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ACTA NÚM. 03/2016

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 17 DE MAIG DE 2016.

Data: 17 de maig de 2016.
Horari: Inici a les 20:00 h i acabament a les 23,45 h.
Lloc: Sala de sessions.
A les 20:00 hores del dia disset de maig de dos mil setze, es reuneix a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial el Ple de
la Corporació Municipal de la Vila d’Alcarràs, presidida pel Sr. Alcalde-President Sr. Miquel Serra Godia, amb l’assistència
dels regidors que es relacionen seguidament, i la del Secretari-Interventor Sr. Pere Biedma Agüera, que certifica.

ASSISTENTS :

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

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

Secretari-Interventor:
Sr. Pere Biedma i Agüera.

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

ABSÈNCIES:
Amb l’absència excusada fins al 4 t. punt de l’ordre del dia de la regidora Sra. Laia Sisó i Sanjuan (ERC).

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:
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Acte seguit es dona pas a conèixer els següent punts de l’ordre del dia.

1.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Donat per llegit l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió del Ple corresponent a la sessió ordinària del dia 10 de març de
2016, 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 de SA, observa que voldria que constés en acta la resposta i rèplica que consta a la gravació de la
sessió, per considerar que posa de manifest els modus de la resposta de l’Alcaldia a la pregunta formulada per un regidor de
l’oposició, següent:
19.- PRECS I PREGUNTES. Primer.- Precs i Preguntes del regidor del grup municipal de S.A. Sr. Manel Ezquerra: 4.- Pregunta.
A l'acta de la junta de govern del 10 febrer. En el punt 4. Contracte menor per auditoria energètica, quina finalitat té? I si la podien
haver fet gratuïtament per empreses subministradores.
ON DIU:
“/... El Sr., Manel Ezquerra discrepa, al final pot resultar un cost per nosaltres ja que pot quedar obsoleta i dins d’un calaix,
cal canviar l’enllumenat amb tecnologia LED, però no cal gastar diners en auditories i més estudis. L’Alcalde li contesta que
una inversió de més de 700.000 €. pel nostre poble és imprescindible que un enginyer realitzi estudis previs i un projecte i
que t’ajudi en l’adjudicació per escollir l’oferta més adient. El regidor delegat d’urbanisme Sr. Santi Pelegrí apunta que al
segle XXI necessitem fonaments tècnics per fer les coses i per demanar subvencions, per exemple dins del Pacte
d’Alcaldes que demana una base tècnica, informa que han aparegut cases comercials, marques oferint serveis similars,
però són comercials, no tècnics, busquen un benefici per l’empresa, i no un estalvi per l’ajuntament com l’exposat del 80%.”
HAURIA DE DIR:
“/... El Sr., Manel Ezquerra discrepa, al final pot resultar un cost per nosaltres ja que pot quedar obsoleta i dins d’un calaix,
cal canviar l’enllumenat amb tecnologia LED, però no cal gastar diners en auditories i més estudis. L’Alcalde li contesta que
“esplèndid, deus tenir coneixements de tots els àmbits i matèries perquè nosaltres pensem que per fer una inversió tant
important, el fer una auditoria lumínica per un poble de més de nou mil habitants que et planteja una inversió molt important
del voltant dels 700.000 €. Nosaltres, no sé tu, no som capaços de definir amb tot el detall el aprofitament màxim d’aquests
700.000 €. Que s’han d’invertir a futur i per tant veiem totalment imprescindible a un enginyer coneixedors d’aquests àmbits
que sigui capaç de dir-te la màxima rendibilitat”. El Sr. Manel Ezquerra replica que “és molt trist que sempre m’ataques
d’aquesta manera irònica, ni sé de tot, ni es la meva pretensió, ni crec que ningú sapigui de tot, per això precisament jo el
que faria es escoltar a tothom i li sembla que tenim prou treballadors en aquesta casa capaços per informar-se, per això són
tècnics també, per buscar informació i mirar per on començar, creu que sempre recórrer a auditories externes és gastar en
balde, al final som un poble i no cal gastar en coses que no calen, creu que ens em de mullar-nos i com em de començar a
fer una inversió de 700.000 €. de cop si no l’ acometrem ni d’un carrer, em de tocar de peus en terra i mullar-nos”. El Sr.
Santi Pelegrí apunta que al segle XXI necessitem fonaments tècnics per fer les coses i per demanar subvencions, per
exemple dins del Pacte d’Alcaldes que demana una base tècnica, informa que han aparegut cases comercials, marques
oferint serveis similars, però són comercials, no tècnics, busquen un benefici per l’empresa, i no un estalvi per l’ajuntament
com l’exposat del 80%. “
L’Alcalde considera que es va fer constar a la passada sessió que no es redactarien les actes amb la literalitat de les
intervencions ni es poden traslladar els modus en les que es realitzen, per això ja estan les gravacions que es realitzen, sinó que
es posarien de manifest les opinions sintetitzades dels grups o regidors intervinents. No obstant es comprovarà la gravació i de
ser correcta la observació s’esmenarà l’acta.
El secretari constata que la gravació és igual que l’esmena transcrita anteriorment.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple aprova la proposta,
amb l’esmena proposada, per unanimitat.

Esborrany acta de Ple

3

2.- COMUNICACIÓ D’ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN I DECRETS ALCALDIA.
Es comunica les resolucions adoptades per l’Alcaldia i la Junta de Govern següents:
a) Comunicació de Decrets de l’Alcaldia.
L’Alcalde-President comunica que per raons d’urgència i en virtut de les pròpies competències ha dictat els decrets del nombre,
data i de l’extracte següent:
Consten a les actes de la Junta de Govern que seguidament es citen.
El Ple es dóna per comunicat.
b) Comunicació d’acords adoptats en Junta de Govern.
L’Alcalde-President dóna compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern, en les sessions que més endavant es citen,
quines actes han estat avançades als regidors amb l’esborrany de l’acta acompanyat a la convocatòria, següents:
Sessió ordinària del dia 23 de març de 2016.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent a la sessió extraordinària celebrada el dia 10 de febrer de 2016.
2.- Comunicació de decrets Alcaldia relacionats amb diversos serveis.
3.- Atorgament de llicències dictaminades favorablement en la Comissió Informativa d’urbanisme, Medi Ambient, Habitatges
i Espais públics, corresponents a les sessions de 8 de març de 2016.
4.- Ratificació d’aprovació d’operació de tresoreria pel finançament de dèficit transitori de tresoreria de 2015.
5.- Ratificació de convenis de col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball.
6.- Proposta d’atorgament de subvencions a entitats socials 2016. Càritas Diocesana de Lleida.
7.- Caducitat de llicència per la instal·lació d’una planta de plaques fotovoltaiques i extinció del dret de superfície adjudicat a
Collestret Solar s.l.
8.- Ratificació de conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Lleida, Alpicat, Alcarràs i el Consell comarcal del Segrià
per a la realització de la mostra de música jove del segrià directe 2016.
9.- Comunicació del decret pel qual s’aprova l’expedient de contractació del servei de bar de la Llar de Jubilats.
10.- Aprovació de sol·licitud d’ajuts a projectes d’iniciativa social 2016, suport als habitatges temporals d’inclusió social de
l’Obra Social de la Caixa.
Sessió ordinària del dia 6 d’abril de 2016.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent a la sessió extraordinària celebrada el dia 23 de març de 2016.
2.- Comunicació de decrets Alcaldia relacionats amb diversos serveis.
3.- Comunicació de decret d’Alcaldia d’adjudicació de contracte de conservació de camins: treballs d’ apedaçament de la
xarxa general de camins.
4.- Comunicació de decret d’Alcaldia d’incoació d’expedient de contractació de conservació de camins: obres de millora en
els ferms dels camins de Montagut i Saidí
5.- Contracte menor per la instal·lació d’una pista de skate board al Parc de la Via.
6.- Aprovació de contracte de cessió de dret d’ús i gaudi del local comercial Bar Casanovas.
7.- Aprovació de contracte de lloguer de local del cr. major, 163 per serveis municipals.
8.- Aprovació de contracte de lloguer de solar-local del cr. Major, 61 per zona d’aparcaments.
9.- Aprovació definitiva de liquidació definitiva corresponen a l’any 2015 i esta de comptes de la concessió del servei d’aigua i
clavegueram presentat per Sorea.
10.- Acords relacionats amb diversos serveis: 10.1.- Adhesió al Pla agrupat de la Associació Catalana de Municipis. 10.2.Junta de Portaveus.
Sessió ordinària del dia 4 de maig de 2016.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent a la sessió extraordinària celebrada el dia 6 d’abril de 2016.
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2.- Comunicació de decrets alcaldia relacionada amb diversos serveis.
3.- Comunicació d’informe trimestral d’intervenció sobre el compliment dels terminis de pagament de factures establerts a la
llei 15/2010, de lluita contra la morositat en les operacions comercials. modificació de la l.c.s.p. primer trimestre 2016.
4.- Comunicació d’informe d’execució trimestral del pressupost de 2016. primer trimestre 2016.
5.- Liquidació de taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de subministraments que afectin a la
generalitat.
6.- Aprovació sobre aplicació dels dies addicionals de vacances i d’assumptes propis per anys d’antiguitat i aprovació de
calendari laboral per a 2016.
7.- Atorgament de llicències i aprovació de factures.
8.- Proposta d’atorgament de subvencions a entitats culturals i socials 2016.
9.- Assumptes de diversos serveis. 9.1.- Comunicació de Consell Escolar Municipal. 9.2.- Comunicació de Comissió
informativa d’urbanisme: Disciplina urbanística. 9.3.- Aprovació de projecte per la creació de l’Arxiu municipal d’Alcarràs.
9.4.- Comunicació de l’acta de la comissió de seguiment del conveni de col.laboració amb el Departament de Salut de la
Generalitat.
El Ple es dona per comunicat.
3.- COMUNICACIÓ DE DECRET DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 1 DEL PRESSUPOST DE
2015.
L’Alcalde proposa la comunicació de la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d’hisenda celebrada
el dia 9 de maig de 2016, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
L’Alcalde comunica al Ple, que per Decret del dia 31/12/2015, es va dictar la resolució següent:
APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ NÚM.1 DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2015.
Atès que per Decret de l’Alcaldia de data 31 de desembre de 2015, es va incoar expedient per a la modificació núm. 1 del
Pressupost general de 2015, següent,
En Miquel Serra i Godia, Alcalde-President de l'Ajuntament de la Vila d'Alcarràs, en virtut de l'establert a l'art. 51 i 52 de la
LBRL, arts. 41, 42, 44, 164, 192, 200 i 210 del ROF, vistes les previsions d’execució del pressupost de 2015 en virtut dels
següents:
ANTECEDENTS:
Per Decret de l’Alcaldia s’aprova la modificació del pressupost general de 2015 núm. 1 per incorporació de romanents
afectats, romanents destinats a inversions financerament sostenibles i transferències de partides amb igual vinculació
jurídica econòmica i d’àrea de despesa. L’execució pressupostària posterior, ha provocat algunes modificacions posteriors,
respecte a transferències internes entre partides vinculades amb borsa de vinculació jurídica, ja sigui a nivell de capítol de
classificació econòmica, programes o unitats orgàniques de classificació per àrea de despesa o, en virtut de la Base 11 à.
del Pressupost General de la Corporació Municipal d’Alcarràs per a l’exercici econòmic de 2014, per la incorporació de
majors ingressos vinculats a despeses ampliables, que afectà també al Patronat Municipal d’Esports.
1.1.- Incorporació de romanents afectats de la liquidació de l’exercici anterior.
La Base 11 à. del Pressupost General de la Corporació Municipal d’Alcarràs per a l’exercici econòmic de 2015, estableix la
incorporació dels romanents de tresoreria afectats aprovats a la darrera liquidació pressupostària, en aquest cas la de
l’exercici aprovada per Decret de l’Alcaldia del dia 28 de febrer de 2015, per import de 50.711,10 €. Per l’Ens Ajuntament
(Subvenció Àrids) i de 18.000,00 €. Per l’Ens Patronat Municipal d’Esports (Subvenció P. Nereu), afectat per les següents
actuacions:
A) Ens Ajuntament.
Pressupost Ingressos:
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Econ.
87010

Org.
45

CONCEPTES INGRESSOS
ROMANENT PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT
AFECTAT. SUBVENCIÓ ÀRITS

Pressupost
Ajuntament 2015
inicial
0,00

Pressupost
Romanent
Ajuntament definitiu
Tresoreria Afectat
2015
50.711,10
50.711,10

Pressupost de despeses.
Econ.

