrià que vol dir tenir uns serveis com els que avui te Alcarràs.
Actuem com l’epicentre econòmic de la nostra àrea d’influència, i això es molt evident dins del sector agrari, les sinèrgies que
avui es generen entre l’activitat privada i la pública com per exemple el concurs IDEA amb la Universitat de Lleida, amb
empreses privades al costat d’un ajuntament per tal de ser atesos per un ens tant prestigiós com és la universitat per engegar
projectes, és una sorpresa en paraules del Rector de l’UDL perquè un ens públic acabo anant de la ma amb empreses privades
per tirar endavant de l’emprenedoria. Per això es posen a la ma del sector com ha dit el regidor Sr. Jordi Estela. Vol afegir la
defensa d’aquest sector fem molt incís amb la rebaixa de l’IBI de rústica que rebaixem l’any 2016 un 20% aproximadament que
creu que dona fe de les polítiques que volen defensar de reduir progressivament els impostos dels nostre ciutadans, amb
l’objectiu de no deixar de prestar els serveis i si podem augmentar-los.
-L’emprenedoria i la joventut es molt important, volem generar un Alcarràs actiu i emprenedor, volem generar una sèrie de
serveis dinàmics i que els contactes amb estaments públics donin oportunitats. Que els convenis que tenim donin bones
relacions amb VOL, GLOBAL LLEIDA, CEEI i FIRA DE LLEIDA, ens donen unes eines que ens permetran poder atansar la
emprenedoria i els serveis que puguin donar aquests estaments i que els puguem aprofitar dintre de la joventut i qualsevol dels
àmbits: el CEP pel sector agrari, l’ACSA pel comerç i qualsevol que pugui promoure això, una regidoria que li pertany a ell en
particular.
-Un ajuntament sanejat, l’execució de les polítiques que dibuixem amb aquest pressupost no serien possibles sense la bona feina
realitzada al llarg dels anys, d’un ajuntament endeutat em passat a un ajuntament amb capacitat d’invertir. Nosaltres complim
amb la llei d’estabilitat pressupostària i això no ho diem nosaltres sinó ho diu el Ministeri d’Hisenda al que religiosament informem
cada tres mesos.

Cal tenir en compte que el pressupost de 2016 es presenta dins d’un marc polític i econòmic molt delicat a Catalunya, la situació econòmica
a la que l’Estat està sometent a la Generalitat esta provocant unes dificultats econòmiques molt greus als ajuntaments i als ciutadans i això
també queda reflectit en aquest pressupost. Com ha explicat els ingressos i les despeses el regidor delegat Sr. Bernis, no fem el compte de
la lletera i diem que cobrarem més subvencions que les que creiem que realment poden arribar i això s’ha de tenir en compte perquè es un
pressupost molt raonat assenyat en aquest sentit.
Un exemple molt clar es que des de que nosaltres estem al govern, 5 anys, s’han suspès el Pla d’obres i serveis de la Generalitat, quant
això no havia passat en tota la història democràtica d’aquest país, vol dir que s’han deixat d’ingressar uns 600.000 €. en quatre anys. Que
pots dedicar en infraestructures al teu municipi i d’ això no en viscut cap, ni nosaltres ni cap ajuntament.
Un altre exemple, la Generalitat manté un endeutament amb l’Ajuntament d’Alcarràs de més de 500.000 €. Amb subvencions provinents del
Fons de Cooperació Local de Catalunya, la retallada de les escoles bressol i altres partides en l’àmbit de la Diputació. La qual cosa vol dir
que els ajuntaments em de fer un esforç molt més gran per mantenir els serveis bàsics, per continuar fent inversions, les dades informades
pel regidor d’hisenda diuen que el 70% de les inversions es fan amb recursos propis sense comptar amb cap subvenció, això vol dir una
cosa que es una bona gestió. I això ho fem baixant la pressió fiscal als nostre ciutadans. Tot això coincidint amb una gran crisi econòmica
que tots sabem però que dona mes pes encara a tota aquesta gestió que s’està fent.
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Per tant continuem amb aquests tres punt bàsics, molt importants per nosaltres a l’hora de redactar un pressupost:




-Mantenim o augmenten el suport a les persones amb els serveis bàsics.
-Continuar reduïm l’endeutament que ens possibilitarà en un futur continuar fent inversions importants i necessàries pel nostre
municipi.
-Reduïm la pressió fiscal cap als nostres veïns.

Seguidament fa lectura dels acords a adoptar per a l’aprovació del pressupost, plantilla orgànica i relació de llocs de treball transcrits en la
proposta anterior.
Seguidament l’Alcalde dona la paraula a la resta de grups municipals.
A)

Intervencions dels membres dels grups municipals de l’oposició.

10.- Pren la paraula el Sr. Simeó Abad, del grup municipal del PPC, que manifesta el següent:
Que respecte als pressupostos de personal i els de compra de bens i serveis, des de el 2008 cap aquí en no havien arribat a aquestes
quantitats, no tant, ara havíem a baixat durant uns anys i ran em pujat, havia gent que van fer al carrer i ara l’augmentem, ara dius es que
en baixat en serveis i en pujat en personal, bé, però es que resulta que en pujat en personal, pugem cada any, tornem a ser-hi, en serveis
tornem a pujar bastant, i això des de el 2008 cap aquí, i això clar li fa preguntar que és el que s’ha de fer per no pujar tant, a veure del
personal no parla res, però en serveis si, si podem treure algun servei que no cal pot ser no caldrà pagar tant, perquè a veure són sis
milions d’euros a l’any, perquè a veure si som 10.000 habitants són 600.000 € per cap, això són molt quartos, per aquests sentit això no ho
troba correcte. Amb d’altres coses si que està d’acord però amb aquestes creu que hauria d’haure un altra mesura. Perquè el que ha dit
l’Alcalde dels fons que no arriben i no arriba a cap ajuntament, i la generalitat no arriba per atendre a tots els ajuntaments, però pel que vol
si que té quartos i pel que vol no, no l’acaba d’entendre, això per un canto. Respecte a lo de les Roquetes, no sé se l’he entès be o no, es
diu que s’ha de fer una inversió de 30 o 40 mil euros, no ho sap i pregunta, que voleu dir que allí on hi havia l’allotjament de temporers, que
allò no servia per a res, ara si que voleu fer alguna cosa per allí, ara si que serveix i abans no servia, i es pregunta si aquests quartos no es
podrien invertir en una cosa del poble, perquè allò no es nostre i tenim que pagar un preu cada mes. Igual que el que han dit de fer al
magatzem dels estris del Minguet, i no te res per ningú, es pregunta si no tenim llocs, perquè si s’han de gastar 40 mil euros igual que a
l’allotjament, es pregunta si no tenim terrenys per fer una magatzem, fent una inversió a pagar en deu anys quant tindrem el valor que
haurem de pagar cada mes i cada mes, home creu que ell seria partidari de fer una inversió i que aquestes coses que quedessin pel poble,
és la seva idea i cadascú pot pensar el que vulgui, però sempre quedaria pel poble i ara no. Això és l’únic que no li sembla be.
L’Alcalde li contesta que l’explica una mica la política de perquè ho fan, estaria d’acord de fer una inversió dintre de casa teva, no te la cal
fer en un lloc que estàs de lloguer, seria una situació perfecta. Tenim l’Ajuntament que tenim, una cosa que tenim clara és que no volem
deixar de donar serveis a la gent al que demana el poble i només tens una solució, no tens disponibilitat econòmica per fer un edifici en
condicions i la única solució per prestar el servei és arribar a acords de lloguers lo més ajustats de preus possibles i clar que fas inversions
però les fas de manera necessària per donar uns serveis que per nosaltres són molt importants. Per exemple a les Roquetes paguem
14.000 €. de lloguers però recaptem d’entitats bancaries per donar aquests serveis per valor de 10.000 €. l’any, per tant queden 4.000 €.
any, uns 300 € mensuals per una instal.lació espectacular per aquest preu i el que s’arriba a fer allí és molt important i poc executable a
l’espai de l’antic allotjament de temporers, ja ha dit la regidora de serveis socials tots els serveis, els de l’Ictus, suport a la gent gran, es fan
moltes activitats, tallers, lo Cistell. Allò va ser una oportunitat i es va aprofitar encertadament, no tenim disposició econòmica per fer un
edifici amb el que en aquest cas estaria d’acord, però no es pot comprar un local ni fer-ho, i tampoc es pot deixar de donar els serveis als
que tenim obligació per atendre les peticions raonables i justificables de la gent. En l’àmbit de l’edifici del Sr. Sauret s’ha fet un conveni
compensant l’IBI a part d`un petit lloguer i creu que val la pena. Sempre valorem el profit social que obtenim pel poble amb el cost
econòmic que això té. I es que no tenim disposició econòmica ni espais al municipi per fer tot això, ja teníem al magatzem del Galileo els
estris cedits pel Sr. Claudio Godia, però allí no podia anar la gent a veure’ls ho has de fer a dins del municipi. Son coses estudiades i
debatudes dins de l’equip de govern i creu que encertades, i creu que si són qüestionables.
Continua l’Alcalde dient respecte al tema de reduir les despeses, creu que es tracta de reduir serveis, si alguna cosa podem discutir entre
els grups polítics es a on fiquem els diners, no hi ha res malversat, es tracta de que cada grup aplicaria els diners en un àmbit o en una
prioritat o un altra, totes legítimes evidentment, i nosaltres apostem per tot això explicat, i en l’àmbit de les Roquetes per exemple creu que
influeix molt en la convivència dins del nostre municipi i nosaltres continuarem per aquí. El tema de l’augment de personal va lligat
precisament amb l’increment de serveis que anem donant i que necessiten les instal.lacions per donar aquests serveis nous, no son gratuït
i que acaben pujant diners, en l’àmbit social te una pujada brutal, s’ha de fer d’alguna manera i la gent que es contracta està per treballar i
per això creu que està justificat aquest augment . Estem amb un pressupost de 8 milions, amb un 33% aproximadament de despeses de
personal, creu que és raonable per la tendència a l’alça dels serveis que han de vetllar. També recordar que un 33% d’un pressupost de 8
milions no és el mateix que de 15 milions, per fer-nos una idea, com havia passat en aquest ajuntament, per axió creu que estem en una
situació força raonable.
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La regidora de serveis socials Sra. Maite Codina manifesta que s’ha de fer una visió amb perspectiva del que es fa, de que les obres que
es fan a les Roquetes són perquè es fa un lloguer a llarg termini, no s’està parlant d’una despesa que s’haurà de fer cada any, sinó
d’atendre uns serveis amb una despesa que es podrà amortitzar durant els pròxims 10 o 15 anys si fas és d’aquest edifici.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra reitera que moltes entitats i particulars participen per que els costos redueixin el cost per l’Ajuntament, com el
Gimnàs Ares que donarà el benefici de les entrades d’uns actes de la festa cap a l’edifici social de les Roquetes, com el Taikondo i tants
altres, aportacions de la ciutadania tutelada per l’Ajuntament perquè vagi cap aquí, per reduir uns costos d’un servei necessari.
El Sr. Simeó Abad respon que el servei creu que s’ha de donar i no es pot deixar però la seva idea clara i ja l’ha exposat, i creu que
cadascú és molt lliure de pensar el que vulgui.
11.- El Sr. Manel Ezquerra, regidor portaveu del grup municipal de SA, manifesta el següent:
Els pressupostos d'un Ajuntament són el reflex, amb dades econòmiques, de les polítiques que volen portar a terme els seus dirigents. Dit
això voldríem fer unes valoracions globals d'aquests pressupostos:
L'equip de govern ens heu presentat un projecte econòmic sense cap consens amb la resta de for es polítiques. En els quals, nosaltres
pensem que amb diàleg, amb entesa i amb una mica de treball possiblement estar em amb algunes coses d'acord. Però, pensem, que amb
una sola comissió per informar-nos del pressupost, no hi ha prou treball per estudiar i valorar a fons cada partida de cada capítol per tal
d'arribar a cap consens.
Pensem, que a pesar de que governeu amb majoria absoluta (aprofitem per recordar-vos que la vau aconseguir per uns pocs vots), i tot
entenent que l'alcaldia i el control del govern ha d'estar en mans de la llista més votada, Amb tot, Hauríeu de buscar consens amb totes les
for es polítiques per tal d'aconseguir fites i reptes importants que se'ns plantegen en els propers anys.
Nosaltres, "Sempre Alcarràs", proposàvem una col·laboració entre totes les for es polítiques. Una col.laboració mútua per tal de respectant
totes les opinions, esperàvem acceptéssiu alguna de les propostes de les que venim realitzant nosaltres o qualsevol dels altres grups
municipals. Pensem, que tot i que pot haver-hi discrepàncies en les polítiques a aplicar. Amb diàleg s'aconsegueixen moltes coses.
Doncs no. No ho voleu així i no teniu en compte cap consens ni cap sensibilitat en atendre les opinions de la resta de grups municipals.
Malgrat aquest menys teniment, seguirem posant el nostre granet de sorra en aquesta legislatura. Hem de respondre a les persones que
amb el seu vot han confiat en nosaltres per posar fil a l'agulla en alguns temes.
Malgrat tot, estem veient algun petit gir i això ens satisfà. Veiem que algunes propostes, almenys, no cauen en sac trencat i s'estan
implementant poc a poc. Estem veient que en les polítiques que porteu a terme s'hi veuen línies del nostre programa electora. Però ho
considerem insuficient alhora que també considerem una falta d'honestedat el fet de no reconèixer-ho així. Però no importa. Estem aquí
per seguir aportant i intentant influir en el desenvolupament del nostre poble o almenys evitar el deteriorament que estàvem patint en
alguns aspectes (com per exemple seguretat, neteja viària, càrrega fiscal altíssima i la progressiva externalització de serveis que acaben
encarint la factura final).
Volem aprofitar aquest Ple per demanar una cosa molt important: "més consens en la presa de decisions que afecten al futur de poble que
tots desitgem" i "contenció del gasto en despeses supèrflues". I quin millor lloc que parlar-ho que en aquest context -en el Ple dels
pressupostos-, que és on se veuen reflectides les polítiques que penseu portar a terme tant a curt com a llarg termini. Ja que nombro el
llarg termini, precisament és on hauríem d'intentar trobar el consens total ( és per aquest motiu que l'organisme que controla els comptes Ministeri d'hisenda- que és qui controla els ajuntaments, demana també, previsions a llarg termini).
També volem recordar-vos que entre totes les forces polítiques varem recollir 1533 vots enfront els 1330 d'Erc. Us ho volem recordar
perquè en diversos moments d'aquests primers 6 mesos de legislatura vosaltres ens heu recordat diverses vegades la majoria de la que
gaudiu. Per això, tot i que és lícit que governeu, seria ètic i ajudaria a forjar uns bons fonaments de cara al futur, decidir les polítiques
econòmiques i les inversions amb una mica més de consens, i més tenint en compte que entre aquests partits aquí representats hi ha més
vots que amb la vostra "majoria absoluta".
Elaboreu aquests pressupostos seguint amb la política del viva la vida (ei... est molt bó viure la vida, però no amb recursos públics).
Augmenteu el capítol de personal, augmenteu el capítol de béns corrents i serveis i això va en detriment de disminuir la capacitat de
finançament de l'Ajuntament i en detriment de disminuir el capítol d'inversions, que a més a més, difícilment s'executarà a no ser que
apliqueu un control eficient de la despesa. Ara que he parlat d'eficiència: En els darrers exercicis ha quedat palès que no ha estat així,
recordeu per exemple els més de 140.000 €. -respecte el pressupostat- que us vau passar amb les partides de festes en l'exercici 2014
(últim tancat), o el projecte de les escoles de baix que no s'ha executat, o la inversió en el camp de futbol que escometeu sense
contemplar-lo en els pressupostos de l'any que es va iniciar i després heu tingut que aturar la desproporcionada obra per falta de
liquiditat.... I per aconseguir tot això aposteu per continuar recaptant els mateixos diners als mateixos soferts contribuents. En aquest
pressupost queda clar un fet; Totes les administracions públiques s'han d’aprimar el cinturó menys l'Ajuntament d'Alcarràs.
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I això és possible gràcies a l'alta fiscalitat que seguim aplicant als nostres conciutadans. Una fiscalitat que us vau trobar elaborada per fer
front a un moment delicat econòmicament parlant, que vosaltres vau denunciar des de l'oposició, però que no heu sabut o no heu volgut
posar-hi fre.
Aquí van uns exemples de les polítiques econòmiques que nosaltres proposem. Avançant-me al que em demanareu, que serà que us
posem uns exemples d'on retallaríem despesa. També citarem algun exemple:
1- Augmentem la despesa amb serveis socials, però la gran majoria de diners se'n van amb infraestructures i amb serveis de
personal contractats a una empresa forana. La nostra idea és... Perquè no destinem els diners a Caritas (per exemple), que ho formen
voluntaris, o directament amb aliments enlloc de gastar-nos diners amb condicionar un espai de lloguer?. Perquè no destinem més diners
amb aquestes ONG's voluntàries en lloc de crear despesa en una empresa de serveis per gestionar aquest centre?.
No podríem entendre'ns amb els que venien prestant aquest servei des de fa molts anys?... inclòs, segurament, només destinant-hi la
meitat dels aproximadament 300.000 € que ens gastem en aquestes partides, potser els beneficiaris finals ens ho agrairien molt més
perquè se'ls podria fer una ajuda més efectiva i més amplia. Ara, ens marxen els diners amb infraestructura i amb logística més que amb
ajudes directes. Hem de pensar que estem engrandint la despesa amb unes infraestructures innecessàries que no repercuteixen amb les
persones que són les que realment necessiten aquesta ajuda.
El servei del Cistell, el vam traslladar de l'antic alberg de temporers per que l'edifici estava insalubre (segons vosaltres) i ara resulta que el
volem adequar per a entitats associatives. Ara, invertirem diners en reparar un mur a Les Roquetes, quan costarà?... 25.000? 30.000?... Ho
hem de pagar nosaltres?. O ho ha de pagar el propietari?. Nosaltres hem de pagar l'IBI d'aquell edifici?. No seria més lògic que l'IBI el
pagui el propietari?.
Ja ens perdonareu. Però una despesa de 300.000 €. en aquestes partides socials ens assembla una barbaritat, més encara quan per
exemple veiem una irrisòria partida de 12.000 € per als jubilats. Tanta despesa en serveis socials i trobem a faltar un programa ambiciós
d'assistència a la nostra gent gran que viu sola i es pugui trobar amb dificultats. Més encara, quant aquests jubilats han col·laborat amb els
seus impostos a la bossa comuna durant tota la seva vida laboral.
2- Ens agradaria que ens expliqueu la planificació que vau fer abans d'encarregar el projecte d'Espai Jove (que ens ha costat
64.130 €) més un procés participatiu que l'acompanyava (que també ens ha costat a prop de 3.000 €) i ara, després d'aquesta despesa, en
els pressupostos per aquest 2016, no es contempla ni partida pressupostària per endegar l'obra. A més a més, en la programació
d'inversions 2016/2019 només apareix una irrisòria quantitat cap al final de legislatura, que no servirà per ecòmetre l'obra. Amb quina
planificació es van gastar aquests prop de 70.000 ?. Qualsevol mortal, quan encarrega un projecte d'aquest valor, és perquè te intenció
de tirar-lo endavant. La pregunta que ens agradaria ens responguéssiu és, quan ho penseu tirar endavant?, estarà vigent el projecte dels
contenidors que tants diners ens ha costat?.
3- Camins... Amb els camins que tenim en aquest poble, la inversió de 225.000 €. ens assembla insuficient. Més encara, quan
la recaptació per Ibi rústic s'anirà als 700.000 €. anuals. A més a més, malauradament, veiem que es duen a terme amb poca planificació i
tenen demandes sobre la marxa i a la carta per alguns. També, volem recordar que amb una gestió pròpia, o gestió directa a l'hora de
reparar els camins, podríem executar molts més kilòmetres cada any, i fer-ho amb molts menys diners. De la mateixa manera, i amb els
impostos que es recapten d'Ibi rústica, encara que la recaptació no sigui un impost finalista, s'hauria de revertir en més quantia cap al
sector.
En aquest àmbit Trobem a faltar alguna partida per intentar d'una vegada per totes endegar el tema de la electrificació rural per exemple, o
una partida més amplia destinada als joves agricultors per desenvolupar idees i projectes per innovar en el sector agrícola i ramader (per
posar dos exemples). Apostant amb més recursos per la innovació i la emprenedoria generarem més llocs de treball. És la manera més
autèntica d'ajudar a les persones que busquen incorporar-se al mercat laboral.
4- Perquè no som valents i apliquem als pressupostos previsions extraordinàries de reducció de l'endeutament? (més enllà
d'acudir als pagaments dels venciments dels rebuts). Aquest fet, al final possibilitaria una reducció de la fiscalitat als contribuents i
possibilitaria un pla d'inversions a mig i llarg termini molt més ambiciós. Per exemple començar a crear les bases i els fonaments per
desenvolupar un viver d'empreses.
5- Volem insistir en la elaboració d'un pla estratègic per posar data de caducitat a aquesta alta fiscalitat. En aquests
pressupostos queda palesa que tenim una gran incertesa en les bases liquidables de com quedaran les valoracions cadastrals després de
la enèsima regularització.... Per aquest motiu, heu fet uns lleugers retocs en els tipus impositius que no seran suficients per rebaixar les
quotes clarament. No serveix rebaixar 5 quant abans t'han apujat 100.
Igual que vau fer amb l'IBI rústic, amb l'IBI urbà, feu un simulacre sense tindre la base liquidable total, ja que encara ens l'ha de facilitar la
direcció general del cadastre durant l'any 2016.
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També, després de la regularització que veu encarregar, en els ingressos d'aquests pressupostos tampoc hi trobem la previsió complerta
dels diners que se recaptaran als veïns per l'efecte retroactiu que significarà tirar endarrere 4 anys als que se'ls hagi trobat algun edifici que
no està contemplat en la ja de per sí desmesurada i il·lògica valoració cadastral del 2007. Estem d'acord en regularitzar tots igual, però
abans tots igual respecte poblacions amb usos agrícoles similars.
Tot això sembla de pel·lícula. I com aquelles veus en Off que narren el que està passant en les pel·lícules, nomès hi falta la narració:
“Mientras tanto en pueblos del entorno siguen rigiéndose con valoraciones catastrales realizadas en los años 80... aquí seguimos
incrementando la base liquidable para seguir financiando la fiesta”.
"Sí, si el que s'està fent aquí amb els impostos no és fa amb caràcter recaptatori exclusivament...que vingui Déu i ens ho expliqui"
6- Amb la millora que s'espera en la recaptació del Impost de construccions, després de l'aprovació d'uns mòduls que serviran
per valorar les obres a executar amb igualtat de condicions per a tothom. I pensant que amb polítiques fiscals, és de vital importància una
fiscalitat continguda pel desenvolupament econòmic d'una població.
Hauríem de ser valents i amb la millora de la recaptació que s'espera, hauríem de reduir aquest impost del 3% al 2%. Així serien un
exemple de polítiques pensades amb la idea de fomentar la emprenedoria i fomentar la creació de llocs de treball.
7- Tampoc s'espera cap reducció de l'impost de vehicles. Fet que est causant una progressiva i sostinguda fugida de vehicles
del padró. Empreses i també particulars busquen "col·locar" els seus vehicles en poblacions properes on l'impost és més raonable.
Aquesta situació és rocambolesca demostra que de vegades, una càrrega fiscal desproporcionada no vol dir que acabis recaptant més.
8- També volem demanar que es deixi de contractar assessors "polítics", (assessors financers, assessors jurídics, assessors per
a tot)... Mullem-nos nosaltres; tenim el capital humà en forma de regidors i treballadors de la casa per fer-ho.
Per un poble com el nostre, tants assessors són figures totalment innecessàries i amb els diners que ens costen es podrien dedicar a
inversió o a la prestació d'uns millors serveis als ciutadans.
Total... El que queda bastant clar, per molt que ens intenteu vendre alguna reducció fiscal, és que es mantindran els ingressos per
impostos. Això vol dir que algú els acabarà pagant. I de fora no vindran a pagar-los. Els pagarem els veïns i veïnes d'Alcarràs. Queda
bastant clar, també, una falta de planificació, (com a mínim), en els capítols de personal i de béns corrents i serveis. Són els dos capítols de
despesa important de l'Ajuntament... A l'inici del vostre govern, ara fa cinc anys, vau escometre uns acomiadaments per reduir la despesa
de personal i això us va fer augmentar el capítol de béns corrents i serveis perquè vau externalitzar algunes tasques. Per és que una
vegada heu fet efectiu els acomiadaments (que sembla que era el veritable objectiu) (per cert ens hi hem gastat molts diners) el capítol de
personal torna a estar en nivells de rècord (a prop dels 3 milions d' euros).
Com molt bé hem intentat explicar-vos a l'inici. Aquests pressupostos són un reflex, amb dades econòmiques, de que voleu continuar amb
les mateixes polítiques, la de la mare de las Fiestas. Una festa continua i sostinguda en el temps a costa de tots els contribuents. Quan
parlo de festa no em refereixo només a les festes com a tal sinó a la festa en contractacions diverses de béns i serveis a persones i
empreses.. Aquesta manera de fer, situar el capítol de personal en el més alt dels darrers 10 anys, bé, el més alt de la història d'Alcarràs.
Com us ho haveu fet? Si augmentava el capítol de despesa en béns i serveis havia d'haver disminuït la despesa en personal. I vosaltres
haveu augmentat la despesa tant en un com en l'altre capítol. Ho haveu fet a costa de disminuir la inversió i a costa de fer pagar els
impostos m s cars de la província.
Ja per acabar i ja que parlem de festes... volem aprofitar per recordar-vos que les festes més guapes i participatives no són les que es
paguen amb el talonari... Sinó que moltes vegades les millors festes són les que es fan possibles gràcies a les aportacions de persones i
col.lectius, majoritàriament anònims, que ajuden a preparar-les i a fer-les grans.
Després de totes aquestes valoracions, òbviament votem amb un no ben gran als pressupostos per aquest 2016.
12.- El Sr. Jordi Janés, regidor portaveu del grup municipal de CDC, manifesta el següent:
Vol començar quasi amb una qüestió d’ordre, com deia el Sr. Abad, perquè vista l’hora, les tocarà com a l’altra ple anar més ràpid, i
demanaria a tothom ser més breu o fem un altra cosa, canviem el sentit d’odre de les intervencions per parlar primer, demana mantenir
l’ordre però ser una mica més àgils.
Volem fer un resum del pressupost que se’ns ha presentat, seguin les paraules de l’Alcalde ens pujarem al carro i com som els darrers es
reiteraran en moltes coses de les exposades abans pels grups municipals de l’oposició.
Havent-nos estudiat detingudament aquest pressupost ens queda clar que no tenen un projecte a llarg termini per el nostre poble, ho diem
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perquè no reflecteix la realitat de les necessitats que aquest necessita, equipaments infraestructures i inversions.
Se’n adonem que han gestionat des de l’any 2011 quasi 47 milions d’euros i el poble està igual?. Un camp de futbol que només hem fet els
vestidors a pulmó, una segona fase que fem fora als constructors del poble i pretenem fer-ho amb la brigada d’obres, ja avui mancada de
personal i estressada amb horaris, cal recordar que son persones i no màquines, cada dia fem mes festes amb la mateixa brigada. Una
ampliació del cementiri vell que va costar 4 anys, i un cementiri nou que ja no veurem possiblement aquesta legislatura, però l’enderroc de
les escoles velles possiblement si, quines infraestructures han fet vostès pel poble?.
Els hi demanem per instancia que incorporin al pressupost un capital de 400.000 euros per camins al terme, ja que estan en mal estat i ens
responen que no es possible ja que es un 77% de la recaptació del IBI de rústica, els hi recordo que l’anterior pressupost era de una xifra
igual i s’han passat d’aquest i aquest any ja sortim amb un -125.000 euros. Mirin els hi poso l’exemple del any 2014 per anar sobre segur,
inicial de 289.000 €, modificació de 236.534 € més, un pressupost definitiu de 525.534E. i ara que ens contesten?. Sembla que diuen que
al 2015 acabarem al voltant de quatre-cents i pico mil euros invertits en camins, a les hores tampoc és tant irreal el demanàvem, i si al final
s’acaba gastant més cal que es pressuposti més alta al cap i a la fi és el mateix.
Els hi demanàvem 100 mil euros per les escoles velles i vostès ens contesten que continuen decidits en enderrocar-les i posar els
contenidors de vaixell, i en el pressupost ens s’explica la inversió i possible finançament a demanar puja més de 1 milió d’euros i no
600.000 euros com se’ns va explicar en una de les assembles per explicar aquest projecte.
Els hi demanàvem una mínima partida de 2.000 euros per la zona lúdica dels pantans, avui abandonada i amb matolls i males herbes, i ens
contesten que estan a la espera de subvencions del departament de Medi ambient, afegeix que pot ser ara amb el Conseller Sr. Junqueres
les subvencions arribaran millor; quedem astorats quan veiem que al Pantà de l’arròs rep subvenció de la Unió Europea sobre els 14.000
euros i només es van fer obres de manteniment i millora abans de les eleccions. Correcte?.
Demanàvem també, des de l’AMPA del col.legi del Parc de Magalàs, la urbanització del carrer de Fraga a la alçada del escola Parc del
saladar i ens diuen que es finançarà amb els propietaris, la part que avui hi ha murs de formigó davant de la segona i tercera fase de dita
escola no pertany a l’ajuntament?. Perquè no fan front a les seves responsabilitats en inversions, deixarem aquest nyap molt temps
al·legant que es culpa de tercers?. Demana que s’acabi la vorera perquè l’obra de les escoles, que han costat quasi set milions d’euros,
quedi digne en el seu acabat, si per aquest pressupost no, al menys que es prevegi per l’any que ve.
També volem demanar-los explicacions de perquè pagarem un mur a l’edifici a les Roquetes amb un cost de uns 25.000€ aproximadament
quan l’edifici es d’un particular. no ho hauria de fer aquest?, és per a un privat, no hauria de ser així, demana que es negociï millor per tal
que ens surti més a compte.
Adreçat al Sr. Jaume Bernis, com és que em resolt amb molta brevetat la suspensió del contracte amb la empresa Gestiona del patronat i
passar-ho a gestió directa del ajuntament i quan vam demanar que ens facin un escandall de lo que ens comportaria la gestió directa de la
neteja de la via publica, es demanava un càlcul del que costaria el servei directe, a dia d’avui encara restem pendents de aquesta
comparativa?.
Afegeix pel que fa a les línies generals en quant a la despesa, deia en to irònic que era més d’un govern de festa major quan ens van
excedir en aquells 154.000 €. en festes populars, ara inclòs es fan en tres partides però el saldo acabarà sent el mateix. Com han comentat
amb el paguem amb festes ja poden ser de qualitat com deien. Quan comentaven lo de les amortitzacions, ja sé que el deute es redueix
perquè paguem els rebuts cada mes, però també comentem que tenim unes pòlisses de crèdit a curt termini que el tenim molturat també
hauria de mirar el tema de les despeses corrents, clar quan mirem els gràfics que heu portat per donar més transparència, veiem que tant
en personal com en bens corrents em anat pujant d’una manera molt dràstica.
Quan entrem en les despeses de personal, aquí hi ha un regidor que estava a les legislatures passades, anaven dient que si el govern de
CiU tenia un l’elevat cost de les despeses de personal, que si anava al 33% del pressupost des de el 2008 al 2011 amb governs de
Convergència, veien que quan les despeses eren més elevades era de 2,752 milions d’euros, un 32% del pressupost de 8,500 mil euros
aproximadament. A l’any 2012 el nou govern d’Esquerra aconsegueix amb acomiadaments reduir les despeses de personal al 28%, suposa
que sense contar les despeses d’indemnització que a dia d’avui algunes estan pendents de judici i així ho contemplem al pressupost per si
tenim algun disgust. Tant el Sr. Bernis com la exregidora Sra. Forcada tenien el discurs contra convergència de que anàvem excedits amb
això i que vosaltres ho havíeu aconseguit, nomé aquell any, ara resulta que el 2015 el puja ja 29,6 %, pendent de la liquidació, ara al 2016
que em d’aprovar ens anem al 34,45%, d’aquest increment contestareu que és lo millor per millorar els serveis, però resulta que abans
quan ho feia Convergència no era així, l’observa per veure les diferents opinions depenent si estàs a fora del vaixell o estàs a dins. De de
Convergència sempre es demanava que si es disminuïa el cost de personal estàveu incrementant el capítol dels serveis, però ara ens
troben que això s’ha invertit, però ben be no s’ha invertit sinó que tots dos han anat a l’alça, ha no s’alternen i quan puja un baixa l’altre,
sinó que ara ja tots dos s’incrementen.
Pel que fa a la recaptació d’impostos, l’any 2008 es van recaptar sobre els 2,700 milions, ara l’any liquidat del 2014 ja se’n va a 4,200
milions d’euros, si mirem el 2015 i el 2016, podem deixar-lo en una recaptació mitja de 4,100 €, es a dir que la diferència és de 1,400
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milions d’euros. Si mirem és quan entreu al govern, al pressupost complert del 2012, es quan més es puja, com diuen per l’increment de la
població i la participació dels tributs de l’estat que ha anat a l’alça, i sumat a una gran baixada dels tipus d’interès que paguem del nostre
deute i ja era hora perquè anaven estressats en aquest tema. De les amortitzacions diu que són les obligatòries i mínimes, tot ens dona
possibilitats de poder disposar de més possibilitats dels nostres diners. També vol observar que des de el 2011 al 2014 es quan més
terrenys us heu venut dels comunals, es a dir passem a recaptat diners per la venda de propietats que solament es podran aprofitar un cop
però ja no tindrem aquest patrimoni.
També ens direu que les subvencions rebudes han anat a la baixa, ja ho sabem és un moment de crisis i ho comentaven amb lo de la
Generalitat, però em de ser realistes perquè com no puguem fer un tancament de caixes i cobrar els nostres impostos no es repercutirà
això en els municipis, també amb particulars i empreses. Però si veiem els nostres els ingressos en els últims anys han incrementat en un
8,15%, l’any 2011, i han anant reduint entre un 1 i un 5% fins arribar al 2015 que han tornat a incrementar-se, entre el 2011 i el 2015 un
total de l’11%, això vol dir que em disposat d’uns 900 mil euros més des de l’època en que recaptava els impostos Convergència.
Tampoc s’ha portat una gran política d’inversió, ara em vist la radicalitat a la baixa de les inversions, que també són per donar serveis i
quedar les infraestructures pel municipi, el CAP l’hem vist finançat per la Diputació, la Rabaleta mig subvencionada per la Diputació, del
PUOSC de la Diputació encara arriba alguna cosa, però veiem que lo del Camp de Futbol, com deia el Sr. Abad, pot ser caldria fer un crèdit
i acabar l’obra perquè així anem donant serveis als usuaris, perquè s’ha d’acabar ja i s’ha allargat massa i em rebut moltes queixes. La
rotonda va ser feta per la Generalitat i en part subvencionada per una empresa privada. El parc de la via que aneu fent a passos. Ara aquí
se’ns va proposar i no teniu por de dir-ho el tema de les escoles, però a ells si que els fa por després de veure el tema del camp de futbol ja
tremolen com es pot demorar lo de les escoles, tot i expressant que nosaltres estarem sempre en contra de enderrocar les escoles velles,
també els sobta que a la memòria es valora les obres sobre un milió d’euros quan es va informar amb les sessions explicatives de
l’actuació que s’aniria a uns 600.000 €. (a pregunta del Sr. Ezquerra), veiem una mica de contradicció, o els projecte s’ha desfasat en
400.000 €. I el projecte ja està pagat als arquitectes.
Tampoc s’ha fet una reducció del deute més enllà de les obligacions que teníem. Per tant diu que la major recaptació solament s’ha
destinat a finançar les despeses corrents, algunes innecessàries i molt qüestionades per nosaltres.
L’Alcalde contesta al Sr. Janès dient que respecte al que comentava que des de el 2011s’han gastat 47 milions d’euros que no es veuen
res al poble, clar d’aquests diners hi ha molts que s’han gastat en la prestació de serveis, com la policia per exemple, no es pot computar
tot i enganyar a la ciutadania, no es tot destinat a infraestructures, tal com l’ha dit i ell l’ha entès, diuen que no es veu al poble, però ell si
que el veu clarament en l’àmbit de la seguretat, la convivència, l’esport, no es tracta que tot hi sigui físicament, no obstant com ha dit el Sr.
Bernis cal comentar que som capaços de fer les inversions en infraestructures amb un 70% amb recursos propis i això és una evidencia
clara de la bona gestió. La Brigada va carregada de feina, es evident, per això s’ha ficat més personal aquest any i per això puja més el
capítol de personal, la brigada és molt important perquè és una eina principal de tota la gestió del municipi i en quant a festes, són gent que
s’impliquin i estem molt satisfets per això al capítol 1 doten de dos persones més a la brigada. Tornar a incidir en els 47 milions i el dia a
dia, creu que ja està prou dit.
En l’àmbit de camins el regidor Sr. Estela comenta que ha dit que l’any passat van pressupostar 200 mil euros i perquè no pressupostaven
més, però es que l’any passat es van ajuntar varis factors que van perjudicar a l’estat dels camins, clar lo de l’any passat no és normal ni es
pot basar un pressupost en un any excepcional sinó en l’habitual i és normal, si després per nevades o pel que sigui passa alguna
inclemència, ja farem un esforç per arribar, però pressupostar a l’alça no ajuda a reduir despesa ni a sanejar a l’ajuntament, després deia
que si factures de camins de l’any passat es restarien al pressupost aquest any, el van dir a la reunió del patronat, però ells van dir que no
restarien ja que aquestes factures pendents del 2015 s’incorporaran al 2016, quan vinguin, incrementant la despesa i es finançarà amb el
romanent de tresoreria del 2015, es a dir no afectarà, els 225 mil euros de 2016 són íntegres pels camins, no restarà res. Continua l’Alcalde
Sr. Serra dient que els camins són decisions del dia a dia, prenen les decisions del Patronat municipal d’ajut al jove agricultor, diem
d’asfaltar en calent un camí que és bastant exacte la despesa, però després fem el soteig del que creiem que cada any caldrà i
evidentment pot variar.
Continua l’Alcalde dient que en quant a lo del Pantà de l’Arròs sempre que arriba la subvenció l’hem destinat, no ho pot garantir però li
faran arribar la despesa computada en els darrers anys. En quant a l’accés a l’escoles del Parc del Saladar, amb la Sr. Noelia ho
comentaven, miraran de fer una actuació, però creuen que les peces de formigó ficades ajudem a la seguretat de la canalla, és un tram
molt recte a on es corre bastant i totes aquestes mesures ajuden bastant. El mur de l’àmbit de les Roquetes ha sortit ja varies vegades,
està al pressupost per si de cas, però han tingut reunions amb la propietària i s’intentarà negociar, no està tancat que l’hagem d’assumir del
tot, és una previsió i quan es faci ja s’informarà. Pel que fa al patronat municipal d’esports em apostat per fer aquests canvis amb el
personal laboral, es tracta de comptar les despeses, costos i beneficis que t’acaba portant una gestió o un altra, i així ho van estudiar i els
sortia que l’havien de provar, que ha fet incrementar molt el servei que abans estava més tutelat per l’empresa, augmentat precisament a
les escoles. El càlcul de l’empresa de neteja l’hem començat a calcular amb el regidor delegat Sr. Pelegrí i se’l farà arribar. Pel que fa al
que digueu que l’únic que fem és anar pagant els crèdits, complint amb l’obligació de pagar les amortitzacions i interessos periòdics,
evidentment és l’obligació de tots els ajuntaments, malgrat que no tots ho compleixen, però també és veritat que tens un màxim legal del
75% i rara estem al voltant del cinquanta i tants per cent, per tant el podríem augmentar i el que fem amortitzacions i no l’incrementem per a
ell té un mèrit perquè estem fem gestió a les persones sense incrementar l’endeutament i complim amb les nostres obligacions, perquè no
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veiem just amortitzar de cop uns crèdits quan això afectaria a la prestació de serveis necessaris com la seguretat, serveis socials o els
d’esports per exemple. La nostra tasca i obligació com a gestors és donar serveis a la ciutadania i complir amb el deute. També està
d’acord amb el tema del camp de futbol, estava previst executar-lo l’any passat, no es va acabar d’iniciar les obres precisament per tal
d’arribar a complir amb els límits, ja que no arribaven subvencions, i per ser curosos en tirar més endavant del compte, i això es una bona
gestió, i ara si ja comencem, ja s’han fet reunions amb l’arquitecte per tal de definir els materials, vull dir això ja està en marxa. Si així
s’hagués volgut fer, es podria haver fet una operació financera per tirar endavant lo de les escoles, dins de l’àmbit de joventut, però si tu
vols fer incrementar el deute per fer una infraestructura que aporta molt de servei, contundent i amb molt potencial de servei i molt
important, creu que es de justícia fer-ho, però això en tot cas ho valorarem més endavant. Es a dir no farem el crèdit per finançar el camp
de futbol que començarem en breu a executar-lo immediatament. Afegeix que sempre parlen del percentatge en l’àmbit del personal,
intenta que se l’entengui ja que el percentatge del personal sempre s’ha de mirar dins d’un context i s’han d’afegir valors, perquè el que
nosaltres ara tinguem un 34 % del capítol 1, també s’ha de ficar al costat la quantitat de serveis que acabes donant amb aquest
percentatge i nosaltres quan van d’entrar havia un volum de feina molt inferior i es van reduir en les mesures que creien que s’havien de
reduir perquè no eren justificables les despeses, si ara s’han anat incrementant en els àmbits necessaris, ja sigui en l’educació, l’esport, el
patrimoni o en l’àmbit social, i creu que és just dir-ho així, no és el mateix un 30% d’un pressupost de 15 milions que de 8 milions, el Sr.
Janés apunta que també era de vuit milions, però l’Alcalde reitera que no és el mateix els serveis que es donaven aquell any amb els que
s’està fent ara. Respecte al capítol de béns i serveis és on es fiquen les empreses externes que fan serveis a l’ajuntament, però també hi
ha les inversions que tu fas a instal.lacions no pròpies i també es fan constar les despeses que es fan per engegar les instal.lacions per
exposar les eines del patrimoni al magatzem del Sauret, també lo de les Roquetes i altres despeses computades al capítol dos, no
solament n’hi ha empreses externes, que quan baixen es quan hi ha una correlació amb les despeses de personal, tot i que cada any
acabes generant més serveis per la ciutadania quan el pressupost t’ho permet aquestes divagacions aniran sortint.
Els comentaris respecte si s’incrementen els ingressos, està totalment d’acord però el que no em de confondre és que s’incrementin els
ingressos amb l’increment de fiscalitat a la ciutadania, els rebuts s’han de consultar, com li va passar a una persona del poble a queixar-se
d’un rebut, però l’experiència que vol compartir amb tots es que es van ficar damunt de la taula tots els rebuts i solament un és el que se
l’incrementava per raons cadastrals, perquè des de el 2011 han anat baixant rigorosament els rebuts un 2 o 3 % cada any. Perquè
recaptem més?, una perquè som més habitants, l’altra em generat més empreses, s’ha mogut el sector econòmic de manera important, i
genera més ingressos, per exemple el volum d’ingressos per l’impost d’obres era irrisori, ara el sector econòmic, i ramader en concret, ha
augmentat moltíssim; un altra tema important l’àmbit del recaptador, quan van d’entrar nosaltres, no arribaven al voltant dels 10.000 €.
anuals i ara estem al voltant dels 80 o 100 mil euros anuals, això és una bona gestió, insistència, vetllar, pautar aquestes feines. Tot això és
molt important perquè quan parlem d’increment d’ingressos em de ficar tot contextualitzat damunt de la taula i els rebuts i la pressió fiscal
és evident que ha baixat, tot és clar gracies a una bona gestió.
El Sr. Jordi Janés replica fent quatre puntualitzacions, el tema del camp de futbol entén que està programat per fer-ho per la brigada, per
això que amb dos persones més ho troba molt minso. Quan comentava lo dels camins ja ha explicat que començava al 2014 i l’han respòs
respecte al 2015 que s’havia pujat, el 2014 ja va acabar en 525 mil liquidat i el comenten que al 2015 seran sobre 415 mil, es això si ja
sabem això no ens ha de fer por de pujar, comentaven que cada vegada més hi ha més camions i maquinaria més pesada, dons haurem
d’invertir més aquí. El tema dels new jersey de les escoles del Parc del Saladar dir que hi ha molts nens que van amb patint anant
esquivant les peces de formigó i per això des de l’AMPA els van avisar de que eren més insegurs. Respecte al deute no sap si al
pressupost està computat l’import de 500 mil euros disposats de les pòlisses. I finalment sobre les despeses de personal vol dir que quan
vau entrar es va fer molt mal fet, es va anar a uns acomiadaments de treballadors que ara estem pagant les conseqüència dels judicis i els
acomiadaments improcedents, la brigada es va reduir molt i estem parlant que ha crescut el poble, doncs siguem valents si sabem que em
d’incrementar serveis incrementem el personal de la brigada. Nosaltres estem contens que hagin més ingressos perquè hi ha molts pobles
que els estan baixant perquè els marxa habitants, per això si tenim més ingressos millorem aquests serveis.
13.- Seguidament pren la paraula la Sra. Esther Ibars, que diu parlarà de les àrees d’acció social i serveis socials, festes i actes
institucionals en nom del grup de CDC, manifesta:
a)