619

CONCEPTES.
Org.

Àrea

420

454

MILLORA DE CAMINS MUNICIPALS.

Ajuntament
Pressupost inicial
2015
200.000,00

Romanents Afectats

Ajuntament
Pressupost
definitiu
250.711,10

50.711,10

B) Ens Patronat Municipal d’Esports.
Pressupost Ingressos:
Econ.
87010

Org.

CONCEPTES INGRESSOS
ROMANENT PER A DESPESES AMB
FINANÇAMENT AFECTAT.
SUBVENCIÓ PROGRAMA NEREU

Pressupost
Ajuntament 2015
inicial
0,00

Pressupost
Romanent
Ajuntament definitiu
Tresoreria Afectat
2015
18.000,00
18.000,00

Pressupost de despeses.
Econ.

CONCEPTES.
Org.

26

Àrea

1410 341

TROBADA I ACTIVITATS ESPORTIVES.

Ajuntament
Pressupost inicial
2015
18.000,00

Romanents
Afectats

Ajuntament
Pressupost definitiu

18.000,00

36.000,00

1.2.- Incorporació de romanents de tresoreria per a despeses generals destinats a inversions financerament
sostenibles resultats de la liquidació de 2014.
Atès l’establert a la Base d’execució del Pressupost, Art. 11.- Incorporació de romanents de crèdits. 2. El finançament serà
amb càrrec als següents conceptes: -Romanents líquids de tresoreria. -Recursos nous o major ingressos dels previstos
realment efectuats. -Recursos financers recaptats o compromisos ferms d'aportació afectats, el volum total dels quals superi
les obligacions reconegudes a l'exercici anterior. 3. Amb caràcter general la liquidació del pressupost anterior procedirà a la
incorporació de romanents. 4. L'aprovació de la incorporació de romanents correspon a l'Alcalde-President, comunicant-se al
Ple en següent convocatòria, excepte si procedeix de crèdits disponibles per a operacions de capital, en aquest cas
l'aprovació correspon al Ple. 5. La modificació serà executiva des del moment que s'hagi adoptat l'acord corresponent.
Atès el Decret de l’Alcaldia del dia 28 de febrer de 2015, que aprova la liquidació de l’exercici de 2014 i l’informe de
Secretaria-intervenció, sobre la destinació del superàvit pressupostari-romanents de tresoreria per a despeses generals
establert a l’art. 32 del la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilitat Pressupostaria y Sostenibilitat Financera, en
relació amb la Disposició addicional 6ª, que estableix que es podran destinar els resultat de la capacitat de finançament o
romanent de tresoreria, que sigui la menor, per a finançar inversions del capítol 6 financerament sostenible, si es
compleixen les condicions d’estabilitat pressupostària, capacitat financera, límit del deute i del termini de pagament als
proveïdors, com és el cas del resultat de la liquidació pressupostaria de 2014.
Considerant que el límit previst a l’esmentat informe és de 169.837,58 €, que es pot destinar a inversions financerament
sostenibles, d’acord amb el R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el TR de la Llei d’Hisendes Locals, que
possibilita les inversions en els grups de programes següents: “454 Camins veïnals”, amb una vida útil superior a 5 anys.
Es va aprovar la modificació següent:
A) Ens Ajuntament.
Pressupost Ingressos:
Econ.

Org.

CONCEPTES INGRESSOS

Pressupost
Ajuntament 2015
inicial

Romanent
Tresoreria
Despe. Grals.

Pressupost
Ajuntament
definitiu 2015
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Invers. Fin, sost.

87000

450

ROMANENT T.D.G. INVERSIONS FINANCERAMENT
SOSTENIBLES.

0,00

169.000,00

169.000,00

Pressupost de despeses.
Econ.

619
619
619

CONCEPTES.
Org.

Àrea

420
420
420

454
454
454

Ajuntament
Pressupost inicial
2015

MILLORA DE CAMINS MUNICIPALS.
MILLORA DE CAMINS MUNICIPALS.
MILLORA DE CAMINS MUNICIPALS.
SUMA ACUMULAT

Romaments
Afectats

Romanent
D.G. Inv.
Fin. Soste.

Ajuntament
Pressupost
definitiu

169.000,00
169.000,00

419.711,10

50.711,10
200.000,00

50.711,10

1.3.- Transferències del Fons de Contingència.
Als efectes establerts a l’art. 31, 111 i 135 del TRLHL, s’estableix el fons de contingència en els pressupostos per atendre
despeses imprevistes. Atès que la Base 11 à. del Pressupost General de la Corporació Municipal d’Alcarràs per a l’exercici
econòmic de 2015. Atesa la necessitat de dotar pressupostàriament els crèdits de partides vinculades pel Fons de
contingència situat al capítol 5 de despeses.
Es disposa la utilització del Fons de Contingència, del Cap. 5, d’acord amb les bases anteriorment expressades, per atendre
les desviacions produïdes al Cap. 1 r. produïdes per les incorporacions de de despeses de serveis externs recuperats per la
gestió directa de l’Ajuntament, en la forma següent:
Econ

CONCEPTES.

.

Org.

Àrea

16000

450

920

500

450

920

CAP. 1 DESPESES DE PERSONAL
SEGURETAT SOCIAL. ADMÓ GRAL
CAP. 5 FONS CONTINGÈNCIA
RESULTAT MODIFICACIÓ

Ajuntament
Pressupost Transferèncie
inicial 2015 s positives

143.900,00
107.240,00
251.140,00

Transferèncie
s negatives

107.240,00
107.240,00

-107.240,00
‐107.400,00

Ajuntamen
t
Pressupos
t definitiu
251.140,00
0,00
251.140,00

1.4.-Suplements per Majors Ingressos al Patronat Municipal d’Esports.
A tal efecte les Bases d’Execució estableixen al seu Art. 10.- Partides ampliables, que són les que corresponguin a
despeses finançades amb recursos afectats expressament, ampliables sense tramitació d'expedient, però anivellant el
pressupost, no obstant també les ampliacions deuran d'informar-se al Ple. En Particular es declaren ampliables les partides
següents:
DESPESES
Cap.I de Personal.
Cap.II Béns corrents i serveis.(*)
Cap.IV Transferències correns.
Cap.VI Inversions reals.
Cap. III Despeses financeres i Cap. IX
Passius financers.
Despeses Patronat Esports

INGRESSOS
Transferències de partides amb excès de previó, generació de crèdits per transferències corrents o pel fons de
contingència. (Romanent tresoreria per a despeses generals si s’habilita legalment la possibilitat):
Transferències de partides amb excès de previó, generació de crèdits per transferències corrents o pel fons de
contingència. (Romanent tresoreria per a despeses generals si s’habilita legalment la possibilitat):
Transferències de partides amb excès de previó, generació de crèdits per transferències corrents o pel fons de
contingència. (Romanent tresoreria per a despeses generals si s’habilita legalment la possibilitat):
Transferències de partides amb excès de previó, generació de crèdits per transferències corrents o pel fons de
contingència. (Romanent tresoreria per a despeses generals si s’habilita legalment la possibilitat):
Transferències de partides amb excès de previó, generació de crèdits per transferències corrents o pel fons de
contingència. (Romanent tresoreria per a despeses generals si s’habilita legalment la possibilitat):
Transferències de partides amb excès de previó, generació de crèdits per transferències corrents o pel fons de
contingència. (Romanent tresoreria per a despeses generals si s’habilita legalment la possibilitat):

/...
Es suplementen despeses per major aportació de transferències internes entre l’Ajuntament i el P.M.E., en la forma
següent:
1.

Modificació del pressupost de l’ajuntament per majors ingressos dels pressupostats:
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RESUM PER CAPITOLS INGRESSOS
OPERACIONS CORRENTS
31. Taxes per presetació serveis
40. Aportació Transferència Ajuntaqment
46. Transferències Ens Locals
47. Transferències empreses privades
TOTAL MAJORS INGRESSOS

RESUM PER CAPITOLS DESPESES.
OPERACIONS CORRENTS
2 DE BENS CORRENTS I SERVEIS
3 FINANCERES
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
TOTAL MAJORS INGRESSOS

Previsions
inicials

Modifi. x maj./men.
ingressos vinculats
(+/-)

47.200,00
119.200,00
28.500,00
13.000,00
207.900,00

29.000,00
72.800,00
12.500,00
6.200,00
120.500,00

Previsions inicials

Modifi. x maj. / men.
ingressos vinculats
(+/-)

217.650,00
1.500,00
77.750,00
296.900,00

89.300,00
600
30.600,00
120.500,00

Pressupost
definitiu

76.200,00
192.000,00
41.000,00
19.200,00
328.400,00

Pressupost
definitiu

306.950,00
2.100,00
108.350,00
417.400,00

1.5.- Transferències positives/negatives de crèdits amb vinculació jurídica a nivell de Capítol de Classificació
Econòmica i a nivell de Classificació per Àrea de Despesa.
D’acod amb la Base d’execució del pressupost de 2015 de l’Art. 11 bis) Modificacions derivades de la Llei Orgànica d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat financera.
/...
2. Els crèdits autoritzats tenen caràcter limitatiu i vinculant. Els nivells de vinculació són els que estableix en cada moment la
legislació pressupostària de l’Estat, llevat que es disposi una altra cosa per reglament.
Les bases d’execució del pressupost estableixen la vinculació dels crèdits par despeses en els nivells següents:
-Classificació per programes: a nivell d’Àrea de despesa.
-Classificació econòmica: a nivell de Capítol.
-Classificació per orgànica: a nivell Unitats d’òrgans (art. 28 del RD 400/1990).
3. Es fa incís en que s’estableixen vinculacions de despeses corrents i d’inversions, amb ingressos procedents de
transferències de d’altres administracions públiques (subvencions), de tal forma que s’incrementària el límit de despesa en la
forma prevista inicialment, amb la condició de l’efectiva aprovació de la subvenció corresponent. Sense necessitat d’aprovar cap
pla econòmic i financer i per Decret de l’Alcaldia.
4.- La creació d’un fons de contingència en els pressupostos per atendre despeses imprevistes o per atendre la nivel.lació
pressupostària en el cas de baixades d’ingressos corrents no previstos, per import de 107.240,00 €.A la partida 500-450-920-1,
limitat per a les despeses específicament determinades. Amb una reserva de crèdit per si es crea i cobrei una plaça
d’intervenció.
5.- Les transferències de crèdit dins del mateix Àrea, Capítol i Unitat Orgànica vinculades jurídicament (art. 40.1 del RD
500/1990), així com la generació de despeses o suplements derivats de l’obtenció de majors ingressos de transferències
corrents o de capital, o per la utilització del Fons de contingència, seràn aprovades per Decret de l’Alcaldia amb posterior
comunicació al Ple. Les que siguin fora d’aquestes i les que afectin a crèdits de personal serà competència del ple (art. 179.1
TRLRHL).”
Transferències entre capítols diferents de la mateixa vinculació per Capítol/Àrea de despesa:
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MODIFICACIONS PRESSUPOST 2015