Acció social i serveis socials.

Pel que fa al Capítol de despeses en Acció social, serveis socials, estem totalment d’acord en prestar un servei el més qualificat i el més
indicat possible per a les necessitats de la gent més desfavorida del nostre poble, si ho necessiten ho han de tenir, dins les nostres
possibilitats de poder ajudar-los, donat els temps que ens ha tocat de viure i que certes famílies de la vila necessiten de l’ajuda per poder
arribar a final de mes.
Tenim una gran varietat de serveis que fan que poguem gaudir d’un programa d’ajuda i col·laboració amb la gent més desfavorida, con son,
el servei d’immigració, servei a la dona maltractada, els Minuts Menuts (de l’Escola bressol), el Centre Obert, per als nostres infants més
desfavorits, la recaptació i distribució d’aliments als mes necessitats, que porten a terme lo cistell i la nostra parròquia amb Caritas, i altres
activitats que es porten a terme per a la nostra gent gran a l’edifici les Roquetes.
Mai en cap cas estaríem en contra del servei i la despesa que fos necessària, per atendre als que necessiten ajuda, si que demanem que
aquest servei sigui el més exigent i controlat possible des de l’Ajuntament i que estaria bé, que anéssim aplicant un estudi per a l’estalvi de
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totes aquelles despeses que poguessin ser supèrflues per al servei prestat, despeses innecessàries que potser no fan que es doni millor
servei, i en la mesura de lo possible, estudiar que el servei prestat es doni en edificis de propietat de l’Ajuntament. Donat que veiem en els
pressupostos d’aquest 2016, i creiem que s’incorporen una gran quantitat d’euros que no ens caldria assumir, aquestes despeses son
d’inversió en infraestructures en el centre que tenim llogat LES ROQUETES, donat que no es un edifici de propietat municipal aquestes
despeses haurien d’estar assumides pels seus propietaris.
No hauríem d’atendre despeses de manteniment tant elevades, com fer un mur de contenció en l’edifici les Roquetes, que suposa una
despesa de 25.000 euros, tenir que sufragar les despeses d’habilitar el centre a les normatives obligatòries per llei, donat que no el
compleix, uns 15.000 euros, sense haver pactat primer amb el propietari una reducció progressiva del preu del lloguer o bé una
compensació per amortitzar les despeses que hi invertim. I el mateix fem amb l’edifici que ara llogarem per exposar les eines antigues, el
qual necessita molta rehabilitació que assumirà l’Ajuntament i per descomptat un lloguer mensual. Però no entrarem ara en aquesta tema.
Fins i tot ara se m’ocorries que podríem fer un Lloguer Opció a Compra, on la inversió a l’edifici seria per nosaltres, el mateix podríem fer
amb l’edifici del Sauret.
Per cert l’edifici les Roquetes es va llogar per poder-hi portar a terme l’activitat de Lo Cistell, donat que on estava abans ubicat, a l’antic
alberg municipal de les escoles de dalt, estava en molt males condicions, en canvi ara si que el podem remodelar per a ubicar-hi altres
associacions o activitats, fet que aprovem, perquè al menys invertir-hi diners se’n un edifici municipal fa que incrementi el seu valor, i això si
que es inversió i no despesa corrent, com son els diners que aboquem en els altres edificis privats.
Per tot això creiem, que en aquest apartat es podria intentar reduir les despeses que no son directament proporcionals a les necessitats de
la gent en situació de risc social. I creiem que del total de 281.000 euros invertits en aquest Capítol, tranquil·lament podríem estalviar uns
quants mils d’euros, que juntament amb d’altres partides on també es podria reduir la despesa i estalviar, com per exemple festes, (que ara
en parlarem) podrien fer que poguéssim acabar obres com el camp de futbol o començar-ne d’obligatòries com es el cementiri, o si no, ser
més valents i intentar no gastar tant per a reduir més deute, que ja sabem que n’heu reduït de deute, el que tocava per les amortitzacions a
fer cada any.
b)

Festes i actes institucionals.

Partida que últimament veiem incrementada en grans quantitats tal i com ens ha permès veure la liquidació del 2014, pressupostem
259.050 €, incrementem en 174.038 €, total liquidat 433.088 €.
Al 2015, pressupostem 277.150 euros, això doncs ens fa pensar que ja heu aplicat un pla d’estalvi, respecte a la desviació que vareu tenir
l’any anterior, però permeteu-nos que ho posem en dubte, perquè creiem que tindrem una altra sorpresa, donat les vostres paraules en
plens passats, sobre tot del Miquel, on ens contesta que vol un poble amb festes de qualitat i no escatimareu en festes, i donat que per
exemple no s’ha pogut començar la segona part del camp de futbol valorada en 240.000 l’any 2015, per no disposar dels diners, ens fan
pensar que els diners han marxat cap a d’altres partides, ja veurem en quines en quant ens presenteu la liquidació del 2015.
Però es que ara al 2016 tornem a pressupostar 269.580 euros, per sota del 2014 amb diferencia, i per sota del 2015, expliqueu-nos quin
pla d’estalvi i de reducció de despesa en festes teniu pensat, donat que cada vegada va a la baixa la partida pressupostada?.
La quantitat del 2016, els 269.580 euros, es la suma de les 3 partides que ara heu creat, per separar, la quantitat
-Partida d’actes institucional
-Partida d’actes festius
-Partida Nits a la fresca (partida que torna a augmentar el seu pressupost)
Pot ser degut a portar un millor control i així poder reduir les despeses?. Pot ser per a que no impacti tant la quantitat que ens gastem a
simple vista?. Bé el total de festes serà la suma de les 3 partides.
Tal i com hem acabat raonant en l’anterior apartat, amb una reducció en la partida de festes respecte l’any 2014, es a dir no sobrepassarnos de lo que creieu, que son els 269.580 pressupostats pel 2016, vol dir que amb aquest no passar-nos de lo pressupostat, podríem
acabar aquest any tranquil·lament el local social del camp de futbol, a pulmó. Bé esperem donat que ara tenim un alt increment en
despeses de personal.
Tal com a dit el Sr. Miquel a la seva conclusió final dels pressupostos, que aposten per les persones, la cultura, l’ensenyament, l’esport, jo li
faig una altra lectura de la variació d’aquest any del pressupost:
Un pressupost on el Benestar Comunitari dels nostre ciutadans es veu reduït en un 23,72%, un Capítol de vivenda i urbanisme reduït en
17,73%, la despesa en cultura redueix en 14, 84%, i en industria i energia reduïm un 66%. Pel que fa a comerç turisme i pymes reduïm un
21,69%, i com no reduïm el nostre deute públic, donat les amortitzacions previstes anuals, en un 11,69%.
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En canvi uns pressupostos que donen més importància a la promoció social, que ja esta bé i avui en dia es molt necessària, però no en
inversions ens edificis no públics, per fins al punt d’incrementar-ho en un 64,32% i un increment en òrgans de govern de 17,35% i en
administració de 6,21%. Això es el que queda reflectits.
I a la regidora Sra. Maite Codina li voldria fer una pregunta, que ha dit que el servei de lo Cistell no porta gaires despeses, quan es veu un
pressupost d’uns 41 mil euros, que inclou personal i d’altres serveis externs, La regidora Sra. Maite Codina apunta que no solament treballa
al Cistell, treballa a d’altres espais de les Roquetes, gestiona i obre l'espai col.labora amb les activitats, tallers, gimnàstica, etc., continua la
Sra. Esther Vitores dient que assumeix les despeses de personal, el que paguem a la empresa un preu de 1.400 €., entrant en una
discussió de números de costos de lloguer i de conservacions, que giren d’entre els 15.000 € de lloguer i uns altres de conservació. En
definitiva el pregunta pel lloguer.
La Sra. Maite Codina respon que a les Roquetes la única persona remunerada per al servei del Cistell és la persona que porta la gestió de
l’espai. Per tant dins del cost de lo Cistell hi ha imputades d’altres despeses que corresponen al servei en el seu conjunt. Solament es
computa algun cost més si puntualment ve algú que ve a fer alguna actuació esporàdica que majoritàriament són voluntaris i no cobren,
d’altres despeses com l’IBI i demés es refereixen al conjunt de les Roquetes, no solament al servei de lo Cistell.
14.- Seguidament pren la paraula la Sr. Gerard Companys, com a responsable del grup de CDC en temes culturals i d’educació, manifesta
el següent:
Que volen agrair el tema de que s’ajornés el ple dels pressupostos perquè son bastantes pàgines i costa entendre’l la primera vegada.
També agrair que algunes de les propostes que ens van fer arribar les entitats s’hagin inclòs als pressupostos, ja sap que li direu que les
teníeu previstes d’incloure-les, com les finestres dels Comtes de Torregrossa, la barra motoritzada i pintar el terra de ll’escenari del Casino,
per aquest motiu el grup de convergència s’abstindrà en els pressupostos, però aquesta abstenció l’han de considerar com a un vot de
confiança, però al temps un vot crític per alguns punts, com els explicat, que no els acaben d’agradar.
15.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra respon:
Breument, entenent que la comparació que fa entre els percentatges a la baixa que ha fet la regidora Sra. Ester Ibars, entén que són del
pressupost liquidat del 2014, quan compara el 2015 i el 2016 es fa sobre previsions i per tant s’han d’agafar amb pinces, no es prou rigorós,
per tant caldrà esperar per comparar el definitiu del 2014 amb el definitiu del 2015, si no du a errors. Respecte a les festes ja l’ha explicat la
regidora Sra. Laia Sisó, s’ha repartit en 3 àmbits per ser més rigorosos i més bona gestió, de fet l’estan fent des de tant temps no per
difuminar la despesa sinó per apostar per les nits a la fresca i els altres àmbits d’actes institucionals i festes majors, per la resta ja ha estat
contestat per la regidora de serveis socials.
16.- El Sr. Jaume Bernis, regidor delegat d’hisenda, respon a les preguntes fetes pel Sr. Jordi Janés dient:
Respecte al tema de Gestiona i Patronat, respecte als monitors, respon que ara tancaran el darrer trimestre i quan tinguin les dades es
podrà comprovar i es passaran les dades del cost del servei per veure el cost amb gestiona i el que s’acaba pagant als monitors, per veure
la iniciativa. Respecte als saldos dels bancs, ja tenen la informació, les pòlisses varien i poden canviar d’un dia a l’altre. Respecte als
comunals, evidentment es van vendre molts comunals, però la practica totalitat eren terrenys que es treballaven per part dels mateixos que
els han acabat comprant, per tant era lògic que si els pagesos obtenien un fruit d’uns terrenys els acabessin comprant i l’ajuntament rebent
un benefici d’uns terrenys que ja no aprofitaven ni ens donaven beneficis sinó més que gestos, era una línia d’ingressos i van apostar per
aquí. Respecte a les inversions si que no han fet cap edifici gran ni cap piscina nova, però recorda que el pavelló polivalent i les piscines es
van fer amb l’últim pla Zapatero on van arribr al voltant de 1,2 milions d’euros i en la darrera etapa de govern de convergència no solament
un PUOSC sinó que van ser varis plans d’obres els que va poder gaudir en una mitjana de 600 mil euros cada pla de 4 anys, que ara ni pla
Zapatero, ni pla Rajoi, ni PUOSC, tot això no el tenim.
El Sr. Jordi Janés puntualitzat que el tema de l’empresa que comentava de Gestiona, deia que s’ha anat molt ràpid en fer el canvi, però no
com a crítica, sinó que en contraposició del canvi amb lo de la neteja viària s’ha anat molt lent. El Sr. Bernis contesta que la urgència ja es
va explicar en comissió d’esports, era perquè començava el curs escolar i les activitats del patronat. La Sra. Esther Ibars incideix en que la
queixa es en el servei de la neteja viària que anava molt malament i sempre es queixaven i que es va trigar en canviar. L’Alcalde contesta
que les coses han quedat clarament explicades i no cal allargar més.
Finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova
per 7 vots a favor del grup municipal d’ERC, 4 vots d’abstenció dels regidors dels grups de CDC i del PPC i 1 vot en contra del regidor del grup de
SA.

4.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER ATRIBUIR LES FUNCIONS DE TRESORERIA I
SOL.LICITUD DE COORDINACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA.
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Atès el dictamen de la Comissió informativa d’hisenda celebrada el passat dia 21 de desembre de 2015, que l’Alcalde exposa en extracte,
vista la proposta d’acord que consta a l’esborrany de l’acta comunicada als regidors, següent:
L’Alcalde-President, en virtut dels següents,
ANTECEDENTS:
PRIMER.- Atès el dictamen de la Comissió informativa mixta de governació i hisenda celebrada el passat dia 26 d’octubre de 2015 i l’acord
del Ple de la Corporació municipal adoptat en sessió del dia 29 d’octubre de 2015, pel qual s’acordà:
“Primer.- Revisar i revocar l’acord del Ple d’Organització municipal del dia 29 de juny de 2015 en el que s’acordà el nomenament de
Tresorer dels Fons de la Corporació, al regidor de l’Ajuntament Sr. Jaume Bernis Castells, que continuarà amb les funcions delegades d’hisenda
en el control de l’execució pressupostària.
Segon.- De forma transitòria, amb la finalitat de garantir l'actuació de l'Entitat Local respectiva, anomenar i atribuir les funcions de
tresoreria al secretari-interventor Sr. Pere Biedma Agüera.
Tercer.- Aprovar l’informe de l’Alcaldia manifestat en l’antecedent 5 è. anterior i constatar que l’Ajuntament d’Alcarràs té una població
superior a 9.252 habitants, superior als cinc mil límit dels municipis de secretaria de tercera categoria, però inferior a als vint-mil habitants límit dels
municipis amb secretaries de segona categoria, per la qual cosa ja d’iniciar els tràmits per a la reclassificació de la secretaria i crear la plaça
d’intervenció, essent impossible donar cobertura a la despesa per crear la plaça de tresorer com a un lloc reservat per funcionaris d'administració
local amb habilitació de caràcter nacional per a exercir la tresoreria, a més a més.
Quart.- En virtut de l’anterior, sol·licitant a la Diputació de Lleida per a que designi un funcionari d’habilitació nacional o de carrera del
grup A-1, per exercir les tasques o la coordinació.
Cinquè.- Si la Diputació dona una resposta desfavorable expressa o presumpta, proposar el nomenament d'un funcionari propi de
l'entitat local com a tresorer.
Sisè.- Iniciar els tràmits per a l’aprovació d’una Relació de Llocs de Treball per tal de poder sol·licitar a la Direcció General
d’Administració Local la classificació de la secretaria municipal de segona categoria i crear les places d’intervenció i tresoreria.
Setè.- Alternativament als acords anteriors, aprovar inicialment la modificació del Catàleg de Llocs de Treball i la plantilla orgànica per tal
de atribuir les funcions de tresoreria al lloc de treball de Administrativa de l’Administració General, que compleixi amb els següent requisits:
-

Que sigui funcionari/a de carrera amb experiència en responsabilitats en la gestió de tresoreria: caixa corporació i entitats financeres.
Que tingui coneixement en la formació i tinència dels programes mensuals de tresoreria.
Que tingui coneixement dels programes comptables d’ABSIS.
Que tingui coneixement de la gestió bancaria electrònica.
Que tingui coneixement de la gestió pressupostària, liquidacions, comptes generals i dació de dades al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques i la comunicació de dades telemàticament.
Que tingui formació específica de la gestió d’ingressos i la tresoreria.

Atès que les característiques anteriors estan acreditades per la funcionaria Sra. Magda Godia Forcada, es proposa inicialment que de no
prestar-se el servei per un funcionari A1 de la Diputació, siguin atribuïdes les funcions de tresoreria a favor de l’esmentada funcionaria, delegant-se
en l’Alcaldia la resolució del seu nomenament.”
SEGON.- Atès que durant el període d’exposició pública realitzat amb edictes inserits al Tauler d’Anuncis Municipals, al B.O.P. núm.220 del
dia 16/11/2015 i l’audiència donada als representants sindicals dels empleats municipals, el dies 10 i 12/11/2015, pel període reglamentària
del dia 16/11/2015 fins al dia 4/12/2015, es certifica per la Secretaria que no s’ha formulat relamacions ni s’al.legacions de cap tipus.
Atès que es va sol.licitar a la Diputació Provincial el dia 10/11/2015, la designació d’un funcionari d’habilitació nacional per a desenvolupar la
tresoreria, sense que s’hagi manifestat durant el termini d’exposició i audiència atorgats.
Per tot el qual es D’acord amb l’establert amb l’article. 2 i 9 del R.D. 1732/1994, de 29 de juliol, i l’article 12 del R.D. 1174/87, de 18 de
setembre que regula el règim jurídic d’aquests llocs reservats, en relació amb l’art. 14 del R.D. 1174/87), modificats per la Llei 18/2015, de 9
de juliol, per la que es modifica la Llei 37/2007, sobre reutilització de la informació en el sector públic, en la seva Disposició final segona
modifica la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local que en la seva Disposició transitòria setena estableix que les
funcions de tresoreria en les administracions locals dels municipis de menys de 20.000 habitants, si no poden ser exercides per un
funcionari d’Administració local amb habilitació nacional, es podrà sol·licitar a la Diputació provincial o ens supramunicipals equivalents que
designi funcionaris de carrera del grup A-1 per desenvolupar les tasques i en el que cas que la Diputació acrediti que no pot exercir les
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funcions, serà la Corporació municipal la que haurà atribuir les funcions a un funcionari municipal sota la coordinació d’un funcionari de
carrera del grup A-1 de la Diputació. el Reial Decret llei 10/2015, de 11 de setembre, pel qual s'adopten altres mesures en matèria
d'ocupació pública i d'estímul a l'economia, en el que s’estableix al seu article 3 l’atribució de les funcions de l’exercici de les funcions de
tresoreria als funcionaris de la subescala de secretaria –intervenció ( article 3). Vista la lts amb la Nota informativa de la Direcció General
de la Funció Pública, d’octubre de 2015, en la que s’estableixen els criteris sobre criteris sobre l'aplicació de la modificació de l'article 92 bis
de la llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, efectuada pel reial decret llei 10/2015, d'11 de setembre.
Per tot el qual es proposa a l’Alcaldia:
Primer.- Aixecar a definitiu l’acord del ple del dia 29 d’octubre de 2015 aprovant definitivament la modificació del Catàleg de Llocs de
Treball i la plantilla orgànica per tal de atribuir les funcions de tresoreria al lloc de treball de Administrativa de l’Administració General, que compleixi
amb els següent requisits:
-

Que sigui funcionari/a de carrera amb experiència en responsabilitats en la gestió de tresoreria: caixa corporació i entitats financeres.
Que tingui coneixement en la formació i tinència dels programes mensuals de tresoreria.
Que tingui coneixement dels programes comptables d’ABSIS.
Que tingui coneixement de la gestió bancaria electrònica.
Que tingui coneixement de la gestió pressupostària, liquidacions, comptes generals i dació de dades al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques i la comunicació de dades telemàticament.
Que tingui formació específica de la gestió d’ingressos i la tresoreria.

Segon.- En virtut de l’anterior, considerant que els requisits anteriors els té exclusivament a la corporació municipal una de les administratives
d’intervenció i tresoreria, es disposa designar com a Tresorera municipal a la funcionaria Sra. Magda Godia Forcada, que acumularà la funció de
Tresoreria municipal. Delegant en l’Alcaldia la formalització del decret de nomenament i pressa de possessió, data a partir de la qual causarà
efectes.
Tercer.- Sol.licitar a la Diputació de Lleida la coordinació de la tresoreria municipal sota un funcionari de carrera del grup A-1 de la Diputació
de Lleida.
Quart.- Iniciar els tràmits per a la reclassificació de la plaça de la secretaria municipal per a que sigui establerta de segona categoria
(d’entrada), i als efectes que sigui creada la plaça d’intervenció, que s’inclourà a nivell de retribucions bàsiques al pressupost de 2016, però que es
crearà amb l’aprovació de la Relació de Llocs de Treball que es pensa realitzar durant l’exercici de 2016, que un cop aprovada serà sol.licitada a la
Direcció General d’Administració Local.
Oberta deliberació el regidor del grup municipal de CDC Sr. Jordi Janés, comenta que la plaça a la relació de llocs de treball surt com a
auxiliar d’intervenció-tresoreria. El Secretari-Interventor apunta que l’administrativa està adscrita al servei de intervenció-secretaria, però les
funcions d’intervenció estan assumides pel secretari-interventor no a l’administrativa que exercirà les funcions de tresoreria. No havent més
comentaris es passa a votació.
Finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova
per unanimitat.

5.- ACORD DEL PLE DE RESOLUCIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE COMPATIBILITAT PER AL DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS
PÚBLIQUES I/O PRIVADES PRESENTADES PEL PERSONAL QUE PRESTA SERVEIS A L’AJUNTAMENT D’ALCARRÀS
Atès el dictamen de la Comissió informativa mixta de governació i hisenda celebrada el passat dia 21 de desembre de 2015, que l’Alcalde
exposa en extracte, vista la proposta d’acord que consta a l’esborrany de l’acta comunicada als regidors, següent:
L’Alcalde-President, en virtut dels següents,
ANTECEDENTS:
Amb l’objectiu de donar acompliment a la normativa que regula el règim d’incompatibilitats del personal de les administracions locals de
Catalunya (Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat; i arts.321 a 344
del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals), que mitjançant
Comunicació de data 30 de març de 2015 s’informà al personal que presta serveis a l’Ajuntament d’Alcarràs de la necessitat de presentar la
preceptiva declaració d’activitats i sol·licitud de compatibilitat per al desenvolupament d’activitat públiques i/o privades.
Fins a la data, han tingut entrada al registre de l’Ajuntament un total de 12 sol·licituds, amb el contingut i resultat següent:
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1.- Sra. Magda Gòdia Forcada: d’acord a la informació que consta als arxius de l’Ajuntament, la Sra. Magda Gòdia ostenta nomenament
com a funcionària de l’Escala d’Administració General, Subescala d’Administració General, Categoria d’Administrativa, amb adscripció a
l’àrea de Comptabilitat, i té assignada una jornada ordinària de treball de 37 hores i 30 minuts, distribuïdes de dilluns a divendres de 7:30h.
a 15h.
La interessada sol·licita la compatibilitat l’activitat pública que presta a l’Ajuntament i el desenvolupament d’una segona activitat privada per
a l’empresa “JOSMA-LLUM, S.L.”. Previ requeriment subscrit pel Secretari-Interventor, aporta una declaració subscrita per ella mateixa en
la que informa que es tracta d’una societat familiar de la que ocupa el càrrec d’Administradora i que realitza tasques de gestió
administrativa. Afirma que la seva jornada és de 15 hores setmanals, si bé concreta que es tracta de tasques esporàdiques que no
requereixen la seva presència continua i diària a l’empresa.
Analitzat l’expedient de la Sra. Gòdia, s’escau autoritzar la compatibilitat sol·licitada, atès que es tracta d’una activitat esporàdica i que en
qualsevol cas resulta respectuosa amb la normativa sobre incompatibilitats en tant en quan no es correspon amb cap de les activitats
expressament considerades com a incompatibles per la normativa; la suma de les jornades setmanals que desenvolupa és de 52 hores i 30
minuts, i per tant inferior al límit de 56 hores i 15 minuts previst a la normativa sobre incompatibilitats; i a més la segona activitat privada es
desenvolupa sempre fora del seu horari a l’Ajuntament, de manera que no es produeix coincidència horària.
La interessada percep el nivell dos de complement de major dedicació, que és compatible amb el desenvolupament de tasques
esporàdiques o puntuals fora de l’Ajuntament.
2-. Sra. Montserrat Matges Beltran: la Sra. Montserrat Matges forma part de la plantilla laboral fixa de l’Ajuntament com a Monitora de l’Aula
de Dibuix i Pintura, essent la seva jornada setmanal de 24 hores, distribuïdes de dilluns a dissabte en horari lliscant de matí i/o tarda,
depenent del dia.
La interessada sol·licita autorització per al desenvolupament d’una segona activitat de caràcter privat com a auxiliar administrativa a
l’empresa “Matges Dolcet, S.L.”. La jornada assignada en aquesta altra activitat és de 20 hores setmanals, distribuïdes també de dilluns a
dissabte en horari lliscant de matí i/o tarda, depenent del dia, segons consta a la certificació subscrita per l’Administrador de l’empresa
aportada per la interessada.
Analitzat el seu expedient, es constata la compatibilitat entre ambdues activitats, en la mesura en què l’activitat privada que realitza no es
correspon amb cap de les activitats expressament considerades com a incompatibles per la normativa aplicable; la suma de les jornades
que desenvolupa no supera el límit de les 56 hores i 15 minuts i no es produeix coincidència horària; i no percep cap complement retributiu
per incompatibilitat o assimilat. s’escau autoritzar la compatibilitat sol·licitada.
3.- Sr.Salvador Escarp Camarasa: el Sr. Salvador Escarp presta serveis a l’Ajuntament com a personal laboral en la categoria d’Operari de
Serveis Urbanístics Generals, amb adscripció a la Brigada d’Obres i Serveis. Té assignada una jornada setmanal de 37 hores i 30 minuts.
L’interessat sol·licita que es declari la compatibilitat entre l’activitat que du a terme a l’Ajuntament i el desenvolupament d’una segona
activitat de caràcter privat i per compte propi, consistent en la realització amb caràcter ocasional d’activitats agràries en un terreny que és
de la seva propietat.
Atès que l’activitat que realitza no es correspon amb cap de les activitats expressament considerades com a incompatibles per la
normativa, i tenint en consideració el caràcter ocasional o puntual de la mateixa, que s’escau autoritzar la compatibilitat sol·licitada.
4.- Sra. Monica Mihaela Vasile Sandulescu: la Sra.Vasile presta serveis a l’Ajuntament en virtut de relació de caràcter laboral com a
Monitora d’Esports, amb una dedicació d’11 hores setmanals en horari lliscant de matí i/o tarda, depenent del dia, i sol·licita la compatibilitat
amb el desenvolupament d’una segona activitat privada consistent en la prestació de serveis com a monitora esportiva per a l’empresa
“GESTIONA Actividades Lúdico Deportivas, S.L.” Juntament amb la seva sol·licitud, aporta el contracte de treball subscrit amb aquesta
altra empresa, i en el que consta una dedicació de 4 hores setmanals, distribuïdes d’acord al següent horari: dilluns i dimecres, de 20:30h.
a 21:30h.; i dimarts i dijous, de 15:30h. a 16:30h.
Analitzat el seu expedient, es constata la compatibilitat entre les activitats declarades per la interessada, atès que l’activitat privada que
desenvolupa no es correspon amb cap de les activitats expressament considerades com a incompatibles per la normativa; la suma de les
jornades (15 hores setmanals) és molt inferior al límit màxim previst a la normativa i no es produeix coincidència horària; i a més la
professional no percep per part de l’Ajuntament cap complement retributiu per incompatibilitat o assimilat. s’escau autoritzar la compatibilitat
sol·licitada.
5.- Sr. Conrad Camí Sisó: el senyor Conrad Camí Sisó ocupa un lloc de treball a l’Ajuntament com a Encarregat de Manteniment
Poliesportiu, en règim laboral, i amb una dedicació de 37 hores i 30 minuts, distribuïda de dilluns a divendres d’acord al següent horari:
dilluns, de 06:30h. a 09:00h., i de 17h. a 00:00h.; i de dimarts a divendres, de 17h. a 00:00h.
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L’interessat sol·licita la compatibilitat de l’activitat pública que presta a l’Ajuntament i el desenvolupament d’una segona activitat privada per
a l’empresa “INSTAL·LACIONS FLIX, S.L.”. A la seva sol·licitud declara que té assignada una jornada de 15 hores setmanals en còmput
anual, que es distribueixen de dimarts a divendres, de 08:00h. a 12:00h.
Això no obstant, i en resposta a requeriment municipal, que posteriorment aporta certificació subscrita per l’administrador de l’empresa per
a la que presta serveis en la que es fa constar que la seva dedicació és de 20 hores setmanals en còmput anual, amb contracte temporal
d’obra i distribució irregular durant l’any segons negoci, i amb horari preferentment de dimarts a divendres, de 08:00h. a 13:00h.
La suma de les seves jornades és de 57 hores i 30 minuts setmanals (37,5 hores a l’Ajuntament i 20 hores d’activitat privada), i per tant
superior al límit màxim de dedicació previst a l’art.12.2 de la Llei 21/1987, i als arts.329.1.a) i 329.2 del Decret 214/1990, per la qual cosa
correspondria declarar la incompatibilitat de l’activitat privada que desenvolupa.
Això no obstant, i com sigui que l’interessat senyor Conrad Camí Sisó ha presentat sol·licitud de baixa en el servei actiu per motius
particulars i amb efectes del dia 10 de gener de 2016, que correspon deixar sense resoldre el procediment per raó de pèrdua sobrevinguda
d’objecte.
6.- Sra. Marta Morreres Gòdia: la Sra. Marta Morreres presta serveis a l’Ajuntament amb vinculació de caràcter laboral com a Tècnica de
Cultura i Festes, amb jornada de 34 hores de dedicació setmanal que desenvolupa de dilluns a divendres d’acord al següent horari: dilluns i
dimecres, de 09:00h. a 15:00h, i de 19:00h. a 21:00h.; i dimarts, dijous i divendres, de 09:00h. a 15:00h.
A data 24 d’abril de 2015, la interessada sol·licita que es declari la compatibilitat entre la seva activitat pública i el desenvolupament d’una
segona activitat com a monitora d’infants per a activitats de reforç escolar i de lleure a l’empresa “CENTRE D’ESTUDIS CHARLES”. Indica
que té assignada una jornada de 10 hores setmanals, que du a terme en horari de tarda, de 17:00h. a 19:00h. Això no obstant, amb
posterioritat a la seva sol·licitud, la interessada aporta un certificat subscrit per la directora d’aquesta altra empresa, en la que es fa constar
que la seva relació de prestació de serveis finalitzà a data del passat 19 de juny de 2015.
Atès que la interessada acredita haver cessat en aquesta segona activitat, que correspon deixar sense resoldre la seva sol·licitud per
pèrdua sobrevinguda d’objecte.
La competència per resoldre les sol·licituds de compatibilitat presentades correspon al Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb l’art.22.2 de
la Llei 21/1987, de 26 de novembre; i els arts.333 i 344 del Decret 214/1990, de 30 de juliol.
Un cop sotmesos els expedients de compatibilitat a debat i votació, l’Ajuntament en Ple
ACORDA
PRIMER: Autoritzar les sol·licituds de compatibilitat per al desenvolupament d’activitat privada presentades per les senyores/senyors
següents: Magda Gòdia Forcada, Montserrat Matges Beltran, Salvador Escarp Camarasa, Monica Mihaela Vasile Sandulescu.
Oberta deliberació el Sr. Manel Ezquerra portaveu del grup de SA manifesta que tot i estan d’acord vol preguntar que si s’havia fet fins ara
això anys enrere de demanar les incompatibilitat a tots els treballadors per si feien un altra activitat. L’Alcalde contesta que no creu que es
de justícia que un ajuntament ha de ser coneixedor si fan d’altres feines, no tant per si si es fa o no be la feina sinó perquè els contractes
contemplen si poden fer d’altres feines o no, és un règim de comunicació. El Sr. Ezquerra manifesta que estan d’acord perquè si un
treballador pot treballar en un altre lloc sempre i quan no afecti a la seva jornada laboral a l’ajuntament perfecte.
El Sr. Jordi Janés, regidor portaveu del grup de CDC manifesta que votarà en contra perquè creu que si això no s’ha fet fins ara és perquè
això s’ha focalitzat només en una persona. L’Alcalde contesta que no sap per qui ho diu perquè això s’ha fet absolutament a tots els
treballadors i l’han demanat els que desenvolupaven d’altres tasques i s’havia de contrastar amb els contractes per si es permetia fer això,
sense altra voluntat i creu que és de justícia fer-ho així.
Finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova
per 9 vots a favor del grup municipal d’ERC, del PPC i de SA, amb els 3 vots en contra dels regidors dels grups de CDC.
6.- MOCIÓ EN DEFENSA DELS RAMADERS I LA BONA GESTIÓ QUE FAN DELS PURINS
Atès el dictamen de la Comissió informativa d’agricultura celebrada el passat dia 21 de desembre de 2015, que l’Alcalde exposa en
extracte, vista la proposta d’acord que consta a l’esborrany de l’acta comunicada als regidors, següent:
L’Alcalde-President Sr. Miquel Serra, presenta per a la seva deliberació i aprovació pel Ple de la Corporació Municipal la moció que
seguidament es transcriu,
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MOCIÓ EN DEFENSA DELS RAMADERS I LA BONA GESTIÓ QUE FAN DELS PURINS
Els ramaders s’han professionalitzat en els darrers anys a uns nivells altíssims, pel que fa a la gestió de les seves explotacions ramaderes,
aposant per la innovació i la qualitat.
Actualment, representen un sector econòmic i empresarial vital per a l’economia local i nacional, així com per a la sostenibilitat mundial, per
posar a disposició dels consumidors i consumidores productes alimentaris de qualitat.
La ramaderia avui està sotmesa a una normativa local, nacional, estatal i europea molt rigorosa i que vetlla pel bon funcionament de les
explotacions i per a la seguretat mediambiental, sanitària i alimentària.
El sector del porcí és un dels puntals econòmics de la nostra Vila, i també de Catalunya. A Alcarràs, avui, representen un dels sectors més
forts a nivell nacional i Alcarràs figura com a segon municipi d’Europa amb més densitat ramadera. La bona gestió d’aquesta ramaders
queda avui sobradament acreditada. La immensa majoria dels ramaders catalans actua amb una alta responsabilitat fent bé la seva feina i
gestionant els purins de manera adequada amb la normativa actual. Per tant, és una llàstima i no podem permetre, que, de vegades,
apareguin informacions que acusen aquest sector de mala praxis, basant-se en suposades infraccions d’una minoria que, de ser certes, cal
denunciar. Els ramaders utilitzen mètodes que permeten complir amb els nivells de nitrats que s’estableixen. També val a dir que no tots els
nitrats que hi ha al medi ambient provenen únicament dels purins, per tant, caldria també vetllar per un control exhaustiu envers altres
sectors industrials.
Els ramaders del porcí han fet un esforç molt important per gestionar els excedents de purins de forma eficient i ambientalment respectuosa
i la prova són els nous sistemes implantats des de que el Govern de l’Estat va tancar les plantes de cogeneració.
Els purins no són tractats com a residu, sinó com un adob o una font d’energia. Són fertilitzants orgànics de gran valor per a l’agricultura
que poden usar-se enlloc dels adobs minerals per cobrir les necessitats de nutrients dels cultius.
Per tant, atenent a les informacions aparegudes recentment en alguns mitjans de comunicació, i que aquestes notícies de vagades
apareixen i poden tergiversar la informació cap a l’opinió pública, el ple d’aquesta corporació aprova els següents acords:
1.
2.
3.