Pressupost P.M.E. 2015

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

MODIFICACIONS PRESSUPOST 2015
RESUM PER CAPITOLS DESPESES
AJUNTAMENT

Transferències crèdit Positives
(Vinculació Econ. + Progr .+
Org)

Transferències crèdit Negatives
(Vinculació Econ. + Progr .+ Org)

10.510,00

-10.510,00

4.770,00

-4.770,00

15.280,00

-15.280,00

0,00
15.280,00

0,00
-15.280,00

0,00
15.280,00

0,00
-15.280,00

15.280,00

-15.280,00

Pressupost Ajuntament 2015
Transferències crèdit Positives
(Vinculació Econ. + Progr .+ Org)

Transferències crèdit Negatives
(Vinculació Econ. + Progr .+ Org)

1.312.954,89
931.459,86
8.102,00
84.243,20
0,00
2.336.759,95

-1.131.913,90
-596.560,85
-8.102,00
-9.243,20
-107.240,00
-1.853.059,95

192.060,16
1.300,00
193.360,16
2.530.120,11

-677.060,16
0,00
-677.060,16
-2.530.120,11

0,00
2.530.120,11

0,00
-2.530.120,11

2.530.120,11

-2.530.120,11

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

Per tot el qual l’Alcaldia es disposa l’aprovació del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar la modificació del pressupost general n. 1 de la Corporació Municipal per a 2015, per incorporació dels
romanents de tresoreria afectats i generals, majors ingressos i transferències entre partides de capítols i modificació de
l’annex d’inversions per a la reserva de crèdit en inversions programades en anualitats futures, que consten a l’expedient,
que resta amb el resum per capítols següents:
1- Estat definitiu de les modificacions del Pressupost.
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El pressupost definitiu en termes totals i consolidats i l’Estat final de les modificacions del pressupost resumides a nivell de
capítols d’ingressos i despeses ha estat el següent:
1.1.- Modificació: ENS AJUNTAMENT.
MODIFICACIONS PRESSUPOST

RESUM PER CAPITOLS INGRESSOS

OPERACIONS CORRENTS
1 IMPOSTOS DIRECTES
2 IMPOSTOS INDIRECTES
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
TOTAL INGRESSOS CORRENTS
OPERACIONS DE CAPITAL
6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
TOTAL INGRESSOS CAPITAL
TOTAL OPERACIONS NO
FIANCERES
OPERACIONS FINANCERES
8 ACTIUS FINANCERS
9 PASSIUS FINANCERS
TOTAL OPERACIONS FINANCERES
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

Pressupost Ajuntament 2015

Previsions inicials

4.152.000,00
108.000,00
1.398.500,00
2.135.480,00
40.800,00
7.834.780,00

Modifi. x
Romanents
Tresoreria Invers.
Financ.
Sostenibles

0,00

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

0,00

Modifi. x
maj./men.
ingressos
vinculats (+/-)

Incressos
extraordinàris

0,00

Pressupost
definitiu

Varia.
Previs. %

0,00

4.152.000,00
108.000,00
1.398.500,00
2.135.480,00
40.800,00
7.834.780,00

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

20.000,00
652.400,00
672.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00
652.400,00
672.400,00

8.507.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.507.180,00

0,00%

0,00
0,00
0,00
8.507.180,00

169.000,00

50.711,10

169.000,00
169.000,00

50.711,10
50.711,10

0,00
0,00

219.711,10
0,00
219.711,10
8.726.891,10

0,00%
0,00%
0,00%
2,58%

MODIFICACIONS PRESSUPOST

RESUM PER CAPITOLS DESPESES.

Modifi. x
Romanents
Tresoreria
Afectats

0,00
0,00

Pressupost Ajuntament 2015
Previsions inicials
2015

2.606.550,00
2.923.690,00
168.000,00
209.300,00
107.240,00
6.014.780,00
1.840.000,00
33.400,00
1.873.400,00
7.888.180,00

Modifi. x
romanents

0,00

Transferències
crèdit Positives
(Vinculació Econ.
+ Progr .+ Org)

Transferències
crèdit Negatives
(Vinculació Econ.
+ Progr .+ Org)

0,00

1.312.954,89
931.459,86
8.102,00
84.243,20
0,00
2.336.759,95

-1.131.913,90
-596.560,85
-8.102,00
-9.243,20
-107.240,00
-1.853.059,95

2.787.590,99
3.258.589,01
168.000,00
284.300,00
0,00
6.498.480,00

6,95%
11,45%
0,00%
35,83%
-1,00
8,04%

0,00
0,00

192.060,16
1.300,00
193.360,16
2.530.120,11

-677.060,16
0,00
-677.060,16
-2.530.120,11

1.574.711,10
34.700,00
1.609.411,10
8.107.891,10

-14,42%
3,89%
-14,09%
2,79%

0,00%
0,00%
2,58%
2,58%

Modifi. x maj. /
men. ingressos
vinculats (+/-)

219.711,10
219.711,10
219.711,10

Pressupost
definitiu 2015

0,00
619.000,00
619.000,00
8.507.180,00

0,00
219.711,10

0,00
0,00

0,00
2.530.120,11

0,00
-2.530.120,11

0,00
619.000,00
619.000,00
8.726.891,10

8.507.180,00

219.711,10

0,00

2.530.120,11

-2.530.120,11

8.726.891,10

Varia.
Previs. %
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1.2.- Modificació: ENS P.M.E.
MODIFICACIONS PRESSUPOST 2015

RESUM PER CAPITOLS INGRESSOS

Pressupost P.M.E. 2015

Previsions inicials

Modifi. x
Romanents
Tresoreria Invers.
Financ.
Sostenibles

Modifi. x
Romanents
Tresoreria
Afectats

Modifi. x
maj./men.
ingressos
vinculats (+/-)

Incressos
extraordinàris

OPERACIONS CORRENTS
1 IMPOSTOS DIRECTES
2 IMPOSTOS INDIRECTES
3 TAXES I ALTRES INGRESSOS
4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5 INGRESSOS PATRIMONIALS
TOTAL INGRESSOS CORRENTS
OPERACIONS DE CAPITAL
6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
TOTAL INGRESSOS CAPITAL
TOTAL OPERACIONS NO
FIANCERES
OPERACIONS FINANCERES
8 ACTIUS FINANCERS
9 PASSIUS FINANCERS
TOTAL OPERACIONS FINANCERES
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

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

Varia.
Previs. %

0,00
0,00
136.200,00
160.700,00
296.900,00

29.000,00
91.500,00
0,00

0,00

120.500,00

21,29%
56,94%

0,00

165.200,00
252.200,00
0,00
417.400,00

0,00%
0,00%
0,00%

40,59%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

296.900,00

0,00

0,00

120.500,00

0,00

417.400,00

40,59%

0,00
0,00

18.000,00
0,00
18.000,00
435.400,00

0,00%
0,00%
0,00%
46,65%

18.000,00
0,00
296.900,00

0,00
0,00

MODIFICACIONS PRESSUPOST 2015
RESUM PER CAPITOLS DESPESES.

Pressupost
definitiu

18.000,00
18.000,00

0,00
120.500,00

Pressupost P.M.E. 2015
Previsions inicials

0,00
217.650,00
1.500,00
77.750,00
0,00
296.900,00
0,00
0,00
0,00
296.900,00
0,00
0,00
0,00
296.900,00

Modifi. x
romanents

18.000,00

18.000,00

18.000,00
18.000,00

18.000,00

Transferències
crèdit Positives
(Vinculació Econ.
+ Progr .+ Org)

Transferències
crèdit Negatives
(Vinculació Econ.
+ Progr .+ Org)

89.300,00
600,00
30.600,00

10.510,00

-10.510,00

4.770,00

120.500,00

15.280,00

Modifi. x maj. /
men. ingressos
vinculats (+/-)

0,00
120.500,00

0,00
120.500,00

0,00
15.280,00

0,00
15.280,00

Pressupost
definitiu

Varia.
Previs. %

-4.770,00

0,00
324.950,00
2.100,00
108.350,00

49,30%
40,00%
39,36%

-15.280,00

435.400,00

0,47

0,00
-15.280,00

0,00
0,00
0,00
435.400,00

0,00%
0,00%
0,00%
46,65%

0,00
-15.280,00

0,00
0,00
0,00
435.400,00

0,00%
0,00%
0,00%
46,65%
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1.3.- Modificació: CONSOLIDAT.
Pressupost Consolidat 2015
MODIFICACIONS PRESSUPOST 2015

RESUM PER CAPITOLS INGRESSOS

Previsions
inicials

Modifi. x
Romanents
Tresoreria Invers.
Financ.
Sostenibles

Modifi. x
Romanents
Tresoreria
Afectats

Modifi. x
maj./men.
ingressos
vinculats (+/-)

Incressos
extraordinàris

Pressupost
definitiu

Variació
Previsions %

OPERACIONS CORRENTS
1 IMPOSTOS DIRECTES

4.152.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.152.000,00

0,00%

108.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108.000,00

0,00%

3 TAXES I ALTRES INGRESSOS

1.534.700,00

0,00

0,00

29.000,00

0,00

1.563.700,00

1,89%

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

2.296.180,00

0,00

0,00

91.500,00

0,00

2.387.680,00

3,98%

40.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40.800,00

0,00%

8.131.680,00

0,00

0,000

120.500,00

0,00

8.252.180,00

1,48%

6 ALIENACIÓ INVERSIONS REALS

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00%

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

652.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

652.400,00

0,00%

TOTAL INGRESSOS CAPITAL

672.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

672.400,00

0,00%

8.804.080,00

0,00

0,00

120.500,00

0,00

8.924.580,00

1,37%

8 ACTIUS FINANCERS

0,00

169.000,00

68.711,10

0,00

0,00

237.711,10

0,00%

9 PASSIUS FINANCERS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL OPERACIONS FINANCERES

0,00

169.000,00

68.711,10

0,00

0,00

237.711,10

8.804.080,00

169.000,00

68.711,10

120.500,00

0,00

2 IMPOSTOS INDIRECTES

5 INGRESSOS PATRIMONIALS
TOTAL INGRESSOS CORRENTS
C.Esp. Q.Urba. Recur. Even urb.(35+39 Urb))
OPERACIONS DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONS NO FIANCERES
OPERACIONS FINANCERES

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES INTERNES
TOTAL PRESSUPOST CONSOLIDAT

0,00%
s

9.162.291,10

4,07%

-119.200,00

-194.200,00

62,92%

8.684.880,00

8.968.091,10

3,26%

Pressupost Consolidat 2015
MODIFICACIONS PRESSUPOST 2015

RESUM PER CAPITOLS DESPESES.