Defensar la tasca dels ramaders del sector porcí tant d’Alcarràs, com de la resta del territori català que fan una correcta gestió de
les dejeccions ramaderes.
Animar a les autoritats competents a que, si detecten pràctiques irregulars en la gestió dels purins, les denunciïn on
correspongui.
Demanar a les autoritats, especialment a la Conselleria d’Agricultura i Ramaderia, que vetllin per a la ‘correcta’ informació que es
genera del sector, principalment, quan la immensa majoria actua correctament.

Oberta deliberació el regidor portaveu del grup municipal del PPC Sr. Simeó Abad manifesta que els ramaders estan fent totes les coses
correctament però sembla que estiguin pagant el pato d’altres coses que sembla que s’estan fent malament.
El regidor Sr. Manel Ezquerra, portaveu del grup municipal de SA, manifesta que al redactat de la moció faltava concretar millor la
motivació que havia portat a fer-la, que va ser a raó del programa de 30 minuts en el que es parlava dels purins que no explicava be de la
manera que estava tot el tema de les dejeccions, perquè al dir “davant d’aquestes notícies que de vegades apareixen” queda una mica
ambigu.
L’Alcalde manifesta que creu que sí es va canviar en el sentit demanat, de totes maneres la revisarem i l’adeqüem al que van parlar. El Sr.
Ezquerra creu que és important que la gent que ho llegeixo per primera vegada sàpiga les motivacions més clara. L’Alcalde així ho farà fent
constar que “atenent a les informacions aparegudes recentment en alguns mitjans de comunicació”, i si que es veritat que van quedar així a
la comissió.
El regidor portaveu del grup de CDC Sr. Jordi Janés manifesta que estan d’acord amb la moció.
Finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova
per unanimitat.

7.- MOCIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ALCARRÀS PER A LA MILLORA DELS VIALS TITULARITAT DE CONFEDERACIÓN
HIDROGRAFICA DEL EBRO.
Atès el dictamen de la Comissió informativa de camins celebrada el passat dia 21 de desembre de 2015, que l’Alcalde exposa en extracte,
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vista la proposta d’acord que consta a l’esborrany de l’acta comunicada als regidors, següent:
L’Alcalde-President Sr. Miquel Serra, presenta per a la seva deliberació i aprovació pel Ple de la Corporació Municipal la moció que
seguidament es transcriu,
MOCIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’ALCARRÀS PER A LA MILLORA DELS VIALS TITULARITAT DE CONFEDERACIÓN
HIDROGRAFICA DEL EBRO.
EXPOSITIU DE MOTIUS
El camins i carreteres titularitat de CHE (Confederación Hidrográfica del Ebro) que transcorren pels termes d'Alcarràs, Gimenells i Pla de la
Font, Almacelles, Saidí, Sucs, i Raïmat, venen presentant des de fa anys un estat de deteriorament i deixadesa, generant una situació
manifesta d'inseguretat viària pel mal estat del paviment, la manca de senyalització horitzontal i vertical, vorals insuficients o inexistents.
Aquestes circumstàncies alhora dificulten el normal desenvolupament de l’activitat dels ciutadans, especialment en aquests termes
municipals, on existeix una intensificació d'activitats agropecuàries, industrials i de serveis, incloent fins i tot complexos esportius de gran
afluència.
Al terme municipal d’Alcarràs hi existeix vàries vies titularitat de C.H.E:
1) la carretera denominada Mariola, que uneix Lleida i Santa Maria de Gimenells, ressenyada com CG5 per part de CHE.
2) la carretera de Vallmanya a Saidí.
3) la carretera de Vallmanya a Gimenells
4) el camí que transcorre pel terme de Montagut (Alcarràs) amb referències dins el polígon 8, parcel·les 9036, 9040, 9014 i demés. Aquest
camí és de servei a un canal d’aigua.
En destaca sobretot la primera pel seu estat pèssim de conservació. La grandària i profunditat de clots que hi ha concentrats en alguns
trams la fan difícilment transitable. Els vehicles que hi circulen han de reduir la velocitat fins quasi parar-se per poder-los salvar. Es pot
deduir que la CHE, a banda de no adoptar accions encaminades a millorar els elements del vial com el ferm, la senyalització i els vorals,
tampoc exerceix una acció de disciplina sobre qui malmet el ferm de la carretera, ja sigui per l’ús incontrolat de l’aigua de reg, el pas de
camions de gran tonatge, etc. Pel que fa a les altres també presenten un estat del ferm força precari en molts punts.
Malgrat alguns arranjaments parcials i d’efectes temporers, l’anterior situació és la que predomina generalment.
Sembla ser que aquestes carreteres es van assignar a la C.H.E en temps anteriors a la Constitució Espanyola, quan esdevingué la
colonització en les terres de Montagut i Vallmanya impulsada per l’Instituto Nacional de Colonización (IRYDA). Les Confederacions com a
organismes gestors de conques dels rius es van crear a partir del 1926. Aquests vials en molts casos són de recorregut que supera
municipis i fins i tot uneixen els territoris de Catalunya i l’Aragó, com la carretera de Vallmanya a Saidí. Per tant, la seva gestió ha de
recaure a una administració pública amb competències d’àmbit territorial superior. En aquella època amb una existència d’administracions
públiques més simple a l’actual, es va creure que l’administració pública més adient per fer-se’n càrrec seria la Confederación Hidrográfica
del Ebro.
Hi ha vàries raons prou clares per entendre que la titularitat de CHE respecte alguns vials avui dia no té sentit, amb excepció és clar dels
camins de servei als canals d’aigua. Per una banda, si atenem el punt de vista d’àmbit territorial, com s’ha dit, potser en el seu moment la
CHE era un òrgan adient en tant que els municipis no podien fer-se càrrec de carreteres que superaven els seus termes, però actualment
és clar que hi ha alternatives molt més lògiques d’administracions públiques que poden assumir la gestió d’aquestes carreteres, que no pas
un ens dedicat a la gestió de l’aigua. Des del punt de vista de la funcionalitat, en el cas de les carreteres que uneixen Lleida i Gimenells
passant per Montagut, Vallmanya i Saidí, o Vallmanya i Gimenells, han augmentat el seu trànsit de manera considerable, i el seu ús no
guarda relació amb el servei de l’aigua, de manera que no té sentit que les gestioni un organisme de conca. Des del punt de vista de
capacitat de gestió, la normativa que tracta els vials ha augmentat molt en quantitat i qualitat en termes tècnics, sempre dirigida com a
finalitat primera, l’obtenció de les majors quotes de seguretat possibles, amb tot el qual la gestió d’una carretera requereix de recursos tant
humans com materials especialitzats, fent més incongruent que qui coneix de l’aigua hagi d’especialitzar-se en un àmbit que li és aliè en
les seves competències. L’anterior també contradiu els principis d’organització i funcionament de l’administració pública que trobem als
articles 103 de la Constitució Espanyola i el 3 de la LOFAGE (Llei Organització i Funcionament de l’Administració General de l’Estat),
concretament el de desconcentració funcional; economia, suficiència i adequació estricta dels mitjans als fins institucionals; eficiència en
l’assignació i utilització dels recursos públics; i responsabilitat per la gestió pública.
Fa almenys vint anys que ve posant-se de manifest que la CHE no és l’ens ideal per ocupar-se de la gestió d’aquestes carreteres, atenent
l’increment dels usuaris, les majors exigències de les normatives pel que fa a les condicions de les vies, i el mal estat que venen
presentant. I prova d’això són les reiterades reclamacions que consten als registres, destacant-ne:
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Al 1994 es venia concertant entre Ajuntaments afectats mesures per promoure l’arranjament de la carretera de la
Mariola, Vallmanya i Saidí i Vallmanya i Almacelles. Aquests concerts també suposaven mesures com la inversió conjunta
de recursos a aquests vials, i en aquest sentit, a tall d’exemple consta que al 1994 l’Ajuntament d’Alcarràs va aportar
recursos per a l’arranjament que també va cofinançar l’Ajuntament de Gimenells, quin import va ascendir a 1.834.367 de les
antigues pessetes, el 21 de juny, i a 729.829 el següent 4 d’octubre.
En data d’11 de gener de 1996 es va sol·licitar l’arranjament d’aquestes carreteres a la Diputació de Lleida, al Consell
Comarcal del Segrià, i a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.
En data de 25 de novembre de 1995, es va sol·licitar per part de l’Ajuntament de Saidí a la CHE l’arranjament de la
carretera Vallmanya i Saidí.
En data de 8 i 27 de març de 1996 la Diputació de Lleida i el Consell Comarcal del Segrià, respectivament, van
comunicar a l’Ajuntament el ple suport en les reivindicacions d’arranjaments d’aquests vials.
En data de 23 de gener i 4 d’abril de 1997, l’Ajuntament d’Alcarràs va sol·licitar a la CHE el canvi de titularitat dels vials
que ens ocupen i subsidiàriament, l’arranjament dels mateixos.
El posterior dia 18 de juliol es va contestar a l’anterior per part de CHE denegant el canvi de titularitat dels camins, i
manifestant que s’estava a l’espera d’executar obres de reparació, com un requisit necessari previ al canvi de titularitat.
El dia 1 d’octubre de 1997 es va formular de nou per part de l’Ajuntament d’Alcarràs l’anterior petició.
En data del 7 de juliol de 1999 es va contestar per part de CHE reconeixent el mal estat dels vials, i que aquella
execució d’obres que s’havia esmentat en la contestació anterior (18 de juliol de 1996) encara s’estava pendent d’executar,
però que s’havia procedit a fer algunes actuacions de reparació puntuals.
En data del 9 de maig de 2002 es va reiterar la petició anterior, que fou contestada en igual sentit el 24 de juliol.
El dia 11 de juny de 2003 l’Ajuntament va comunicar a CHE el seu malestar pel desenvolupament dels fets anteriors –
incompliment de promeses-, i va sol·licitar de nou una solució sobre el mal estat dels vials.
Posteriorment es va rebre una contestació de CHE en el sentit de que es passaria a executar les obres de millora de la
carretera Mariola en 3 km. Això es va produir aproximadament al 2004.
Recentment s’ha tornat a executar obres de reparació de tolls a la carretera Mariola en part del seu recorregut al terme
d’Alcarràs.

S’aprecia doncs que l’entesa d’aquest problema i la reivindicació conseqüent, no és només d’un municipi sinó de tots els de la zona en els
que transcorren camins i carreteres. Tant és així, que els diferents pobles de la zona, Saidí, Gimenells i Pla de la Font, Sucs, Raïmat,
Almacelles, i Alcarràs, per mitjà dels seus representants, i amb una població de sobre 20.000 habitants actualment procedeixen
simultàniament a reclamar a la CHE una solució definitiva sobre el mal estat dels camins.
Així les coses, s’entén la conveniència de demanar una solució definitiva a aquesta situació de manca del manteniment adequat d’aquestes
carreteres, amb casos de deterioraments inacceptables, tot el qual repercuteix directament en un risc de la seguretat vial i el normal
desenvolupament de la zona.
Aquesta resolució de la problemàtica exposada s’ha de demanar a la CHE, per tal que adeqüi els elements dels vials conforme a les
normatives corresponents, i les passi a mantenir amb regularitat i suficiència, de manera que permanentment, aquests ofereixin els
estàndards en quan a condicions de funcionalitat i seguretat que mereixen. La solució s’entén també passa per exposar-li al mateix
organisme la caducitat de la seva titularitat d’acord amb el vigent ordenament d’organització administrativa i normatiu, en el sentit que
assumeixin les competències d’algunes carreteres importants com les citades, aquella administració que per raó del seu àmbit territorial i
funcional hauria de fer-se’n càrrec. Així mateix, posar-ho en coneixement d’aquestes administracions. En l’eventual supòsit que les
anteriors vies no fructifiquin, fins i tot és valorable la interposició de les accions en la jurisdicció contenciós administrativa per una qüestió
d’inactivitat de l’ens competent, front els treballs que ha de portar a terme d’acord amb les seves competències d’obligat compliment, així
com la inobservació del principis bàsics generals de l’organització i funcionament de l’Administració Pública, abans esmentats.
ACORDS
Primer.- Fer saber a la Confederación Hidrográfica del Ebro, el profund malestar que causa el continu mal estat que presenten els vials de
la seva titularitat que transcorren pel municipi d’Alcarràs, sobretot alguns trams que són pràcticament intransitables, i el risc que creen per a
la seguretat dels seus usuaris.
Segon.- Demanar a la CHE l’adopció d’aquelles mesures oportunes i suficients dirigides a l’obtenció d’una solució definitiva, entesa com
l’adequació dels elements dels vials esmentats i el seu manteniment regular i suficient, conforme als estàndards en quan a condicions de
funcionalitat i seguretat que estableix la normativa d’aplicació, i que mereixen atenent les necessitats de la zona i les seves circumstàncies.
Tercer- l’Adhesió a les mocions que aprovin la resta de municipis, especialment els veïns Saidí, Gimenells i Pla de la Font. Sucs, Raïmat
en aquest mateix sentit.
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Oberta deliberació el regidor del grup municipal del PPC Sr. Simeó Abad manifesta que tot i estan d’acord vol veure que a la Confederació
se l’ha comentat moltes vegades i diuen que tenen els cèntims per arranjar el canal i la infraestructura de reg i ara no tenen cèntims per fer
d’altres obres pagant els regants, sempre li diuen que quan vulguem ens faran la cessió de les carreteres demà mateix, però clar des d’aquí
les diguem que la volem arranjada, per això creu que és des de els ajuntaments interessats els que d’una forma agrupada han de negociar
amb ells per aconseguir arribar a un acord. L’Alcalde contesta que l’objectiu de la moció és aquest.
El regidor Sr. Manel Ezquerra, portaveu del grup municipal de SA, manifesta que estan d’acord però com van dir al Patronat municipal
d’ajut al jove agricultor creu que s’han de seguir tots els passos, recollides de signatures i el que convingui, però davant d’aquest desgovern
existent a l’Estat a la Generalitat i a la Diputació, que tots es desentenen, perquè tot i no sen de la seva titularitat haurien de fer més
esforços, ja que segons a quins llocs s’han fet, creu que solament quedar fer-lo palès als mitjans de comunicació i que es vegui en quin
estat una carretera a la Catalunya que tots volem sigui ideal en ple segle XXI, creu que és una vergonya que tots mirin cap un altre costat i
no es fiquin a arranjar aquesta carretera amb l’estat que està, creu que es responsabilitat de la Diputació de Lleida, que es desentén amb la
excusa de que es propietat de la CHE, però a la província hi ha moltes carreteres que no es coneixía la titularitat o eren des de temps
immemorial dels ajuntaments o no es sabia l’origen, i al final es van acabant atribuint-se a la Diputació, i nosaltres ni Diputació, ni
Generalitat ni la CHE, ni de ningú.
L’Alcalde contesta que és una de les pautes marcades en les reunions fetes amb els altres municipis, quan tinguem aquesta moció amb
totes les signatures, abans d’anar a la Confederació, fer una roda de premsa in situ, a les carretes afectades, perquè es vegin els clots i les
anomalies que patim cada dia. Tot sobre la base de la moció aprovada per tots els ajuntaments afectats i amb les signatures dels afectats.
El regidor Sr. Jordi Janés, del grup municipal de CDC, manifesta que estan d’acord i votaran a favor, però vol manifestar que veien el
currículum d’actuacions des de fa 22 anys que ens han ignorat i que els únics que han posat diners per arranjar les carreteres han estat els
ajuntament d’Alcarràs i el de Gimenells, i ara també s’haurà de fer per vergonya d’ells, pot ser que caldria que ens passin ja les carreteres i
anar a buscar recursos a la Diputació o allà on sigui, perquè creu que novament ens ignoraran i tant de bé aquestes accions i les
mediàtiques serveixin per alguna cosa, però ja ens queixem de la gran despesa en camins i ara l’hem de fer a casa d’un altre. Mirem de fer
pressió i aconseguir finançament i de rebre la carretera.
L’Alcalde contesta que el tema de rebre la carretera és important, però també et genera una responsabilitat, podem invertir en la millora per
facilitar el trànsit als nostre veïns, però agafar-la suposa que acabes generant una responsabilitat per l’ajuntament derivada dels accidents
greus causats pel mal estat de la carretera, aquest és patiment perquè sinó sí que la rebrien. Informa que ha tingut reunions amb la
Diputació però volen la carretera arranjada, no amb el parxejant els clots, sinó en un estat similar a la Carretera de Vallmanya, això és una
inversió brutal. Aquesta petició la volem adreçar, i demana al Sr. Simeó Abad que en moltes ocasions els han ajudat a tenir reunions amb
ells per parlar de moltes actuacions o precisament aquesta, no a la confederació directament, que quan molt se l’insisteix fan algun
arranjament que el passen i la paguem els regants, per això el que volem es que la Confederació li passo la carretera al Ministeri de
Foment que és el que té la capacitat de gestionar infraestructures vials o del Ministeri d’Agricultura que té prou recursos per fer això,
nosaltres el que no volen es que l’acabi pagant els regants, ja que la CHE ha de destinar els diners a infraestructura d’aigua no viàries.
Aquesta és la gestió, que la Confederació ho passi a Foment que és el competent.
Finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova
per unanimitat.
8.- MANIFEST - ALCARRÀS TÉ COLORS 2015
Atès el dictamen de la Comissió informativa de joventut celebrada el passat dia 21 de desembre de 2015, que l’Alcalde exposa en extracte,
vista la proposta d’acord que consta a l’esborrany de l’acta comunicada als regidors, següent:
L’Alcalde-President Sr. Miquel Serra, presenta per a la seva deliberació i aprovació pel Ple de la Corporació Municipal la moció que
seguidament es transcriu,
MANIFEST - ALCARRÀS TÉ COLORS 2015
A Alcarràs, les persones formem part de grups familiars, d'amistat, veïnals, de ciutadania... Diguem que com més petits i propers són els
grups dels quals formem part, major confort ens proporcionen, i per tant, menys por. La por és el pitjor enemic de la convivència. Però, al
mateix temps, és una bona aliada d’un sistema social que es val d’armes com els rumors respecte als desconeguts per justificar la violència
cultural.
Tothom tenim clar que la guerra, els maltractaments, l’assetjament, els insults i qualsevol altra mena d’abús, sigui quin sigui, són actituds
violentes i per tant visibles i rebutjades. Però, no ens adonem que existeix un altre tipus de violència que ha passat a formar part de la
nostra cultura i es manifesta en fets que sovint se’ns escapen de les mans: ens oblidem de tenir en compte a altres persones que són
maltractades o deixades de banda pel sol fet de ser diferents.
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Fa falta un canvi de mentalitat, i aquí, a Alcarràs, el jovent ens hi hem posat. Ara per ara la nostra lluita artística pacífica vol ser en contra
de qualsevol tipus de violència disfressada de tolerància. I per això hem fet aquest manifest en forma de decàleg. Esperem que s’estengui
com una taca d’oli:
1. Creiem en l’educació igualitària i en igualtat de condicions.
2. Fem una aposta per l’eliminació dels estereotips que ens porten a la violència visible, o, de qualsevol altre tipus.
3. No tenim por al canvi, ni a la diferència; per al jovent el canvi és l’estat habitual.
4. Som conscients que la igualtat en el tracte esdevé la via principal per evitar els maltractaments.
5. Opinem que l’educació en igualtat només es pot concebre des del respecte a les diferències. Les diferències són valuoses.
6. Ens avorreix la idea de formar part d’una societat clonada, que no té el valor de destacar, i que oblida encarar-se directament als
problemes.
7. Volem respectar que cadascú sigui com vol ser, en plena llibertat.
8. Creiem en l’Art com a fórmula participativa per potenciar la convivència en la diversitat.
9. Volem que qualsevol llenguatge sigui escoltat i no només la paraula que dóna ordres.
10. Així, hem decidit impregnar aquest manifest del color de les paraules que sumen, de la pau que hi ha en cadascuna d’elles i de la
declaració d’intencions d’allò que us oferirem quan aquestes callen.
Oberta deliberació el regidor del grup municipal del SA, manifesta que estan d’acord i encantats de que la joventut participin i facin aquests
manifests i s’involucrin en la vida associativa del poble i participin. Els regidors portaveus dels grups de CDC i del PPC es manifesten
també a favor.
Finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova
per unanimitat.
9.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBRES DE NATURALESA. TIPUS IMPOSITIU D’URBANA.
Atès el dictamen de la Comissió informativa d’hisenda celebrada el passat dia 21 de desembre de 2015, que l’Alcalde exposa en extracte,
vista la proposta d’acord que consta a l’esborrany de l’acta comunicada als regidors, següent:
ANTECEDENTS:
1.- Regulació de l’IBI.
Atès l’establert al Títol II del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, que regula de forma exhaustiva els recursos dels municipis i, en cada cas, determina la facultat de les Corporacions Locals pel seu
establiment, ordenació, modificació i supressió, per la determinació de les quotes tributàries així com per l’aprovació i modificació de les
corresponents ordenances fiscals.
2.- Evolució de la Revisió de la Ponència de Valors d’urbana.
La revisió de la Ponència de Valors Cadastrals vigent des de el dia 27/06/2006, actualitzava els valors cadastrals dels immobles urbans
aprovats inicialment l’any 1987, amb referència als valors de mercat de l’any 2006. L’increment dels valors cadastrals es va dividir en 10
anualitats incorporant-se cada any a la base liquidable de l’impost. Posteriorment la crisis immobiliària va provocar que els valors de mercat
tinguessin una depreciació molt important a partir de l’any 2008, provocant que els valors cadastrals vigents es situessin molt per sobre del
50% dels valors de mercat.
3.- Reducció dels valors cadastrals d’urbana determinats a la Ponència de Valors d’Urbana per aplicació de coeficients reductors.
L’Administració de l’Estat per Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2014 i 2015 va establir, per als ajuntaments que ho van
sol·licitar, d’entre ells el d’Alcarràs, una reducció dels valors cadastrals, aplicant un coeficient d’actualització del 0,8 per a 2014 i del 0,78
per a 2015.
L’Ajuntament ha sol·licitat un cop més la reducció de valors cadastrals per a l’exercici de 2016, fet que s’aprova a l’art. 67 de la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat de 2016 per als municipis inclosos a l’Ordre HAP/1952/2015, de 24 de setembre, aplicant el coeficient del
0,77. Aquesta reducció de Valors Cadastrals afecta directament a la Base Liquidable que es redueix en un 23% respecte a la de l’any 2015,
a saber:
DETERMINACIÓ
LIQUIDABLE
IBI URBANA

BASE

Coef. Reductor
Diferència de Base
Valor Cadastral 2015
Base Liquidable 2015
0,77 ‐ 2016
Base Liquidable 2016 liquidable
357.636.965,40
357.153.605,56
0,77
275.008.276,28
‐82.145.329,28
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S’aconsegueix l’objectiu de reduir els valors cadastrals dels immobles en un 23% (que acumulat a la reducció del 20% de l’any 2015,
produeix una reducció de valors cadastrals del 43% en dos anys), amb el benefici directe sobre impostos estatals i autonòmics que prenen
els valors cadastrals com a referència.
L’impost sobre béns immobles urbans i rústics és la principal font d’ingressos dels ajuntament, i la reducció d’un 23% de la base liquidable,
més eliminacions dels sols urbanitzables pot produir caiguda molt important dels ingressos municipals, fent insostenible econòmica i
financerament els pressupostos anuals, de fet la llei orgànica de sostenibilitat econòmica i estabilitat financera ens obligaria a reduir serveis
que no fossin mínims ni obligatoris i els impropis, com la policia local, serveis socials, escoles bressol, escoles de música, activitats
culturals i esportives, entre d’altres. Per tant es pretén mantenir els actuals serveis i el seu nivell de qualitat i fer-los sostenibles
econòmicament amb la compensació de la reducció dels valors cadastrals amb l’increment dels tipus impositius que ens permet la llei.
4.- Tipus impositiu d’urbana i quota.
El tipus impositiu d’urbana s’estableix per la Llei d’Hisendes Locals d’entre el mínim del 0,4 i el màxim general del 1,16, podent arribar al 1,3
% als municipis en els que es presten competències superiors a les exigibles com a mínimes.
D’acord amb el projecte de pressupost per a 2016 es pretén mantenir els serveis actuals i conseqüentment s’hauran de mantenir el nivell
d’ingressos necessaris per a mantenir la despesa actual. No obstant es pretén redir reduir anualment les quotes individuals dels subjectes
passius d’ entre el 2 i el 3% de mitja. A la vista de les bases liquidables, reduïdes pel coeficient corrector del 0,77 %, per mantenir la quota
total, cal incrementar el tipus del 0,69 de 2015, al tipus del 0,875 per a 2016,
DETERMINACIÓ TIPUS I Base
QUOTA URBABA‐2015
2015
2015

Variació import.

Tipus 2015

357.153.605,56

DETERMINACIÓ TIPUS I Base
QUOTA URBABA‐2016
2016
2016

Liquidable

Liquidable

Quota 2015
2.464.359,88

0,690
Tipus 2016

Quota 2016

275.008.276,28

0,875

2.406.322,42

‐82.145.329,28

0,19

‐58.037,46

‐23,00%

26,81%

‐2,36%

Variació %

La reducció de la total quota del -2,36%, a saber:

Referència cadastral

Valor
Cadastral

Base
Liquidable
2015

clau
d'ús

Tipus
2015

Quota
Integra
2015

Bse
Liquidable
Reduïda (23%)
*0,77 2016

Tipus
2016 (2)

Quota
Integra
2016 (2)

Reducció

3145506BG9034N0091SE

1.458,67

1.458,67 A

0,69

10,06

1.123,18

0,875

9,83

-2,31%

3145506BG9034N0039QG

4.867,18

4.867,18 A

0,69

33,58

3.747,73

0,875

32,79

-2,34%

3847715BG9034N0001AO

53.004,33

53.004,33 V

0,69

365,73

40.813,33

0,875

357,12

-2,36%

3742101BG9034S0003AL

43.019,39

43.019,39 V

0,69

296,83

33.124,93

0,875

289,84

-2,35%

3741003BG9034S0001KJ

134.257,74

134.257,74 V

0,69

926,38

103.378,46

0,875

904,56

-2,36%

4144002BG9044S0001HZ

17.202,79

17.202,79 M

0,69

118,70

13.246,15

0,875

115,90

-2,36%

3849014BG9034N0001UO

312.049,33 M

0,69

0,875

0,69

1.326.844,71

0,875

2.102,43
11.609,8
9

-2,36%

1.723.174,95 K

2.153,14
11.889,9
1

240.277,98

3551701BG9035S0001PA

312.049,33
1.723.174,9
5

3551702BG9035S0001LA

289.928,96

289.928,96 M

0,69

2.000,51

223.245,30

0,875

1.953,40

-2,36%

-2,36%

5.- Ampliació del termini per a l’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal.
La Llei de pressupostos generals de l’Estat estableix que els municipis afectats per la reducció dels valors cadastrals anteriorment citada,
tenen un termini ampliat per aprovar definitivament la modificació de les seves ordenances fiscals de l’IBI d’urbana fins al dia 1/3/2016,
conseqüent urgeix realitzar la seva aprovació provisional i la publicació inicial abans del dia 22 de gener de 2016.
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6.- Modificacions cadastrals que es preveuen realitzar durant l’any 2016 no previstes en les actuacions anteriors.
Durant l’any 2016 la Gerència del Cadastre procedirà a una revisió del cadastre urbà, que per la seva envergadura podria ser causa de la
redacció d’una nova ponència de valors. Aquestes modificacions es poden aproximar amb Superficies i valoracions realitzades pels serveis
tècnics municipals, o han estat avançades dades de les actuacions de les noves regularitzacions de situacions no declarades, però que per
l’elevat nombre de reclamacions no assegura el resultat definitiu. A Saber:
A.- Regularització dels sols urbanitzables que passen a rústic.
El 25 de juliol de 2015 es va publicar la Reforma de la Llei hipotecària i de la Llei del Cadastre, per la qual es dona un nou tractament dels
sols urbanitzables que no comptin amb ordenació detallada, recollint la jurisprudència del Tribunal Suprem (Sentencia de 30 de maig de
2014), aquests sòl que estaven incorporats i valorats com a sòl urbà, passen a incorporar-se i valorats com a sòl rústic (amb la qualificació
de “rústics per localització”), passant a tenir un valor estimat d’entre 30-16-6 €./m2 a un valor de 3,24 €./m2, segons la Ponència.
Per la qual cosa es preveu que les previsions anteriors es veguin reduïdes en la forma següent:
DETERMINACIÓ TIPUS I QUOTA

Estimació Base liquidable‐
mitja
Valor
Base liquidable
m2

Superficie

CANVI DE SÒL URBANITZABLE A SÒL RÚSTIC PER
LOCALITZACIÓ.
Superficie sòl urbanitzable. Baixa d'urbana /Alta en rústica.
(rústic localitzat) Valor cadastral d'entre 30‐16‐6 €. Mitja`16
€. /m2 (rústic localitzat)
Alta del padró de rústica de sòl rústic per localització

‐461.600,00

Estimació Quota ‐ mitja
Tipus 2016

Quota

16

‐7.385.600,00

461.600,00

3,24

1.495.584,00

0,54

8.076,15

0,00

‐12,76

‐5.890.016,00

0,335

‐56.547,85

Diferència de Base L. i Quota (d’urbana a rústica)

0,875

‐64.624,00

Per tant es preveu una reducció de la recaptació de l’IBI en -56.547,85 €.
B.- Compensació amb la regularització d’edificacions no declarades al Cadastre.
Durant l’any 2015 la Gerència del Cadastre ha realitzat una regularització d’edificacions no donades d’Alta al cadastre, o amb uns usos no
ajustats al POUM del municipi vigent des de l’any 2009. El que ha suposat que s’hagin tramitat uns 455 expedients de regularització que
afectaran tant al Padró d’Urbana com al de Rústica, per increment de les seves bases liquidables. Si bé les regularitzacions en rústic poden
tenir una aplicació final significativa, les reclamacions que s’han produït durant el període d’exposició pública relacionades amb les
declaracions d’usos poden afectar al resultat final.
No obstant les dades avançades d’una primera valoració per part de la Gerencia del cadastre apunten a un increment de les bases
liquidables i, conseqüentment de les quotres que poden ajudar al compensar la reducció indicada al punt anterior (reducció de sols
urbanitzables), en la forma següent:
DETERMINACIÓ
LIQUIDABLE

BASE Base
2015

REGULARITZACIÓ URBANA
2015

Liquidable Coef. Reductor
0,77 ‐ 2016
15.873.395,00

0,77

Base Liquidable
Tipus 2016
2016
12.222.514,15

0,875

Increment
de Previsió
Quota IBI urbana inexecució
2016
0,50
106.947,00

53.473,50

Per tant es preveu un increment de la recaptació de l’IBI en 53.473,50 €. Que compensa l’anterior.
C) Regularització de sòls rústics afectats pel POUM.
Es manifesta per la Gerència del Cadastre la necessitat de modificar el cadastre urbà i rústic adaptant-lo a les previsions del POUM vigent
des de l’any 2009.
De tal forma que es produiran variacions següents:
1.- En el padró de rústica.
Sòls que urbanísticament estaven classificats com a sòl no urbanitzable, però que amb el POUM passen a tenir la qualificació jurídica de
Sòl urbanitzable delimitat, sense ordenació, passen a qualificar-se i valorats com a “rústics per localització”), passant a tenir un valor
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estimat d’entre 0,80 €./m2. a un valor de 3,24 €./m2 de mitja.
DETERMINACIÓ TIPUS I QUOTA

Estimació Base liquidable‐
mitja

Superficie

Canvi de rústic a Sòl rústic per localització.