Previsions
inicials

Modifi. x
romanents

Modifi. x maj. /
men. ingressos
vinculats (+/-)

Transferències
crèdit Positives
(Vinculació Econ.
+ Progr .+ Org)

Transferències
crèdit Negatives
(Vinculació Econ.
+ Progr .+ Org)

Pressupost
definitiu

Variació
Previsions %

OPERACIONS CORRENTS
1 DE PERSONAL

2.606.550,00

0,00

0,00

1.312.954,89

-1.131.913,90

2.787.590,99

6,95%

2 DE BENS CORRENTS I SERVEIS

3.141.340,00

18.000,00

89.300,00

941.969,86

-607.070,85

3.583.539,01

14,08%

3 FINANCERES

169.500,00

0,00

600,00

8.102,00

-8.102,00

170.100,00

0,35%

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

287.050,00

0,00

30.600,00

89.013,20

-14.013,20

392.650,00

36,79%

5. FONS CONTINGÈNCIA

107.240,00

0,00

0,00

0,00

-107.240,00

0,00

6.311.680,00

18.000,00

120.500,00

2.352.039,95

-1.868.339,95

6.933.880,00

9,86%

1.840.000,00

219.711,10

0,00

192.060,16

-677.060,16

1.574.711,10

-14,42%

33.400,00

0,00

0,00

1.300,00

0,00

34.700,00

3,89%

TOTAL DESPESES CAPITAL

1.873.400,00

219.711,10

0,00

193.360,16

-677.060,16

1.609.411,10

-14,09%

TOTAL DESPESES NO FINANCERES

8.185.080,00

237.711,10

120.500,00

2.545.400,11

-2.545.400,11

8.543.291,10

4,38%

TOTAL DESPESES CORRENTS
OPERACIONS DE CAPITAL
6 INVERSIONS REALS
7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

OPERACIONS FINANCERES
8 ACTIUS FINANCERS
9 PASSIUS FINANCERS
TOTAL OPERACIONS FINANCERES
TOTAL PRESSUPOST DESPESES
TRANSFERÈNCIES INTERNES
TOTAL PRESSUPOST CONSOLIDAT

El Ple es dona per comunicat.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

619.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

619.000,00

0,00%
0,00%

619.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

619.000,00

8.804.080,00

237.711,10

120.500,00

2.545.400,11

-2.545.400,11

9.162.291,10

4,07%

-194.200,00

62,92%

8.968.091,10

3,26%

-119.200,00
8.684.880,00

237.711,10

120.500,00

2.545.400,11

-2.545.400,11
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4.- COMUNICACIÓ DE DECRET D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE 2015.
L’Alcalde proposa la comunicació de la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d’hisenda celebrada
el dia 9 de maig de 2016, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
L’Alcalde-President Sr. Miquel Serra, dona compte al Ple que, per Decret de data 24 d’abril de 2016, informada la Comissió
d’Hisenda municipal del dia 9 de maig de 2016, s’ha aprovat la liquidació del Pressupost general de 2015, del contingut que
consta a l’esborrany de l’acta de la sessió del resum següent:
DECRET:
Primer.- Aprovació de liquidació del pressupost general de 2015.
Aprovar les liquidacions del Pressupost General per a 2015, composat pels Ens següents:
1.
2.

Ajuntament.
Patronat Municipal d’Esports.

Dels resums següents:
LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI DE 2015
Concepte
1.- EXERCICIS CORRENTS.

Import
Ajuntament

P.M.Esports

Import

Transferen.
Intern.

Total Consolidat
2015

Total Consolidat
2014

PART PRIMERA:
ESTAT DE DESPESES
1er.- Liquidació Estat de Despeses.
8.507.180,00

296.900,00

8.804.080,00

219.711,10

138.500,00

358.211,10

854.356,59

c) Previsions pressup. Definitives.

8.726.891,10

435.400,00

-194.200,00

8.968.091,10

9.426.756,59

d) Crèdits totals autoritzats

8.176.173,72

395.174,50

-194.009,83

8.377.338,39

8.825.149,87

590.942,88

601.606,72

-194.009,83

8.221.602,86

8.825.149,87

155.735,53

601.606,72

a) Previsions inicials
b) Modificacions

8.572.400,00

550.717,38

40.225,50

8.020.438,19

395.174,50

155.735,53

0,00

a) Obligacions reconegudes netes

8.020.438,19

395.174,50

-194.009,83

8.221.602,86

8.825.149,87

b) Pagaments líquids

7.240.590,95

389.564,54

-194.009,83

7.436.145,66

8.318.595,60

779.847,24

5.609,96

0,00

785.457,20

506.554,27

8.507.180,00

296.900,00

8.804.080,00

8.572.400,00

219.711,10

138.500,00

358.211,10

854.356,59

8.726.891,10

435.400,00

8.968.091,10

9.426.756,59

Romanent de crèdit no compromés
e) Obligacions reconegudes
f) Romanents de crèdit compromesos
2on.- Desenvolupament dels Pagaments

c) Obligacions reconegudes pend.pagament

PART SEGONA:
ESTAT D'INGRESSOS
1er.- Liquidació Estat d'Ingressos
a) Previsions incials
b) Modificacions
c) Previsions pressupostàries definitives

-194.200,00
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1.- EXERCICIS CORRENTS.
Ajuntament

P.M.Esports

8.038.877,69

419.253,75

-688.013,41

-16.146,25

d) Recaptació neta

6.266.004,33

384.492,75

j) Drets pendents de cobrament.

1.772.873,36

34.761,00

a) Drets reconeguts nets.

8.038.877,69

b) Obligacions reconegudes netes.

8.020.438,19
18.439,50

24.079,25

d) Drets reconeguts nets.
e) Comparació-excés previsions.

Transferen.
Intern.
-194.009,83

Total Consolidat
2015
8.264.121,61

Total Consolidat
2014
8.646.969,84

-704.159,66

-780.539,05

-194.009,83

6.456.487,25

6.753.816,79

0,00

1.807.634,36

1.893.153,05

419.253,75

8.458.131,44

8.667.217,54

395.174,50

8.415.612,69

8.845.397,57

42.518,75

-178.180,03

PART TERCERA:
Resultat Pressupostari

c) Resultat pressupostari.
d) Desviacions positives finançament

-32.677,11

e) Desviacions negatives finançament

50.711,10

f) Desp.finançades romananent .liq.tresoreria.

0,00

18.000,00

169.000,00

g) Resultat operacions comercials
h) Resultat pressupostari ajustat.

205.473,49

42.079,25

0,00

-32.677,11

-68.711,10

68.711,10

168.902,00

169.000,00

255.000,00

0,00

0,00

247.552,74

177.010,87

2.- EXERCICIS TANCATS
Ajuntament

P.M.Esports

Transferen.
Intern.

Total Consolidat
2015

Total Consolidat
2014

DESPESES-CREDITORS
1.- Evolució obligacions reconegudes
a) Obligacions reconegudes

538.743,72

19.054,68

557.902,80

b) Obligacions anul.lades

-31.496,15

-2.504,01

-34.104,56

-97.238,92

c) Obligacions reconegudes netes

507.247,57

16.550,67

523.798,24

586.542,41

d) Pagaments ordenats

493.590,53

16.550,67

510.141,20

535.298,28

13.657,04

0,00

13.657,04

51.244,13

97,31

100,00

97,39

91,26

0,00

1.999.502,35

b) Saldos contret previ Ingres rebuts

4.079.662,28

62.939,70

4.142.601,98

1.866.780,37

c) Total Saldos contret previs

4.079.662,28

62.939,70

4.142.601,98

3.866.282,72

-45.665,03

0,00

-45.665,03

5.065,29

-130.645,39

0,00

-130.645,39

-422.369,41

e) Total Saldos pendents de cobro totals

3.903.351,86

62.939,70

d) Recaptació líquida realitzada.

1.112.788,82

48.200,00

h) Obligacions pendents pagament finals.
Percentatge d'execució
INGRESSOS-DEUTORS

683.781,33

2.- Evolució drets reconeguts
a) Saldos contret previ Ingrès directe

d) Rectificacions
e) Anulacions liquidacions

e) Liquidacions cancel.lades
f) Drets pendents cobrament finals.
Percentatge d'execució
3.- ESTAT COMPROM. DESP. EXERC.
FUTURS

Cap.

-188.386,29

0,00

2.602.176,75

14.739,70

28,51

76,58

Ajuntament
0,00

P.M.Esports
0,00

0,00

0,00

Transferen.
Intern.

3.966.291,56

3.448.978,60

1.160.988,82

1.163.506,31

-188.386,29

-36.023,36

2.616.916,45

2.249.448,93

29,27

115,87

Total Consolidat
2015
0,00

Total Consolidat
2014
0,00
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4.- ESTAT TRESORERIA.
Ajuntament

P.M.Esports

Transferen.
Intern.

Total Consolidat
2015

Total Consolidat
2014

Part Primera.- Resum General Tresoreria.
290.184,94

29.101,15

319.286,09

372.313,78

a.1) Preptos. ingressos exer. corrents.

1.772.873,36

34.761,00

1.807.634,36

1.893.153,05

a.2) Preptos. ingressos exer. tancats.

2.602.176,75

14.739,70

2.616.916,45

2.249.448,93

70.097,90

4.600,00

74.697,90

110.523,60

4.445.148,01

54.100,70

4.499.248,71

4.253.125,58

b.1) Preptos. despeses exer. corrent.

779.847,24

5.609,96

785.457,20

506.554,27

b.2) Preptos. despeses exer. tancats.

13.657,04

0,00

13.657,04

51.244,13

807.509,15

4.600,00

812.109,15

571.277,92

1.601.013,43

10.209,96

1.611.223,39

1.129.076,32

-15.783,05

0,00

-15.783,05

-15.783,05

3.959,53

0,00

3.959,53

3.054,12

-11.823,52

0,00

0,00

-11.823,52

-12.728,93

d) Romanent de tresoreria total

3.122.496,00

72.991,89

0,00

3.195.487,89

3.483.634,11

e) Saldos de dubtos cobrament (-)

-1.853.674,46

0,00

-1.853.674,46

-2.031.552,44

-175.535,53

0,00

-175.535,53

-68.711,10

1.093.286,01

72.991,89

0,00

1.166.277,90

1.383.370,57

0,00

-100,00

0,00

1.166.277,90

1.383.270,57

a) Fons líquids a la tresoreria finals.
a) Deutors pendents cobrament finals.

a.3) D'altres operacions no pressuposta.
b) Total Deutors.

0,00

b) Creditors Pendents pagament finals.

b,3) De d'altres operacions no pressupostar.
c)Total Creditors.
c.4) Menys ingressos pts. aplicació def.
c.4) Pag. Realitzats pendents aplicació defi.
c) Partides pendents d'aplicació

f) Excès de finançament afectat (-)
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES
GENERALS
g) Sdo. Oblig. Devol. Ingres. Pt. Aplica. Pt.
g) Romanent tresoreria despeses grals. Net.

0,00

0,00

1.093.286,01

72.991,89

0,00

Per la qual cosa s’acredita que es compleix amb l’obligació de compliment del Resultat Pressupostari i del Romanent de
tresoreria positiu.
Segon.- Ajustos del resultat pressupostari.
1.- Les desviacions positives i negatives en l’execució del pressupost de 2015, que ajusten el resultat pressupostari han
estat les següents:
Desviacions positives:
-Ens Ajuntament: Ptda. 609 Conservació i asfaltat de camins. Subvenció reconeguda del Dp. de Medi Ambient per obres
executades finançades amb subvenció enregistrada amb RD l’any anterior. 50.711,10 €.
-Ens Patronat Municipal Esports: Ptda. 227. Subvenció reconeguda de la Diputació de Lleida per actuacions realitzades del
Programa Nereu finançades amb subvenció enregistrada amb RD l’any anterior. 18.000,00 €.
Desviacions negatives:
-Ens Ajuntament: Despeses Cap. 1+2. Subvenció reconeguda de la Diputació pendent de reconèixer la totalitat de les
obligacions: 19.800.
2.- Incorporació de Romanents de Tresoreria per a despeses generals resultants de la liquidació de 2014.
Atès el Decret de l’Alcaldia del dia 28 de febrer de 2015, que aprova la liquidació de l’exercici de 2014 i l’informe de
Secretaria-intervenció, sobre la destinació del superàvit pressupostari-romanents de tresoreria per a despeses generals
establert a l’art. 32 del la Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilitat Pressupostaria y Sostenibilitat financera, en
relació amb la Disposició addicional 6ª, que estableix que es podran destinar els resultat de la capacitat de finançament o
romanent de tresoreria, que sigui la menor, per a finançar inversions del capítol 6 financerament sostenible, si es
compleixen les condicions d’estabilitat pressupostària, capacitat financera, límit del deute i del termini de pagament als
proveïdors, com és el cas del resultat de la liquidació pressupostaria de 2014.
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Considerant que el límit previst a l’esmentat informe és de 169.837,58 €, que es pot destinar a inversions financerament
sostenibles, d’acord amb el R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el TR de la Llei d’Hisendes Locals, que
possibilita les inversions en els grups de programes següents: “454 Camins veïnals”, amb una vida útil superior a 5 anys.
Es va aprovar la modificació següent:
Pressupost d’Ingressos.