Valor m2

Estimació Quota ‐ mitja

Base liquidable Tipus 2016

Quota 2016

Valoració com a sol rústic general

1.339.300,00

0,80

1.071.440,00

0,54

‐5.785,78

Nova valoració com a sòl rústic per
localització

1.339.300,00

3,24

4.339.332,00

0,54

23.432,39

0,00

2,44

3.267.892,00

0,00

17.646,62

Diferència de Base L. i Quota

Significarà un increment en la recaptació de rústica de 17.676,62 €.
2.- En el padró d’urbana i rústic.
Es refereix en aquesta ocasió a terrenys que consten al cadastre com a urbans, i que estan classificats pel POUM com a urbanitzables
sense desenvolupament normatiu, que com s’ha dit anteriorment passen a tenir una classificació de sols rústics per localització, s’estima en
la forma següent:
DETERMINACIÓ TIPUS I QUOTA

Superfície

Canvi de Sòl urba a Sòl rústic per localització.
Baixa del padró d’urbana Superficies de sòl
urba
Alta del padró de rústica de sòl rústic per
localització
Diferència de Base L. i Quota

Estimació Base liquidable‐
mitja
Valor m2

Base liquidable

Estimació Quota ‐ mitja
Tipus 2016

Quota 2016

‐123.300,00

30,00

‐3.699.000,00

0,875

‐32.366,25

123.300,00

3,24

399.492,00

0,54

2.157,26

0,00

33,24

‐3.299.508,00

1,42

‐30.208,99

Es preveu una reducció en la recaptació de -30.208,99 €.
D) Resum de previsió de variacions.
Les previsibles modificacions cadastrals que poden arribar a produir-se ascendeix a un resultat negatiu de -73.701,51 €.
RESUM VARIACIONS

Urbana

Modificació tipus urbana 2016 General

‐58.037,46

Canvi sols urbanitzables Urbà‐Rustic

‐64.624,00

Alta per regularitza. Urbana 0,50

Suma

Total
‐58.037,46

8.076,15

53.473,50

Canvi rústic Gral a Urbanitz. Localitzac.
Canvi sols urbans‐Rústics

Rústica

‐56.547,85
53.473,50

17.646,62

17.646,62

‐32.366,25

2.157,26

‐30.208,99

‐101.554,21

27.880,03

‐73.674,18

Atès l’establert al Títol II del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
que regula de forma exhaustiva els recursos dels municipis i, en cada cas, determina la facultat de les Corporacions Locals pel seu
establiment, ordenació, modificació i supressió, per la determinació de les quotes tributàries així com per l’aprovació i modificació de les
corresponents ordenances fiscals.
Vist l’informe favorable de secretaria-intervenció i el dictamen de la Comissió informativa d’ hisenda adoptat en sessió del dia 21 de
desembre de 2015.
Per tot el qual es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent
ACORD:

Esborrany acta de Ple

34

Primer.- Modificar provisionalment de forma puntual els articles de les ordenances següents:
1.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.
Article 8. Tipus impositiu i quota.
1. La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus impositius següents:
-Béns immobles de naturalesa urbana: 0,875 %.
-Béns immobles de naturalesa rústica: 0,54 %.
-Béns immobles de característiques especials: 0,84 %
2. La quota líquida s’obtindrà minorant la quota íntegra amb l’import de les bonificacions que siguin d’aplicació.
Segon.- Es fa constar que la present modificació restarà aprovada definitivament si durant la seva exposició no es formulen reclamacions.
Disposant la publicació de l’aprovació definitiva. Fent-se constar entrarà en vigor a l’endemà de la publicació de la seva aprovació definitiva,
amb efectes del 1 de gener de 2016 amb la condició resolutòria citada anteriorment.
Oberta deliberació es donen les següents intervencions:
1.- El regidor del grup municipal de SA Sr. Manel Ezquerra manifesta que per un cantó estan contens que es baixin els valors cadastrals,
acollint-nos a les lleis de pressupostos generals de l’estat del 2014 i 2015, n s’estableix que els ajuntaments poden fer les reduccions dels
valors cadastrals, és una demanda que nosaltres hem abanderat, per tornar a la realitat després que les valoracions es fessin en la època
de la bombolla immobiliària i no són reals a lo que avui en dia tenim, però queda palès un altra vegada i em de votar en contra perquè un
altra vegada que baixem els valors cadastrals tornem a pujar els tipus impositius per poder tenir els mateixos ingressos, i no ho sabem
perquè amb els ajustos a fer veurem com acaba això, perquè com a més s’ha de comptar amb la regularització del cadastre que es va fer
possiblement tindrem més ingressos, tonant a repetir que si tenim més ingressos és perquè els acaben pagant els nostre veïns i sembla
que fem una rebaixa però no la fem perquè acte seguit tornem a pujar els tipus impositius, creu que s’ha de ser valent i baixar els valors
cadastrals i s’ha de baixar la despesa perquè sinó tenim que tornar a incrementar els tipus impositius, en definitiva tor passa pel mateix em
de baixar la despesa.
2.- L’Alcalde contesta que no explicarà un altre cop el perquè ho fem, perquè ha set la nostra política no d’ara, tot i que digueu que és una
política que reivindiqueu, nosaltres fa molt de temps que han apostat des de el 2012/2013 que estan fent aquestes reduccions de valors
cadastrals, perquè al final el que volem ficar damunt de la taula és el que acaba pagant la gent als seus rebuts, és cert que em de veure
com acabaran tots aquests ajustaments, però l’exemple que ha ficat abans del veí que va venir a veure l’evolució dels seus rebuts
confirmava aquests descens anual del 2,36% dels rebuts que valida com fan la gestió.
3.- El Sr. Manel Ezquerra replica que al final ha acabat explicant el de sempre, pensem que gastem una bala en va, perquè aconseguim
baixar els valors i automàticament pugem els tipus impositius i no som ambiciosos en baixar la càrrega fiscal als nostre conciutadans
perquè volem mantenir els ingressos i, ja veurem les liquidacions com quedaran, tenir més ingressos, per això es va demanar al cadastre
una nova regularització. L’Alcalde contesta que la nostra política no ens permet, i ho veuen així, es baixar un 23% les ponències cadastrals
i si no toquessin els tipus impositius baixaríem la recaptació d’urbana en un 23% i això afectaria d’una manera molt important a serveis
municipals bàsics del poble, com el nostre objectiu és donar serveis a les persones i el nostre criteri també és anar recaptant menys però
de manera progressiva sense que afecti a una bona gestió, com s’ha vist a les gràfiques del pressupost, -El Sr. Ezquerra apunta que baixar
la base liquidable un 23% no es baixar un 23% els ingressos- l’Alcalde diu que si no es baixa el tipus és així i torna a dir que es mantenen
els ingressos perquè fan una bona gestió i es van reduint els rebuts dels nostres conciutadans.
4.- El Sr. Jordi Janés, regidor portaveu del grup de CDC, manifesta que també votaran en contra, afegeix que venim d’un IBI que se’ns va
disparar sobre l’any 2006, situant-los dels més alts de la província , recordem que en aquells moments governava CIU i vostès estaven a
l’oposició i van queixar molt de cadastre i de l’equip de govern, d’aquesta severa pujada i van prometre als veïns de la vila una baixada
radical d’aquest impost, al mes de maig d’aquell any vostès van entrar a governar l’ajuntament. Recordem que l’any passat o l’altre el
cadastre va fer el que vostès van demanar en la seva petició de baixar els valors cadastrals i va procedir a baixar-los un 20%, és bo
recordar que l’equip de govern veient que els ingressos minvaven radicalment, va tenir que pujar el tipus impositiu fins al 0,69% i només
reflectint la baixada al rebut dels veïns en un ridícul 3,7%, be, vostès tornen a demanar al Cadastre per a que baixin novament els valors
cadastrals al 0,77% i sorprenentment escolta les seves pregaries i ho aplica, doncs vet aquí que avui ens trobem apujant urgentment
aquest tipus impositiu fins un 0,875%. Passada la darrera legislatura i el començament d’aquesta observem de la seva poca capacitat per
gestionar degudament els impostos municipals, com es veu en cap de les dues vegades han estat capaços de reduir les despeses corrents
i poder així baixar aquest impost tant car. Des de Convergència tornem a demanar que es baixin les despeses corrents i això baixar aquest
impost, esteu en un cicle de desenfreno de despesa i les promeses que vau fer en campanya electoral es veu avui palès de que no es
veuen, per molt que digueu que l’heu reduït aquest 2,36%, però no s’ha pogut fer una baixada seria. Aquí veiem una mica de demagògia al
dir que quan estarem nosaltres el baixaríem però sol ha estat al cadastre. Ara tenim un dubte ja que no sabem tampoc el que recaptarem,
em fet una simulació, però ens podem trobar que els pagaments amb caràcter retroactiu de la regularització es poden demanar ajornats en
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4 anys i això ens pot fer ballar els números, tot això el teniu contemplat? Hi ha un pla B? I si la gent ajorna el pagament, perquè pujava uns
80 mil euros, s’ha previst?, ens podem trobar tant amb majors ingressos com a la baixa, que amb l’estrès econòmic que tenim ens poden
fer anar malament els números.
5.- L’Alcalde contesta que es curiós que comenti lo del cadastre per que al seu moment el partit al que pertany el Sr. Janés va incrementar
de manera brutal el valor cadastral del municipi amb una revisió demanada per l’ajuntament en aquest cas, degut a la falta d’ingressos tot i
sen uns moments que entraven un volum de diners molt importants degut al bon immobiliari. Es curiós que després de la gestió que fem
nosaltres ja des de el 2012 després d’entrar amb les reunions al cadastre, han baixat 3 vegades les ponències cadastrals, afegit a varis
municipis, que no és una feina en va encara que pugis els tipus impositius, perquè les baixades de ponències afecten directament a les
plusvàlues, impost de transmissions, afecten a impostos directes i indirectes molt importants que acaben revertint en un estalvi cap a la
ciutadania. Respecte a les promeses de reducció radical dubta que diguessin res, si té documents que així ho diguin demana que el posi
damunt de la taula. Perquè nosaltres eren conscients que amb un endeutament de 9 milions d’euros en aquell moment es van trobar i
plantejar una reducció fiscal del 23% és evident que una persona conscient no podia plantejar, si en canvi una reducció fiscal progressiva
com estan aplicant ara, fent les coses d’una manera coherent i rigorosa, paulatinament i que puguem assumir aquestes reduccions de
costos, perquè sempre s’ha de lligar amb la prestació de serveis que no pots deixar de donar, encara que no siguin serveis no obligatoris,
perquè per una bona gestió d’un municipi per nosaltres sí que els tenim com a obligatoris i necessaris. Per això si que fem, per molt que
diguin insignificant, aquest 2 o 3% de reducció de cada any, per això fem a l’equip de govern anualment la revisió posant un rebut damunt
de la taula i fer la comparació i aconseguir que aquest veí acabi pagant cada any menys, això s’agraeix i si de retruc els afavoreixes amb
aquests impostos indirectes considera que és de justícia dir que això està ben gestionat. No baixar un 20% l’ingrés de l’IBI d’urbana de cop
que afectaria a tot, i l’agradaria que quan proposen aquesta reducció de despesa l’agradaria que al mateix temps diguessin en quines
despeses voldrien reduir i així ens mullem tots plegats. Respecte a la previsió d’ingressos de la regularització i dels anys de retard està
previst al pressupost que rebrien un 50%, ens podem equivocar o no, però em treballat amb la previsió de la meitat.
6.- El Sr. Janés voldria demanar excuses perquè en aquella campanya electoral no van comentar res de reduir l’IBI, però al final es tracta
de com es vulguin administrar els impostos, si miressin de reduir uns 300.000 €. en lloc de ser un 3% seria un 5, 6 o 7%, no és així
vosaltres voleu tenir el mateix ritme de despesa i tenir el mateix ritme d’ingressos, són punt de vista diferents. Cal dir que ha comentat que
en aquell moment l’equip de CiU va demanar al cadastre la revisió, eren uns altres moments, de jolgorio immobiliari als ajuntaments,
Alcarràs i molts altres, es van trobar sense els ingressos de llicències d’obres i altres impostos i van tenir que fer els plans que va tocar, van
fer un pla econòmic financer que a vosaltres pot ser els va arribar a tocar algun any, no sap si era 2008/2011, però ja ha passat una
legislatura i en aquesta el primer any i es podria aprofitar per baixar més els impostos, aquella era una època desenfrenada i si s’hagués
conegut les baixades segurament s’haurien adoptat mesures que s’han tingut que adoptar després. L’Alcalde agraeix les disculpes i
recordar que si és el nostre criteri el marcar aquesta pauta de reduir la pressió fiscal als ciutadans, amb excepcions que ens ha permet
rebaixar mes com ha passat en la rústica a l’aflorar amb la regularització un paquet d’edificacions que això si que ha incrementat molt els
valors cadastrals i suposava un sobre-ingrés que el que fan es invertir-lo amb els mateixos ciutadans que paguen a la rústica que ha
possibilitat fer una rebaixada tant important en l’IBI rústic, es important dir que no reduïm el tipus un 20% i deixarem d’ingressar un 20%,
sinó que els ingressos per la regularització quedaran anivellats. En l’àmbit de la urbana això no era possible ja que la remodelació dels sòls
urbanitzables industrials afectarà per la variació de valors diferents, de 36 o 15 €/m2, passaran a valorar-se a 3 €. aproximadament, tot s’ha
de remodelar i es veritat que això suposa que és molt difícil de calcular una proposta pels canvis que segurament es faran, però s’ha de fer
una proposta engany, tot es sabrà l’any que ve i per tant ja rectificarem o regularitzarem, perquè no teníem experiència amb aquest
replantejament nou de la urbana. També voldria deixar clara que aquesta reducció progressiva de la fiscalitat va acompanyada d’una
reducció de l’endeutament per habitant, quan van entrar els alcarrassins devien 1.021 €. per habitant i ara 418 € per habitant al finalitzar el
2016. Doncs tot acaba de confluint, són criteris que acaben aplicant i són polítiques que continuaran aplicant així mentre el poble ens doni
suport.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova per 7 vots a favor
dels regidors del grup municipal d’ERC, 1 abstenció del regidor del grup municipal del PPC, i 4 vots en contra dels regidors dels grups
municipals de CDC i de SA.
10.- ESCRITS OFICIALS I INSTÀNCIES.
Atès el dictamen de la Comissió informativa celebrada el passat dia 21 de desembre de 2015, que l’Alcalde exposa en extracte, vista la
proposta d’acord que consta a l’esborrany de l’acta comunicada als regidors, següent:
10.1.- INCOACIÓ D’EXPEDIENT PER A LA RENOVACIÓ DELS CÀRRECS DE JUTGE DE PAU TITULAR I SUBSTITUT.
La Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya notifica en data 14 de desembre de 2015 la resolució de
la Sala del dia 1 de desembre de 2015, en el que, estan pròxim a finalitzar el termini de 4 anys per al qual van ésser nomenats els actuals
jutges de pau, es requereix per a que s’iniciïn els tràmits corresponents per a fer la proposta a aqueix Tribunal de nomenament de del
Jutges de Pau titular i substitut del municipi.
En virtut de l’establert a l’art. 4, 5, 6 i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, L’Alcalde-President, en virtut del dictamen
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adoptat per la Comissió Informativa celebrada el passat dia 21 de desembre de 2015, proposa al Ple l’adopció del següent,
ACORD:
Primer.- Iniciar l’expedient de renovació dels càrrecs de Jutge de Pau Titular i Substitut i fer convocatòria pública als efectes que les
persones interessades en accedir als esmentats càrrecs puguin presentar instàncies al registre de la secretaria municipal, durant un termini
de 20 dies des de l’endemà de la publicació del present acord al Butlletí Oficial de la Província. Es fa constar que els interessats no podran
estar incursos en cap causa d’incapacitat per a l’ingrés a la carrera judicial de les establertes a l’art. 303 de la L.O. del Poder Judicial.
Segon.- Vistes les sol·licituds i previ dictamen de la comissió informativa de governació, efectuar proposta de nomenament al Ple i al
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova per unanimitat.
11.- PRECS I PREGUNTES.
Primera.- Precs i preguntes del grup municipal del PPC.
El regidor Sr. Simeó Abad, portaveu del grup municipal del PPC, formula els següents:
1ª.- Comenta que si ara que s’ha constituït el nou govern de la Generalitat i serà vicepresident i conseller d’economia el Sr. Oriol
Junqueras, demana que sobre tot que es miri d’arranjar la rotonda de l’entrada del poble, perquè allà on vagis dels teus hi hagi, demana
que si fa 4 o 5 anys que està aprovada i no es fa, fa el prec de que es demani al nou conseller d’economia que és el que té els quartos.
Demana que es faci el que es pugui, però insistiu.
L’Alcalde contesta respecte a la rotonda que les coses van per bon camí, però que no es pot acabar de dir, perquè s’han fet unes petites
modificacions, cal dir-ho perquè això s’ha destapat fa uns dos dies i s’està intentant arribar a consensos amb els veïns afectats per la
rotonda i el departament encarregat d’infraestructures.
El Sr. Manel Ezquerra, regidor del grup municipal de SA, creu que la transparència hauria de ser total i si hi ha alguna cosa més respecte a
la rotonda s’hauria d’explicar i no hi hauria d’haver cap problema. Creu que és una llàstima esperar a favors polítics o que mano un partit
polític o un altre per que es facin les coses efectives, cosa que dubta que sigui per això, perquè creu que les coses es fan perquè són
necessàries i no per partidisme, ja que si fos així molt malament aniríem, ja ha funcionat així molt temps però esperem que no tornis a
passar aquestes coses. Si es fa es perquè toca fer la rotonda aquí i no perquè mani Esquerra Republicana, creu que això ja està passat de
moda i es la nostra obligació lluitar contra aquesta manera de fer. El Sr. Simeó Abad del grup del PP li insisteix en que és bo tenir gent dels
teus als llocs de decisió, responent-li el Sr. Ezquerra que si pensa que s’ha d’actuar així que parli amb el PP i que arrangin la carretera de
la Mariola.
L’Alcalde contesta que ha quedat clar que ja s’està movent l’execució de la rotonda, que si s’acaba fent no serà mèrit de cap partit polític en
particular sinó del dia a dia, creu que a la sala d’un ple s’han de donar xifres fefaents i no generar falses expectatives, si de cas en una
junta de portaveus o en una comissió informativa no hi ha problemes en explicar els tràmits que s’estan fent, amb el detall de com està avui
en dia. Ja que tots saben que fa molt de temps que s’està parlant d’això i s’ha generat falses expectatives a la gent.
2ª.- Comenta que gent del poble li diu que no es sent bé els pregons, ell no entén massa, però pegunta de si per les xarxes socials o pel
telèfon no es podria fer arribar a la gent.
L’Alcalde contesta que ja està fet, és el E-ban, que hi ha una aplicació gratuïta que es pot baixar tothom per rebre tots els pregons del
municipi.
Segona.- Precs i preguntes del grup municipal de SA.
El Sr. Manel Ezquerra, portaveu del grup de SA, formula els següents:
1ª.- Que han presentat una moció per incloure-la a l’ordre del dia, pregunta si l’han passat als regidors i si pot donar lectura a la mateixa.
L’Alcalde contesta que si que la te, però que una moció no es pot incloure dins de l’apartat de precs i preguntes, i li demana que en tot cas
si és una moció es presenti i s’inclogui com a tal al ple.
El Sr. Ezquerra respon que si es vol si que es podria presentar, com a l’altra ple que es va presentar per urgència una moció. Ara l’ha
presentat per correu electrònic i es podria haver inclòs i debatre, no passaria res. L’Alcalde creu que una moció s’hauria de debatre primer
en comissió informativa la referia, respecte a les carns roges era per urgència, El Sr. Ezquerra li replica que si fem un ple cada dos mesos,
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ara que haurem d’esperar dos mesos més. L’Alcalde reitera que es presenti i es pugui debatre.
2ª.- Una pregunta que ha sortit abans, que pel reglament encorsetat que tenim he de tornar a plantejar, el tema dels 125 o 150 mil euros
que tenim pendent de pagar a l’empresa de l’asfaltat de camins, ja ho va preguntar a la reunió del Patronat d’Agricultura, en aquell moment
no es va contestar perquè no tenien dades, avui han contestat que el pagaran amb el romanent de tresoreria del 2015, però el que l’ha
arronyonat es que si diguem que paguem a 30 dies i em fet els camins al mes de maig resulta que encara s’ha de pagar.
El regidor de camins Sr. David Estela, respecte al finançament amb el romanent es podrà informar per la secretaria-intervenció, el que pot
contestar és que les factures encara, a dia d’avui, no han arribat.
El Sr. Ezquerra replica que això és un truco, que si arriben les cartes de les factures quan les puc pagar, ja no es fa anar els terminis dels
30 dies, perquè si la feina es va fer al mes d’abril o març i encara no han arribat les factures això vol dir que no paguem a 30 dies o aquesta
empresa és bona persona, doncs creu que són coses si ha transparència no passa res, que si es negocia amb la empresa que es pagarà la
factura quan hagi liquidat doncs no hi ha problemes, però no ens fiquem medalles de que paguem a 30 dies quan ara l’Arnò no haurà
cobrat en no es sap quan de temps, per tant evidentment no paguem a 30 dies.
El regidor delegat d’hisenda Sr. Bernis respon que evidentment en tot hi ha negociacions, i per això també es negocia la manera de pagar,
a les hores la manera de pagar amb aquesta empresa és d’aquesta manera, negociant prèviament, perquè resulta que aquesta empresa fa
molts anys que està prestant el servei a Alcarràs, parla del molt anys, i bé si hi ha aquests tracte, es formalitza i esta d’acord una part i un
altra, doncs no passar res, no es que no es pagui a 30 dies, es que es va fer un tracte i això va quedar així.
El Sr. Ezquerra respon que és la primera vegada que el sent, que a la reunió del Patronat el va preguntar i no se li va respondre així. El Sr.
Bernis li respon que al Patronat el que va preguntar és si es sabia la quantitat i se li va dir que no es sabia. El Sr. Ezquerra respon que va
preguntar si quedaria pel pressupost vinent. L’Alcalde li respon que tampoc se li va contestar perquè no es sabia, ara es sap i ja l’ha respòs
el regidor de camins. El Sr. Ezquerra diu que ara se li respon, però demana que aquestes coses s’han d’explicar per raons de
transparència. El Sr. Estela li respon que no és un truco, que s’ha fet així defensant els interessos de l’ajuntament, perquè de la manera
que es parla sembla que es defensi els interessos de l’empresa. El Sr. Ezquerra es pregunta si han entès els que vol dir, com poden dir que
es defensa els interessos de l’empresa?, que no l’han de ficar en la seva boca coses que no ha dit. El Sr. Estela respon que ells han patit
per defensar els interessos de l’ajuntament i si t’aprofites de poder pagar al cap de sis mesos. El Sr. Ezquerra insisteix que agrairia que
aquestes negociacions s’haguessin explicat fa un mes o quan fos, que s’havia arribat al pacte de pagar a sis mesos. L’Alcalde considera
que no cal allargar més l’assumpte, que ja ha quedat clar la posició de l’ajuntament.
3ª.- Es fa el prec de que ja que el Parc de Magalàs resta obert per les nits, es demana que estigui il·luminat, de la mateixa manera que en
una comissió d’urbanisme es va demanar que es doti d’enllumenat a la pista esportiva del Parc de la Via, per tant es demana que
s’enllumeni i les dues zones. També deixar palès que des de que no hi ha el bar del Parc de Magalàs els lavabos estan tancats i els
usuaris de la plaça no poden fer-hi ús tot i estar els lavabos allí instal·lats. També han rebut informació que aprofitant que no existeix llum i
la gent que s’ho ha dit pateix perquè la gent que sol anar a aquests llocs foscos busca la foscor i no dona bones esperances per que sigui
per res de bo.
L’Alcalde demana que faci totes les preguntes que tingui, el Sr. Ezquerra creu que contestar una a una és més àgil pel debat, l’Alcalde
insisteix que serà millor contestar-les totes al final.
4ª.-Pregunta, en l’Acta de la junta de govern del dia 11 de novembre de 2015, ja que s’informa al ple en règim de comunicació i no pot
intervenir, aprofita als precs i preguntes per dir que a la pàg. 11, al punt 4.4, l’equip de govern autoritza un espai municipal al grup polític
Moviment d’Esquerres, constant el qualificatiu de grup municipal quan això no es possible si no ha estat elegit pel poble i no ha constituït
com a grup municipal, curiosament, es deixa un local a un grup de gent que diu que està constituït com a un partit polític, molt lícit, però no
és un grup municipal. A més ens podeu explicar que al nostre grup, tot i sent un grup polític municipal, tot i tenint representació i haver-se
constituït com a grup municipal i havent fet un parell d’instàncies per escrit per gaudir d’un local i havent-lo demanat en alguna comissió, no
en tenim cap resposta.
5ª.- Un altra pregunta, tema recursos pendents de resolució pel Tribunal superior de justícia, en els pressupostos aprovats avui hi veient
reflectits un fons de contingència per fer front a una despesa d’indemnitzacions per acomiadaments indeguts, bàsicament aquest fons de
contingència es per això, cas de perdre els recursos instat al TSJ de Catalunya, podeu ampliar de com es troben els recursos fins ara.
6ª.- Un altra pregunta, tot i ser regidors de l’ajuntament, estarem d’acord tots els que no pertanyen a l’equip de govern i tot i haver estat
escollits democràticament pel poble, em tingut que assabentar-nos pel boca-orella del poble, d’un assumpte desagradable pel fet de que
algú ha denunciat a l’ajuntament per alguns temes urbanístics, abans de que ens tinguem que assabentar per la premsa per una situació
similar, demana a l’equip de govern si són tant amables, i no passa res però la informació és bàsica, que en aquest ple en puguin ampliar la
informació, parla d’una denuncia a la fiscalia d’una presumpta irregularitat en la concessió de llicències d’obres i d’activitats, manifesta estar
decepcionat perquè l’hagin preguntat i no sàpiguen que contestar per no tenir informació de primera mà de l’equip de govern, tot i que ja els
havia fet saber en una comissió d’obres, creu que fer-ho a la taula del ple municipal és un exercici de transparència, per que tothom ho
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sapiguem, perquè no té cap dubte de que no hi ha cap irregularitat i que tot està bé, ell creu que sempre tot està donat i a tothom se l’ha fet
complir a “rajatabla”. Per això ho pregunta, per fer un exercici de transparència i tothom ho pugui saber.
L’Alcalde contesta primerament a la darrera pregunta de la denuncia a fiscalia, informa com a va dir en una comissió, el Sr. Ezquerra
puntualitza que també a pregunta seva, i continua l’Alcalde dient que s’està recopilant informació demanada per saber si hi ha alguna
irregularitat o no, no vol dir que hagi alguna cosa denunciable encara, després tenint en compte que aquesta denuncia es presenta el dia
després de les eleccions municipals, quan a la denuncia es diu textualment que es pressiona als treballadors, es vident i tothom som prou
lúcids com per tenir una idea de cap a on va tot això, perquè al final és un anònim perquè i tots tenim la nostra imatge de com pot anar això,
d’on pot vindre i quin interès pot tenir això, per generar un benefici per al municipi evidentment no hi és quan es presenta el dia després de
les eleccions, vist que la informació és sobre unes parcel·les i activitats molt detallades que solament es pot saber per part de treballadors i
ex treballadors, per tal no cal dir res més. I per això la informació es farà evident en el moment que es reculli i la informació donada tiri
endavant o no.
Davant l’intent de replica del Sr. Ezquerra, l’Alcalde li denega perquè ara és ell el que té el torn de paraula i les pautes d’intervenció les té
ell, ara contestarà a totes i després el Sr. Ezquerra les replicarà. Continua l’Alcalde responen a la pregunta relacionada amb els recursos
que tenen pendents amb els treballadors, doncs ara, per ser més fidels amb la situació les farà arribar una relació de l’estat dels recursos
pendents que tenim.
A la pregunta de com està l’espai pel grup municipal de SA, s’ha estat buscant un espai, al final en lloc adient és un pis a la Casa dels
mestres que no estava en condicions i que la brigada l’està preparant pel seu ús, s’està donant una mà de pintura i han donat ordres als
serveis municipal per a que l’habilitin i el posin a la vostra disposició, prioritàriament, i si no es donarà a d’altres grups municipals.
A la pregunta de que a l’acta de govern consta que es deixa un espai Moviment d’Esquerres, evidentment és un error de transcripció que
consti com a grup municipal perquè no ho és, però es va cedir perquè és una associació de municipi, com ho són tots els grups polítics, per
tant està dins de la normativa la cessió de locals a col·lectius associatius, sense afany de lucre.
Respecte als precs del Parc de Magalàs, amb el regidor delegat Sr. Pelegrí, s’està intentant resoldre la licitació del servei feta per gestionar
el local social, però al final dels tres interessats, al que se l’havia proposat es va tirar enrere al final i ara s’està mirant de fer un altre
replantejament.
Respecte a donar llum a parts del nostre municipi, precisament demà tenim la visita de l’empresa que fa l’auditoria lumínica, i es posaran
sobre la taula totes aquestes deficiències i es proposaran posar punts de llum allí a on fan falta.
El Sr. Ezquerra replica, primer a la última, pensa que l’auditoria va encarada al consum, punts de LED i coses similars, però ell parla de dos
places a les que les calen una o dos faroles del tipus que sigui, demana que no ens tornem a gastar diners en estudis que ja som prou
grans per decidir on fa falta una farola o no. Deixem les auditories a menys que no siguin gratuïtes per ficar els punts de llum en LED. El
Sr. Ezquerra continua replicant la resposta lo dels recursos pendents, no se l’ha contestat, pegunta si em perdut algú, de quant em de
pagar. L’Alcalde contesta que s’ho farà arribar i el Sr. Ezquerra vol que sigui en ple davant de tot el poble. L’alcalde contesta que hi ha
recursos que no estan tancats i que s’ho farà arribar. Continua el Sr. Ezquerra replicant la resposta de la cessió del local, a l’edifici dels
mestres, sembla ser que serà al quart pis, sota teulada, si hi plou, demana que si hi tenen algun altra oferta millor, o al menys ensenyar-lo
perquè si no les interessa ja no caldrà que el pintin i ens estalviem els diners, i menys després de sis mesos quan a d’altres, sense ser grup
municipal ja el tenen el local. L’altra rèplica, tot i sent regidors democràticament elegits per l’ajuntament, està el tema de la fiscalia, creu
que és normal que es vulgui preguntar, no es normal que s’hagin d’assabentar pel carrer i que ens vinguin a dir la gent del carrer que és el
que està passant, ha de donar informació de primera mà, però més mal serà que surti a la premsa sense haver informar res i d’una forma
tergiversada, hi ha alguna cosa?, no hi és, doncs es diu el que es demana i s’ha acabat, perquè lo que fa mal és això mantenir les coses
amagades, creu que si s’expliquen i es tota la consciència ben tranquil.la, com a regidor li fa mal pensar si s’assabenta pel carrer, tot i això
us defensa perquè pensa que si no han tirat d’altres coses que han passat en aquest ajuntament menys tirarà endavant coses perquè
dubta que ningú hagi fet les coses malament, només faltaria. I per acabar dir que creu que pràcticament no l’ha contestat a cap de les
preguntes. L’Alcalde creu que és el seu criteri, i seguidament passa la paraula al portaveu del grup de CDC perquè estem al límit de temps.
Tercera.- Precs i preguntes del grup municipal de CDC.
El Sr. Jordi Janés portaveu del grup municipal de CDC, efectua les següents:
1ª.- Aprofitant que es parla d’aquesta comissió, va sortir el tema del comunal, i li va semblar, i demana que si s’ho pot confirmar que
m’acusava d’haver set jo el denunciant de lo del comunal, pregunta si és correcte així?.
L’Alcalde li contesta que si, que pot anar a parlar amb el Sr. Xavier Marin, que és l’instructor de l’expedient, i els papers estan amb el seu
nom i cognoms.
El Sr. Janés l’explica la seva versió i es que a dia d’avui no ha tingut la necessitat de posar cap denúncia a ningú, ha tingut aquesta sor, li
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va demanar informació fa dos anys, en una xarxa social i en una festa del porcí li va traure el tema, va fer una instància a l’ajuntament
demanant informació de tot això i el mateix ajuntament el va enviar novament al Departament d’Agricultura, i ell va anar al departament a
demanar informació, la denuncia de quin any és, del 2012 o del 2013?, per això que si se l’acusa de posar una denúncia pot ser si que
haurà de posar-la ell una denúncia per difamació a la seva persona i anar davant d’un Jutge i que sigui ell el que ho determini.
L’Alcalde afegeix que només li cal anar a l’instructor de l’expedient, el Sr. Marín, ell quan va anar a demanar informació de les mesures que
havia de fer per rehabilitar aquell espai del que se’l denuncia, i va preguntar si podia saber de qui era el que havia fet la denuncia i li va
ensenyar el document amb el seu nom i cognom, i si vol anar a fer judicis ell mateix, l’únic que fica damunt de la taula és el que el
Departament d’Agricultura l’informa i fins i tot l’ensenya. Respecte a la informació que demanava a l’ajuntament és el que li va comentar a
títol personal en una festa del municipi, li preguntava sobre el comunal cedit per CiU feia 13 anys amb les mateixes condicions que a
qualsevol veí, així com amb les mateixes condicions de fer us del mateix comunal, i per això li va derivar cap al departament que és el que
tenia tota la informació i és el que li va donar la mateixa.
El Sr. Janés replica que es reitera, ha sigut una persona que l’ha anat de front, preguntant directament, l’heu anant dirigint traient-vos les
poses d’a sobre, que si era culpa del Gerard –El Sr. Serra demana que no li fiqui paraules a la boca que no ha dit-, que si la cessió del
comunal a precari ja havia sortit feia anys, perquè el va anar el dia 18 de maig del 2015 i això ja havia sortit dos anys abans, si te les
sospites de convergència que són uns ogres, doncs són uns ogres, i ha vist el seu nom allà i en aquest escrit, i se l’ha dit a la cara, però
anar a posar la denuncia no, però tranquil perquè anirà al departament i li faran la copia que li faci falta, considera que és una atac contra la
seva persona i considera que serà de les úniques persones que l’ha anat de cara demanat informació.
2ª.- Pregunta sobre el tema de la canera que sortia avui als mitjans de comunicació, de que sortíem de la canera del Consell Comarcal, si
podia ampliar la informació?.
L’Alcalde Sr. Serra, respecte a la canera del Consell Comarcal, no sap el que ha sortit publicat perquè no ha pogut mirat la premsa, però el
que nosaltres volem es que si no s’adequa el servei al contracte inicial que nosaltres van signar, que costava uns 600 € per animal portat
allí, quan Alcarràs complim amb la normativa de la Generalitat que ens obliga a fer una bona gestió dels animals abandonats o salvatges,
per nosaltres creiem que això té un cost excessivament alt, diners que podríem destinar a d’altres coses, i un dels plantejaments del nostre
i altres ajuntaments al Consell Comarcal es que això es negociï de manera oficial a la baixa per tal de poder complir amb aquesta obligació
que tenim com ajuntament.
El Sr. Janés replica que, com a conseller comarcal, sap que va haver un consell d’alcaldes on es va explicar com està el tema de la canera,
feta per una quantitat de gossos i han sortit molts més dels previstos, Alcarràs ha estat un dels municipis que més gossos ha porta, es va
fer prorrateig del dèficit com constava al conveni de delegació, ara ha sortit aquesta nota que revisareu el conveni bé, però si ara marxem
quan la resta de municipis ha pagat part de la despesa tant si portaven pocs gossos com si no, i si nosaltres marxem així com així pot
afectar als demés.
L’Alcalde contesta que ho miraran amb tota mena de detall i informaran, però que siguem conscients que nosaltres em complert amb el
conveni que van signar. Que em aportat més gossos que ningú però que em de defensar els interessos de l’Ajuntament.
El Sr. Manel Ezquerra intenta demanar una pregunta més, ja que estem al torn corresponent, però l’Alcalde diu que per l’hora el Ple ja s’ha de
tancar, el Sr. Ezquerra protesta, però l’Alcalde diu que ja no es poden fer més preguntes i tanca el punt de l’ordre del dia.
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,12 de gener de 2016.
EL SECRETARI.
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