Econ.
87000

Org.
450

CONCEPTES INGRESSOS
ROMANENT T.D.G. INVERSIONS FINANCERAMENT
SOSTENIBLES.

Pressupost
Ajuntament 2015
inicial
0,00

Romanent
Tresoreria
Pressupost
Despe. Grals.
Ajuntament
Invers. Fin, sost. definitiu 2015
169.000,00
169.000,00

Pressupost de despeses.
Econ.

CONCEPTES.
Org.

Àrea

619

420

454

619

420

454

619

420

454

MILLORA DE CAMINS
MUNICIPALS.
MILLORA DE CAMINS
MUNICIPALS.
MILLORA DE CAMINS
MUNICIPALS.
SUMA ACUMULAT

Ajuntament
Pressupost inicial
2015

Romaments
Afectats

Romanent
D.G. Inv.
Fin. Soste.

Ajuntament
Pressupost
definitiu

50.711,10
169.000,00
200.000,00

50.711,10

169.000,00

419.711,10

Aquest RTDG redueix el dèficit pressupostari i la despesa computable per la regla de la despesa.
Tercer.- Ajustos del romanent de tresoreria.
1. Romanent de tresoreria afectat vigent.
A) Les despeses autoritzades per contractes o obligacions pressupostàries en fase (AD), no executades en fase (ADO)
d’obligacions reconegudes netes per manca de presentació de la justificació i factura de la despesa, s’ajusten el resultat de
tresoreria com a f) Excés de finançament afectat (-), han estat les següents:
Les desviacions positives es refereixen a:
-l’Autorització de despesa adjudicada per l’asfaltat de camins, per a la que no consten Obligacions reconegudes netes per a
l’any 2015, es preveu una adjudicació extrajudicial per reconeixement d’obligacions per import de 155.735.53 €.
-l’Autorització de despesa per subvenció enregistrada provinent de la Diputació amb despeses pendents d’execució per
import de 19.800,00 €.
-El que fa un total de excés de finançament afectat de 175.535,53 €.
2. Saldos de dubtós cobrament.
Als efectes d’ajustar el resultat del romanent de tresoreria per a despeses generals, es fa la provisió de Deutors de dubtós
cobrament, seguint els percentatges per exercicis respecte als ingressos tributaris, preus públics i contribucions especials
proposades per la Sindicatura de Comptes i mantenint els criteris d’exercicis anteriors. Les dotacions durant l’any 2015 i les
acumulades són les següents:
Sindicatura de Comptes i mantenint el criteri dels darrers exercicis, següents:
El Romanent de tresoreria s’ajusta amb els saldos dels ingressos pendents de cobrament que es consideren de dubtós
cobrament, superiors al mínim determinat per la Llei 27/2013 de Reforma i Sostenibilitat Local (LRSAL), que estableix els
següents:
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Deutes de l'exercici al que correspon la liquidació: 5%
Deutes del primer exercici anterior al que correspon la liquidació : 25%
Deutes del segon exercici anterior al que correspon la liquidació: 40%
Deutes del tercer exercici anterior al que correspon la liquidació : 80%
Deutes del quart, i successius exercicis anteriors al que correspon la liquidació: 100%
Percetatge legal
mínim/ aplicat

DUBTOS COBRAMENT
Exercici

Pendent Cap 1-3

1988 a 2011

%

2.015
Import

1.098.457,46

100%

1.098.457,46

2.012

378.367,45

80%

302.693,96

2.013

411.406,21

40%

164.562,48

2.014

886.710,04

25%

221.677,51

Total Ingressos Pts. Cobram. de Cap. 1 a 3 Ex.
Tancats + Corrent

2.774.941,16
2.015

Total Ingressos Pts. Cobram. de Cap. 1 a 3 Ex.
Tancats + Corrent

1.787.391,41

1.325.660,86

5%

66.283,04

4.100.602,02

1.853.674,46

Quart.- Resultat d’estalvi corrent.
Estructuralment el resultat de les operacions corrents també han resultat positius, a saber:

Període

DRN/ORN
CÀLCUL ESTALVI CORRENT

D.R.N. INGRESSOS CORRENTS TOTALS (Cap. 1 a 5)

Ajuntament
2014

DRN/ORN
P.M.E. 2014

DRN/ORN
Total
Consolidat
2014

Liquidació exercici 2015 DRN-ORN
Total
P.M.E. 2015
Consolidat
2015

Ajuntament
2015

7.675.562,41

357.282,15

8.032.844,56

7.941.877,88

419.253,75

8.361.131,63

10.903,80

0,00

10.903,80

39.289,55

0,00

39.289,55

1. INGRESSOS CORRENTS NETS (+)

7.664.658,61

357.282,15

8.021.940,76

7.902.588,33

419.253,75

8.321.842,08

O.R.N. DESPESES CORRENTS TOTALS (CAP. 1 a 5)

6.122.462,06

339.406,12

6.461.868,18

6.306.658,24

395.174,50

6.701.832,74

(-) Art. 35 i 39 Quotes Urba./Quotes Urban/ altres afectats

(-) Cap 3 Desp. Financeres
2. DESPESES CORRENTS NETES (-)

173.545,06

3.220,99

176.766,05

150.618,10

2.084,40

152.702,50

5.948.917,00

336.185,13

6.285.102,13

6.156.040,14

393.090,10

6.549.130,24

1.715.741,61

21.097,02

1.736.838,63

1.746.548,19

26.163,65

1.772.711,84

652.399,00

591.917,55

CALCUL ESTALVI NET. LLEI HISENDES LOCALS
3. (1-2) ESTALVI CORRENT BRUT
(-) Anualitats teròriques/Cap. 9 + Cap 3 Desp.)
ESTALVI CORRENT NET
Ratio Estalvi Net

652.399,00

591.917,55

1.063.342,61

21.097,02

1.084.439,63

1.154.630,64

26.163,65

1.180.794,29

13,85%

5,90%

13,50%

14,54%

6,24%

14,12%

Per la qual cosa s’acredita que es compleix amb l’obligació de compliment d’estalvi corrent positiu.
Cinquè.- Compliment estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera.
En compliment de l’establert a la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera el Secretari-Interventor
informa que:
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a) Respecte a la capacitat de finançament.
El resultat de la liquidació s’observa compliment d’estabilitat pressupostària, en termes de capacitat de finançament, d’acord
amb la definició continguda en el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals. Existeix equilibri pressupostari en
cadascun dels Ens i en el total Consolidat. Es a dir les quantitats liquidades d’ingressos no financers (Cap. 1 a 7) són
superiors a les despeses no financeres liquidades (Cap. 1 a 7), amb el resum següent:
Període

Liquidació 2014

CÀLCUL DE LA CAPACITAT DE FINANÇAMENT

Total Consolidat
2014

Liquidació 2015
Ajuntament

P.M.E.

Total Consolidat
2014

Càlcul de la capacitat de finançament
Ingresssos Ppt. Corrent (1 a 7)
Despeses Ppt. Corrent (1 a 7)
TOTAL RESULTAT ABANS D'AJUSTOS

8.781.017,54

8.038.877,69

419.253,75

8.458.131,44

8.342.278,21

7.486.456,21

395.174,50

7.881.630,71

438.739,33

552.421,48

24.079,25

576.500,73

-134.854,05

-469.177,64

-1.251,17

-470.428,81

303.885,28

83.243,84

22.828,08

106.071,92

303.885,28

83.243,84

22.828,08

106.071,92

AJUSTOS SEC
Total d'ajustos a Pressupost de l'Entitat
CAPACITAT DE FINANÇAMENT
Ajustos per operacions internes
CAPACITAT (+) / NECESSITAT (-) DE FINANÇAMENT

Per la qual cosa s’acredita que es compleix amb l’obligació de la capacitat de finançament.
b) Respecte al compliment de la regla de despesa:
Es constata que amb el resultat de la liquidació de l’exercici de 2015, la Regla de Despesa establerta per la LOEPSF
aplicada en relació amb la Liquidació del Pressupost de 2014 es sobrepassa i NO compleix.
Període

Liquidació 2014

Liquidació 2015

Ajuntament

P.M.E.

Suma dels capitulos 1 a 7 de despeses (2)

8.002.872,09

339.406,12

Total
Consolidat
2014
8.342.278,21

(-) Capítol 3 de despeses (inter.finan./no desp. Fin.))
DESPESA COMPUTABLE
Suma Ajustos SEC
OCUPACIONS NO FINANCERES TERMINOS SEC EXCEPTE
INTERESSOS DEL DEUTE
(-) Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a
altres entitats que integren la *Corporacion Local (3)
Suma transferències U.E./Altres Administracions públiques.
TOTAL DE DESPESA COMPUTABLE DE L'EXERCICI
DESPESA INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES L2014
INCREMENT TAXA DE REFERÈNCIA (1,3%)
TOTAL DESPESA COMPUTABLE AMB TAXA REFERÈNCIA
AUGMENTS / DISMINUCIONS RECAPTACIÓ (art. 12,4) n+1
DESPESA FINANÇADA RTG INVERS. SOSTENIBLES
4. LÍMIT REGLA DE LA DESPESA

-173.545,06
7.829.327,03
-225.395,92

-3.220,99
336.185,13
0,00

-176.766,05
8.165.512,16
-225.395,92

-150.618,10
7.335.838,11
-2.121,97

-2.084,40
393.090,10
0,00

-152.702,50
7.728.928,21
-2.121,97

7.603.931,11

336.185,13

7.940.116,24

7.333.716,14

393.090,10

7.726.806,24

-134.047,70
-928.168,24
6.541.715,17

-52.600,00
283.585,13

-134.047,70
-980.768,24
6.825.300,30

-194.009,83
-332.805,27
6.806.901,04

-34.500,00
358.590,10

-194.009,83
-367.305,27
7.165.491,14

-255.000,00
81.727,30
6.368.442,47
67.504,39

3.686,61
287.271,74
35.343,92

-255.000,00
85.413,90
6.655.714,20
102.848,31

6.806.901,04

358.590,10

7.165.491,14

6.435.946,86

322.615,66

6.758.562,51

-169.000,00
6.637.901,04

0,00
358.590,10
NO
COMPLEI
X

-169.000,00
6.996.491,14

COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA

5. DESPESA COMPUTABLE N+1
Diferencia entre el "Límit de la Regla de la Despesa" i el
"Despesa computable Pto. N+1 (4)-(5)
% incremento gasto computable N+1 s/ N ((5)-(1))/(1)

Ajuntament

P.M.E.

7.486.456,21

395.174,50

Total
Consolidat
2015
7.881.630,71

NO
COMPLEIX
-201.954,18
0,0314

-35.974,44
0,1115

NO
COMPLEIX
-237.928,63
0,0352
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A vista de la liquidació de 2015, en comparació del límit de la despesa de la liquidació de 2014, NO es compleix amb la
regla de la despesa, ja que el límit en termes totals per a l’exercici anterior es troba per sobre del pressupost liquidat que es
pretén aprovar. La diferència existent és de 237.928,63 €.
L’actualització de la previsió del límit de la Regla de despesa i la Despesa computable 2015/2016, restarà en la forma
següent:
Període

Liquidació 2015
COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA

Suma dels capitulos 1 a 7 de despeses (2)
(-) Capítol 3 de despeses (inter.finan./no desp. Fin.))
DESPESA COMPUTABLE
Suma Ajustos SEC
OCUPACIONS NO FINANCERES TERMINOS SEC EXCEPTE
INTERESSOS DEL DEUTE
(-) Pagaments per transferències (i altres operacions internes) a
altres entitats que integren la *Corporacion Local (3)
Suma transferències
TOTAL DE DESPESA COMPUTABLE DE L'EXERCICI
DESPESA INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES L2014
INCREMENT TAXA DE REFERÈNCIA (1,3%)
TOTAL DESPESA COMPUTABLE AMB TAXA REFERÈNCIA
AUGMENTS / DISMINUCIONS RECAPTACIÓ (art. 12,4) n+1
DESPESA FINANÇADA RTG INVERS. SOSTENIBLES
4. LÍMIT REGLA DE LA DESPESA

5. DESPESA COMPUTABLE N+1
Diferencia entre el "Límit de la Regla de la Despesa" i el
"Despesa computable Pto. N+1 (4)-(5)
% incremento gasto computable N+1 s/ N ((5)-(1))/(1)

Pressupost Inicial 2016
Total
Ajuntament
P.M.E.
Consolidat
2016

Ajuntament

P.M.E.

Total
Consolidat
2015

7.486.456,2
1

395.174,50

7.881.630,71

7.413.160,00

331.100,00

7.744.260,00

-2.084,40

-152.702,50

-125.000,00

-1.500,00

-126.500,00

393.090,10
0,00

7.728.928,21
-2.121,97

7.288.160,00
-510.171,20

329.600,00
-23.072,00

7.617.760,00
-533.243,20

393.090,10

7.726.806,24

6.777.988,80

306.528,00

7.084.516,80

-150.618,10
7.335.838,1
1
-2.121,97
7.333.716,1
4
-194.009,83
-332.805,27
6.806.901,0
4

0,00
-34.500,00

-194.009,83
-367.305,27

-119.200,00
-802.480,00

-28.500,00

-119.200,00
-830.980,00

358.590,10

7.165.491,14

5.856.308,80

278.028,00

6.134.336,80

-169.000,00

0,00

0,00

119.482,22
6.757.383,2
6
0,00
0,00
6.637.901,0
4

6.454,62

128.978,84

0,00

0,00

0,00

365.044,72
0,00
0,00

7.294.469,98
0,00
0,00

5.856.308,80

278.028,00

6.134.336,80
0,00
0,00

358.590,10

6.996.491,14

5.856.308,80

278.028,00

6.134.336,80

COMPLEIX

COMPLEI
X

COMPLEIX

-781.592,24
-0,1177

-80.562,10
-0,2247

-862.154,34
-0,1232

A vista del pressupost de 2016, en comparació del límit de la despesa de la liquidació de 2015, es compleix amb la regla de
la despesa, ja que el límit en termes totals per a l’exercici anterior es troba per sobre del pressupost liquidat que es pretén
aprovar. La diferència existent és de -862.154,34 €.
Per tot el qual al no donar compliment de l'objectiu de Regla de despesa respecte de la liquidació de 2015, per la qual cosa
haurà d’aprovar un Pla Econòmic Financer. El pla econòmic financer s'ha d'elevar al Ple en el termini màxim d'un mes des
què es posi de manifest el desequilibri, i en el cas de les entitats locals no incloses en l'àmbit subjectiu dels articles 111 i
135 TRLRHL, el pla no requerirà cap aprovació addicional, i ha de ser comunicat a l'òrgan competent de la tutela de la
Comunitat Autònoma. El Ple disposa de dos mesos des de la presentació del pla per a la seva aprovació.

a)

Respecte al nivell de deute.

Respecte al compliment del nivell d’endeutament establert per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat del 75% dels
ingressos corrents, i del límit establert pel Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals del 110%, en aplicació dels criteris
determinats pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i els Serveis de Tutela Financera de la Generalitat, consta el
següent resultat.
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període
CÀLCUL NIVELL D'ENDEUTAMENT
Concepte
1. TOTAL D'INGRESSOS CORRENTS AJUSTATS

DRN/ORN
Total
Consolidat
2014
8.058.488,56

Liquidació exercici 2015 DRN-ORN
Total
P.M.E. 2015
Consolidat
2015

Ajuntament
2015

7.939.317,33

419.253,75

8.358.571,08
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CÀLCUL NIVELL D'ENDEUTAMENT
NIVELL DE DEUTE VIU
(*) Contempla operacions de crèdit amb operacions financeres. No contempla devolució
PTE 08/08 ni obligacions urbanístiques ni contractuals
Data de referència del deute viu
Deute viu a LLARG termini d'operacions de crèdit
Deute viu a CURT termini d'operacions de crèdit
Total deute viu d'operacions de crèdit
Deute viu a curt termini d'avals d'op.crèd. Confirming
Deute viu a llarg termini d'avals d'operacions de crèdit
2. TOTAL DEUTE VIU COMPUTABLE

PERCENTATGE D'ENDEUTAMENT
1) INGRESSOS CORRENTS AJUSTATS
2. DEUTE VIU A CONSIDERAR
PERCENTATGE DE DEUTE VIU

Total
Consolidat
2014

Ajuntament
2015

31/12/2014
4.797.230,53
238.258,66
5.035.489,19
164.458,44

31/12/2015
4.263.248,55
600.552,24
4.863.800,79
0,00

5.199.947,63

4.863.800,79

Total
Consolidat
2014

Ajuntament
2015

8.058.488,56
5.199.947,63
64,53%

7.939.317,33
4.863.800,79
61,26%

P.M.E. 2015

31/12/2015

0,00

0,00

P.M.E. 2015

419.253,75
0,00
0,00%

Total
Consolidat
2015

31/12/2015
4.263.248,55
600.552,24
4.863.800,79
0,00
4.863.800,79
Total
Consolidat
2015
8.358.571,08
4.863.800,79
58,19%

Per la qual cosa s’acredita que es compleix amb el límit d’endeutament legal d’endeutament.
b)

Compliment dels terminis de pagament a proveïdors.

La llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials, modificada per la Llei Orgànica 9/2013, de 20 de desembre, de
Control del deute comercial en el sector públic, es fa constar que la informació facilitada al Ministeri d’Hisenda i a la Tutela
Financera de la Generalitat, respecte al pagament de factures a proveïdors durant l’any 2015, és el següent:

Trimestre
1/2015
2/2015
3/2015
4/2015

Pagaments realitzats Període mig de
en termini legal
pagament-dies
119.102,63
42,53
473.661,92
48,44
584.991,44
25,64
236.310,69
32,85

Pagaments
Període
mig
del
realitzats fora de pendent de pagament
termini legal
excedit-dies
302.998,46
67,10
558.223,83
52,19
190.448,67
27,01
452.086,58
7,16

Període Mig de Pagament: del 4 r. Trimestre de 2015.
Pagos realizados en el periodo

Entidad

Periodo
Medio
Pago (PMP)
(días)

Pagos Dentro Periodo
Legal Pago
Número de
Pagos

Importe
Total

Pagos Fuera Periodo
Legal Pago
Número de
Pagos

Importe
Total

Alcarràs

32,85

298

236.310,69

510

452.086,5
8

P. M.
d'Esports

23,17

124

81.353,39

9

1628,13

Periodos de PMP
incluidos
Cuarto trimestre 2015

PMP (días)
‐(5,17)

Per la qual cosa s’acredita que es compleix amb les obligacions legals de pagament.

Pendents de Pagament Pendents
de
dins del termini legal a final Pagament fora del
del trimestre
termini legal a final
del trimestre
43.565,44
292.439,56
28.694,72
154.438,31
259.063,43
178.328,52
304.794,08
15.512,53
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Cinquè.- Comunicació de la liquidació.
1.- Atès l’informe favorable de Secretaria-Intervenció disposo la comunicació del present decret al Ple de la Corporació i es
traslladi còpia dels expedients a la Delegació Territorial del Govern de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda a
Lleida.
2.- Per la qual cosa es disposa proposar al Ple el manteniment de les previsions actualitzades al Pressupost de 2016
aplicant el Projecte de l’escenari plurianual presentat al Departament d’Economia i Finances vigent i al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques 2016/2019.
Sisè.- Resum de la liquidació.
1.- El resultat pressupostari de l’exercici és es positiu per un import de 247.552,74 €.
2.- Els romanents de crèdit de l’exercici és positiu per un import de 1.166.277,90 €.
3.- L’Estalvi corrent net és positiu per un import de 1.180.794,29 €.
4.- L’Objectiu d’Estabilitat Pressupostària amb capacitat de finançament és positiva en 106.071,92 €.
5.- El percentatge d’endeutament es troba per sota dels límits legals (del 110% i del 75%), situat en un 58,19% dels
ingressos corrents.
6.- El Període mig de pagament a proveïdors a 31/12/2015, estava dins dels terminis amb una ratio del -5,17 dies del màxim
legal.
7.- El Sostre de la despesa no compleix amb la regla de la despesa, ja que el límit en termes totals per a l’exercici anterior
es troba per sobre del pressupost liquidat que es pretén aprovar. La diferència existent és de 237.928,63 €.
Per tot el qual al no donar compliment de l'objectiu de Regla de despesa respecte de la liquidació de 2015, s’haurà
d’aprovar un Pla Econòmic Financer. El pla econòmic financer s'ha d'elevar al Ple en el termini màxim d'un mes des què es
posi de manifest el desequilibri, i en el cas de les entitats locals no incloses en l'àmbit subjectiu dels articles 111 i 135
TRLRHL, el pla no requerirà cap aprovació addicional, i ha de ser comunicat a l'òrgan competent de la tutela de la
Comunitat Autònoma. El Ple disposa de dos mesos des de la presentació del pla per a la seva aprovació.
8.- A vista del pressupost de 2016, en comparació del límit de la despesa de la liquidació de 2015, es compleix amb la regla
de la despesa, ja que el límit en termes totals per a l’exercici anterior es troba per sobre del pressupost liquidat que es
pretén aprovar. La diferència existent és de -862.154,34 €. Cosa que s’haurà de concretar en l’esmentat PEF.
Per tot el qual a la vista de l’establert a l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el compliment del
principi d’estabilitat. L’article 21 de la LOEPSF, estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat
pressupostària estaran obligades a formular i aprovar un pla econòmic financer durant l'any en curs i el següent.
9.- D’altra banda, l’art.15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, estableix que, abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les liquidacions s’hauran de
remetre els pressupostos liquidats i els comptes anuals formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de
Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els seus annexos i estats complementaris; les
obligacions davant tercers, vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31 de desembre de
l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo resultant
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dels ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de finançament, calculada conforme a les normes
del Sistema Europeu de Comptes i l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de l’objectiu d’estabilitat, de la
regla de la despesa i del límit del deute.
10.- S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons el qual es desenvolupa la
Llei d’hisendes locals, en matèria de pressupostos.
Per tant,
RESOLC:
1.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2015, que compleix amb l’objectiu de Estabilitat Pressupostària.
2.- Elaborar i aprovar un pla econòmic financer formulat per l'any en curs i el següent per corregir el desequilibri produït per
l’incompliment de la Regla de la Despesa
3. Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera sessió que se celebri.
4. Trametre la liquidació al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques.
El Ple es dóna per comunicat de la liquidació del pressupost de 2015.

5.- MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST NÚM. 1 DEL PRESSUPOST DE 2016 PER LA INCORPORACIÓ DE
ROMANENTS AFECTATS DE LA LIQUIDACIÓ DE 2016.
L’Alcalde proposa la comunicació de la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d’hisenda celebrada
el dia 9 de maig de 2016, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
L’Alcalde comunica al Ple, que per Decret del dia 25/04/2016, es va dictar la resolució següent:
ANTECEDENTS:
Atès l’establert a la Base d’execució del Pressupost, Art. 11.- Incorporació de romanents de crèdits. 2. El finançament serà
amb càrrec als següents conceptes: -Romanents líquids de tresoreria. -Recursos nous o major ingressos dels previstos
realment efectuats. -Recursos financers recaptats o compromisos ferms d'aportació afectats, el volum total dels quals superi
les obligacions reconegudes a l'exercici anterior. 3. Amb caràcter general la liquidació del pressupost anterior procedirà a la
incorporació de romanents. 4. L'aprovació de la incorporació de romanents correspon a l'Alcalde-President, comunicant-se al
Ple en següent convocatòria, excepte si procedeix de crèdits disponibles per a operacions de capital, en aquest cas
l'aprovació correspon al Ple. 5. La modificació serà executiva des del moment que s'hagi adoptat l'acord corresponent.
A la vista dels Ajustos del romanent de tresoreria de la liquidació de l’exercici de 2015, aprovada per Decret de l’Alcaldia del
dia 24/04/2016, en els que s’establien els següents:
1. Romanent de tresoreria afectat vigent.
A) Les despeses autoritzades per contractes o obligacions pressupostàries en fase (AD), no executades en fase (ADO)
d’obligacions reconegudes netes per manca de presentació de la justificació i factura de la despesa, s’ajusten el resultat de
tresoreria com a f) Excés de finançament afectat (-), han estat les següents:
Les desviacions positives es refereixen a:
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-l’Autorització de despesa adjudicada per l’asfaltat de camins, per a la que no consten Obligacions reconegudes netes per a
l’any 2015, es preveu una adjudicació extrajudicial per reconeixement d’obligacions per import de 155.735.53 €.
-l’Autorització de despesa per subvenció enregistrada provinent de la Diputació amb despeses pendents d’execució per
import de 19.800,00 €.
-El que fa un total de excés de finançament afectat de 175.535,53 €.
Per Decret de l’Alcaldia de data 24/04/2016, es disposa el següent:
DECRET:
Primer.- Aprovar la Modificació núm. 1 del pressupost de 2016, per incorporació de Romanents afectats de la liquidació del
2015, que restarà modificat pels conceptes i Capítols següents:
ENS AJUNTAMENT.

Econ.
87000

Org.
421

87000

260

8

PRESSUPOST ENTS AJUNTAMENT. INGRESSOS
PARTIDES/CAPÍTOLS
ROMANENT T.D. AFECTATS CONTRACTES CAMINS MUNICIPALS
2015.
ROMANENT T.D.G. INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES.
SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ MILLORA CLIMATITZACIÓ CASINO
TOTAL CAP. 8. VARIACIÓ ACTIUS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST D’INGRESSOS

Pressupost
Ajuntament 2016
inicial
0,00

Romanent
Tresoreria
Pressupost
Despe.
Ajuntament
Afectades.
definitiu 2016
155.736,00
155.736,00

0,00

19.800,00

19.800,00

0,00
7.983.160,00

175.536,00
175.536,00

175.536,00
8.158.696,00

Pressupost de despeses.
Econ.

619
632

Org.

Àrea

421
260

454
330

6

PRESSUPOST ENTS AJUNTAMENT.
DESPESES
PARTIDES/CAPÍTOLS
MILLORA DE CAMINS MUNICIPALS.
MEDIF. CULT. LO CASINO: BARRA LLUMSMILLORA INS. CLIMATITZACIÓ.
TOTAL CAP. 6 INVERSIONS REALS.
TOTAL PRESSUPOST DESPESES

Ajuntament
Pressupost inicial
2016
225.000,00
15.000,00

Romaments
Afectats
155.736,00
19.800,00

Ajuntament
Pressupost
definitiu
380.736,00
34.800,00

1.197.000,00

175.536,00

1.372.536,00

7.983.160,00

175.536,00

8.158.696,00

Romanent
D.G. Inv.
Fin. Soste.

Segon.- Donar compte al Ple a la propera sessió que es celebri.
El Ple es dona per comunicat.
6.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ NÚM. 2 DEL PRESSUPOST DE 2016, DE LA PLANTILLA ORGÀNICA I LA
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER A LA MILLORA DE LA SOL.LITUD PER A LA RECLASSIFICACIÓ DE LA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGONA CATEGORIA I CREACIÓ DEL LLOC DE TREBALL D’INTERVENCIÓ.
L’Alcalde proposa la comunicació de la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d’hisenda celebrada
el dia 9 de maig de 2016, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS:
1.- El Ple en sessió del dia 10 de març de 2016 va acordar sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local la
reclassificació del lloc de secretaria de classe tercera a classe segona i la creació i classificació del lloc d’intervenció, de
classe segona, sol·licitant a l’hora informació orientativa del nivell de complement específic per al lloc d’intervenció.
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2.- La Direcció General d’Administració Local comunica en data 19/04/2016 que per a resoldre la reclassificació s’ha de
procedir a la millora de la sol·licitud en la forma següent:
El nivell mínim de complement específic per al lloc d’intervenció ha de ser igual o superior al del lloc de funcionari, que no
sigui d’habilitació nacional, amb major complement específic de l’ajuntament. Tot i tenint en consideració que el lloc
d’intervenció pertany al subgrup A1 i té atribuïdes legalment les funcions que s’indiquen a l’art. 92 bis, punt 1 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Que cal aportar certificació de l’acord plenari d’aprovació definitiva de la modificació de la relació de llocs de treball i de la
plantilla en què, pel que fa al lloc de secretaria, es modifiqui el subgrup de classificació i la subescala d’aquest lloc, que
passa a ser A1/A2, i la subescala de secretaria, categoria d’entrada, i , pel que fa al lloc d’intervenció, s’indiqui l’import anual
del complement específic, d’acord amb l’art. 30.2 del Reglament del personal sal servei de les entitats locals, aprovat pel
Decret 214/1990, de 30 de juliol.
3.- Per tot el qual per Decret de l’Alcaldia del dia 25/04/2016, es disposa incoar expedient per a la modificació de la Plantilla
Orgànica i la Relació de Llocs de Treball, incorporant les millores indicades per la Direcció General d’Administració Local i
determinant el Complement Específic del lloc d’Intervenció en una quantia igual a la que percep el funcionari, que no sigui
d’habilitació nacional, amb major complement, a saber:
-Responsabilitat econòmica i tècnica: nivell 2= 1.974,38 €./mensual.
-Major dedicació: nivell 1.= 306,38 €./mensual.
4.- Donada audiència a la representació sindical del personal funcionari, així com a les persones interessades a la
modificació.
5.- Vist el dictamen de la comissió informativa d’Hisenda del dia 09/05/2016.
Es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment la proposta de Modificació puntual de la Plantilla, Catàleg/Relació de Llocs de Treball per a
l’exercici de 2016, incloent les propostes de la Direcció General d’Administració Local requerides en ofici registrat el dia
19/04/0216, respecte als llocs de treball de l’Escala de funcionaris d’habilitació nacional, que restarà en la part modificada
en la forma següent:
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL/RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2016.
PERSONAL FUNCIONARI
A) Respecte a la classificació dels llocs reservats a Funcionaris d’Habilitació Nacional
Denominació de les
places

Places Vacants

Escala

Subescal
a

Classe/Categori
a

Grup/
Subgrup

Nivell C.
Destinaci
ó

HABILITACIÓ NACIONAL
Subescala Intervenció
Interventor/a

1

1

F.Habilitació
Nacional.

Intervenci
ó

Categoria
d’entrada

A1

1

0

F.Habilitació
Nacional.

Secretaria

Categoria
d’entrada

A1/A2

26

Subescala SecretariaIntervenció
Secretari/a.

26

B) Respecte a la determinació del Complement específic i la millora de la concreció de funcions del lloc d’Intervenció.
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RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL-DETERMINACIÓ DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC.
DENOMINACIÓ DE LA PLAÇA
INTERVENTOR/A.
N. PLACES
1
N. VACANTS
0
ESCALA
FUNCIONARIS HABILITACIÓ NACIONAL
SUBESCALA
INTERVENCIÓ
CLASSE/CATEGORIA
CATEGORIA D’ENTRADA
GRUB/SUBGRUP
A1
COMPLEMENT DESTINACIÓ.
26
(S’adaptarà al grau personal del funcionari).
COMPLEMENT ESPECIFIC
RESPONSABILITAT ECONÒMICA/TECNICA:
NIVELL 2= 1.974,38 €/mensuals.
MAJOR DEDICACIÓ:
NIVELL 1= 306,38 €./mensuals.
TOTAL COMPLEMENT ESPECÍFIC (Brut).
Mensual: 2.280,76.
Anual: 31.930,64
Té atribuïdes legalment les funcions que s’indiquen a l’art. 92 bis, punt
FUNCIONS
1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
CONCURS DE MÈRITS F.H.N.
FORMA PROVISIÓ
ALCALDIA/REGIDOR DELEGAT D’HISENDA.
DEPENDÈNCIA ORGÀNICA I FUNCIONAL
CASA CONSISTORIAL
CENTRE DE TREBALL
DE 7,30 A 15,00 H. AMB DISPONIBILITAT AMPLIACIÓ JORNADA
HORARI DE TREBALL
PER MAJOR DEDICACIÓ (NIVELL 1).
Segon.- Disposar que, d’acord amb l’establert a les Bases d’Execució del pressupost de 2016, respecte a les vinculacions
jurídiques establertes, s’acorda autoritzar a l’Alcaldia per a tal de realitzar les transferències positives per a dotar de crèdit
suficient la partida 12101 Complement Específic Ad. General, per una dotació màxima per a 2016 de 15.965,32 €.
(equivalent a mig any de retribucions del complement específic anual), especialment compensades pel mateix import amb
transferències negatives de la partida 5000 Fons de Contingència per a despeses imprevistes.
Tercer.- 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 les modificacions del Pressupost, Plantilla orgànica i
Relació de Llocs de Treball (Catàleg) del Pressupost 2016 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.
Oberta deliberació es realitzen les següents intervencions, manifestant les opinions sintetitzades següents:
El regidor portaveu del grup municipal de SA Sr. Manel Ezquerra manifesta el seu vot favorable ja que des de fa anys que
creu que hauria d’haver el lloc d’intervenció, l’ajuntament ha passat a gestionar de tres a vuit milions d’euros i no es pot
atendre amb la sola plaça de secretaria-intervenció.
El regidor portaveu del grup municipal de CDC Sr. Jordi Janés manifesta el seu vot a favor tot i manifestant que la plaça de
la intervenció, a més, donarà una major transparència a la gestió econòmica municipal.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple aprova la proposta per
unanimitat.
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7.- SOL.LICITUD D’APLICACIÓ DE COEFICIENTS DE DECREMENT DE VALORS CADASTRALS D’URBANA I DE
RÚSTICA PER A 2017.
L’Alcalde proposa la comunicació de la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d’hisenda celebrada
el dia 9 de maig de 2016, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS:
L’Alcalde-President comunica al Ple, que per raons d’urgència es va disposar la sol.licitud d’aplicació de coeficients de
decrement de valors cadastrals d’urbana per a 2017, atenent la informació i proposta rebuda des de la Gerència del
Cadastre de Lleida, següent:
L’Ajuntament d’Alcarràs, d’acord amb l’establert a l’art. 32.2 del text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari, aprovat por
Real Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, comunica a la Direcció General del Cadastre la sol.licitud d’aplicació als valors
cadastrals dels bens immobles urbans del seu terme municipal, dels coeficients que per al seu decrement estableixi al
efecte la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2017, prèvia apreciació pel Ministre d’Hisenda i
Administracions Públiques de la concurrència dels requisits legalment establerts.
Per tot el qual l’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent:
ACORD:
Primer.- Ratificar la sol·licitud d’aplicació de coeficients de decrement de valors cadastrals d’urbana per a 2017, prevista en
un 0,92.
Segon.- Atenent que l’any 2007 es va aprovar la Ponència de Valors Cadastrals de municipi d’Alcarràs i que han
transcorregut 5 anys des de la seva aprovació, considerant que els valors cadastrals es troben, de pro mig, per sobre del
50% del valor de mercat. Efectuar sol·licitud per tal que la reducció dels valors cadastrals d’urbana sigui aplicable a les
edificacions existents en sòl rústic, per les mateixes motivacions de fet i de dret.
Oberta deliberació es realitzen les següents intervencions, manifestant les opinions sintetitzades següents:
1.- El regidor portaveu del grup del PPC Sr. Simeó Abad manifesta que el que es paga per l’IBI és molt car i que s’hauria de
baixar els valors i l’impost.
2.- El regidor portaveu del grup de SA Sr. Manel Ezquerra està conforme en baixar els valors cadastrals, creu que em de ser
ambiciosos i no pujar els tipus per compensar la reducció dels valors. Es una demanda que ve de lluny, es felicita que per fi
es vegi que el valor cadastral rústic es surt de mare, li sap greu que després d’haver-ho dit sempre, sigui ara que surt a la
premsa i que són els sindicats agraris els que el demanen quan tothom ho demana, però aplaudeix que d’una vegada per
totes es pugui dir que estaven desmesuradament valorats, ja que s’ha vist que no solament afecta a molts impostos
indirectament sinó a més augmenta el patrimoni i afecta als ajusts i beques que es poden demanar per a estudis o per les
explotacions agràries prioritàries. Ara veu una nova línia d’actuació i denuncia que sembla que no era el cadastre el
culpable, insistint en el seu vot en contra l’augment dels tipus.
3.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra manifesta que la premsa desperta ara, i no és perquè es digui aquí sinó perquè s’han realitzat
les regularitzacions cadastrals de forma general en molts municipis, en canvi l’Ajuntament ja fa 5 anys que demana la
reducció dels valors cadastrals, però és quan surt a la premsa i afecta a molta més gent quan es genera el greuge
comparatiu, quan es va fer a Alcarràs el cadastre deia que no hi havia res a fer i que es faria a tota reu com ha passat.
També afegeix que si baixen els valors s’han d’incrementar els tipus per poder compensar el nivell d’ingressos, la política de
l’actual govern sempre ha estat de reduir anualment entre un 2 i un 3% els rebuts que paguen els veïns, però si es volen
prestant els serveis actuals s’ha de mantenir cert nivell d’ingressos de l’IBI que és el major fons de finançament municipal i

Esborrany acta de Ple

27

no es pot assumir una reducció d’un 20% d’ingressos de cop.
El Sr. Manel Ezquerra manifesta no està d’acord, creu que Alcarràs pesa molt en el món agrari per influenciar i que al 2006
es va fer una ponència no una regularització, per això creu que s’havia tingut que utilitzar als 13 regidors per defensar el que
en justícia és la baixada d’uns valors il·lògics, ja que som el municipi més alt de Catalunya i ens haurien d’escoltar abans
que als sindicats.
3.- El regidor portaveu del grup de CDC Sr. Jordi Janés manifesta que si es redueixen els valors d’urbana un 8% l’any 2017
s’haurà arribat a una reducció dels valors del 50%, en tres baixades. Creu que el pla econòmic i financer que haurem
d’aprovar ens obligarà a mantenir els ingressos perquè sinó ens desviaríem, per exemple en l’IBI de rústica es van ingressar
més de 15.000 €. I en la urbana més de 100.000 €. segons les previsions inicials, es a dir necessitem els ingressos a la
vista de les despeses que fem. Resulta doncs que quan s’han pogut baixar els impostos resulta que era culpa del Cadastre
que no es baixessin, es injust, per això demana fer un pla d’una baixada d’impostos més seriosa i no pujar els tipus, cal
estudiar-ho.
L’Alcalde contesta que la situació no és com quan van d’entrar, ara és molt positiva, s’ha baixat el deute, s’han reduït els
impostos dels rebuts dels veïns i s’ha mantingut el nivell de serveis. El pla econòmic ens obligarà a reduir algunes despeses
corrents o inversions, però per mantenir el nivell general de serveis es precisa compensar la reducció dels valors amb
l’increment dels tipus amb l’objectiu de reduir el rebuts que paguen els veïns un 2 o un 3% anualment, i això s’ha aconseguit
pagant l’elevat deute heretat de l’anterior consistori.
El Sr. Jordi Janés replica que s’ha reduït el deute perquè s’han anat pagant els rebuts, però també s’han reduït les
inversions i ara tenim 600.000 euros de deute per pòlisses de crèdit, finalitza dient que creu que podia haver un altra tipus
de gestió.
L’Alcalde contesta que és qüestió de criteri polític, ells creuen que no cal destinar tots els ingressos a reduir el deute, sinó
que s’han de prestar serveis que es creuen necessaris per la ciutadania, tot i que s’ha de anar reduint el deute
progressivament. Evidentment s’ha retallat en inversions, ens deuen més de 600.000 €, per subvencions de l’administració
de la Generalitat i la Diputació, i es que el pressupost es limita per que s’han de complir els ingressos. Finalitza dient que
ens van passar de la regla de la despesa quan es va comunicar la liquidació al Ministeri al mes d’abril, perquè quan es va
comunicar al mateix Ministeri les dades d’execució del quart trimestre, al mes de gener, resulta que complien, es a dir si no
canvien de criteri no hauria calgut fer el pla econòmic.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple aprova la proposta per
unanimitat.

8.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL CÀRREC DE JUTGE DE PAU SUBSTITUT D’ALCARRÀS
L’Alcalde proposa la comunicació de la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de Governació
celebrada el dia 9 de maig de 2016, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
L’Alcalde-President, en virtut dels següents
ANTECEDENTS:
Primer.- Atès que a instancia de la Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya per ofici
de data 14 de desembre de 2015, Ple de la Corporació municipal, en sessió de data 12 de gener de 2016, va adoptar l’acord
d’Incoar expedient per a la renovació del càrrec de Jutge de Pau Substitut d’Alcarràs, disposant 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.
Segon.- Que efectuada l’exposició pública reglamentària en la forma següent:
1.- Edicte inserit al Tauler d’Anuncis Municipal el dia 13 de gener de 2016.
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2.- Edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 27 del dia 10 de febrer de 2016
3.- Edicte inserit al Tauler d’Anuncis del Jutjat de Pau d’Alcarràs, durant un termini de 20 dies, segons certificació de la
Secretaria Judicial del 22 de Març de 2016
4.- Edicte inserit al Tauler d’Anuncis del Jutjat Degà de Lleida, durant un termini de 20 dies, segons certificació de la
Secretaria Judicial del 9 de març de 2016.
Es fa constar per certificat de la Secretaria de data 24 de març de 2016, que transcorregut el termini de 20 dies s’han rebut
les sol.licituds per accedir al càrrec de les persones següents:
-Sr. Pere Joan Capdevila Dolcet, de data 15 de febrer de 2016.
Tercer.- Atès el dictamen de la Comissió Informativa de Governació celebrada el dia 9 de maig de 2016, en el que es va
proposar pactar entre tots els grups polítics municipals reiterar la proposta del Sr. Pere Joan Capdevila Dolcet, persona que
ha prestat el servei durant els darrers 4 anys, amb reconeguda solvència personal que no ha estat públicament vinculada
amb cap llista política, a més de ser la única persona que ha presentat la sol·licitud.
En virtut de l’establert a l’art. 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, fent 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 Llei
Orgànica del Poder Judicial.
Es proposa per l’Alcaldia:
Primer.- Proposar el nomenament del Jutge de Pau Substitut d’Alcarràs en favor de la persona següent:
- Jutge de Pau Substitut: al Sr. Pere Joan Capdevila Dolcet,
Segon.- Comunicar el present acord al Degà dels Jutjats de Primera Instància i Instrucció de Lleida, per a que l'aixequi al
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als efectes de efectuar el nomenament corresponent dels actuals càrrecs.
Oberta deliberació es realitzen les següents intervencions, manifestant les opinions sintetitzades següents:
El regidor portaveu del grup de SA Sr. Manel Ezquerra manifesta que està conforme amb els càrrecs actuals ja que no es
parla sobre la seva actuació. S’afegeixen amb la seva conformitat la resta de portaveus dels grups municipals.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple aprova la proposta per
unanimitat.
9.- INCOACIÓ D’EXPEDIENT PER A LA RENOVACIÓ DEL CÀRREC DE JUTGE DE PAU TITULAR D’ALCARRÀS.
L’Alcalde proposa la comunicació de la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de Governació
celebrada el dia 9 de maig de 2016, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
L’Alcalde-President, en virtut dels següents
ANTECEDENTS:
La Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya notifica en data 13 d’abril de 2016 la
resolució de la Sala del dia 12 d’abril de 2016, 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 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 adoptat per la Comissió Informativa celebrada el passat dia 21 de desembre de 2015, proposa al Ple
l’adopció del següent,
ACORD:
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Primer.- Iniciar l’expedient de renovació dels càrrecs de Jutge de Pau Titular 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 de l’Alcaldia, amb l’assistència dels tretze regidors que integren el Ple, resta aprovada per
unanimitat.
10.- MODIFICACIÓ ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE TDT LOCAL DE LA
DEMARCACIÓ DE LLEIDA
L’Alcalde proposa la comunicació de la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de Governació
celebrada el dia 9 de maig de 2016, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
L’Alcalde-President, en virtut dels següents
ANTECEDENTS:
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci de per a la gestió del servei de TDT local de la demarcació de
Lleida, del qual l’Ajuntament d’Alcarràs en forma part com a ens consorciat.
Vist que el Consell General del Consorci de per a la gestió del servei de TDT local de la demarcació de Lleida, en sessió de
23 de desembre de 2014 va adoptar, entre d’altres, els acords següents:
“Adequació dels Estatuts del Consorci a les darreres modificacions legislatives (Llei 27/2013, de 27 de
desembre i Llei 15/2014, de 16 de setembre).
El secretari general de l’Ajuntament de Lleida i secretari del Consell General del Consorci, explica el contingut de
l’informe que ha elaborat en relació a l’adaptació dels Estatuts del “Consorci per a la gestió del servei de TDT local
de la demarcació de Lleida” a les modificacions legislatives recents, en especial a la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de
racionalització del sector públic i altres mesures de reforma administrativa.
Vista la proposta presentada a tal efecte, per unanimitat s’acorda:
“Aprovar l’adequació dels Estatuts del “Consorci per a la gestió del servei de TDT local de la demarcació de Lleida”
a les modificacions legislatives recents, en especial a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local i a la Llei 15/2014, de 16 de setembre, de racionalització del sector públic i
altres mesures de reforma administrativa.
Aquesta aprovació serà sotmesa als tràmits previstos en l’article 20 dels vigents estatuts consorcials i en la
normativa general aplicable, i haurà de ser ratificada pels òrgans competents dels ens consorciats.
El Consorci s’adscriu a l’Ajuntament de Lleida als efectes previstos en la DA vintena de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre. En aquest sentit, es delega i faculta de forma expressa a la Presidència i a la Intervenció per a que
implementin les previsions estatutàries en matèria pressupostària, de comptabilitat i de control.”.
Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, aquestes s’ajusten al que disposen les Lleis 27/2013, de
27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local i 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització
del Sector Públic i d’altres mesures de reforma administrativa.
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Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que la modificació dels estatuts del
Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes
formalitats que per a la seva aprovació.
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu que els acords per aprovar i
modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació.
És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo al (Ple de la Corporació) l’adopció dels
següents:
ACORDS
Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci de per a la gestió del servei de TDT local de la
demarcació de Lleida, acordada pel Consell General d’aquest Consorci en sessió de 23 de desembre de 2014, en els
termes exposats anteriorment.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci de per a la gestió del servei de TDT local de la demarcació de Lleida per
al seu coneixement i efectes escaients.
Oberta deliberació es realitzen les següents intervencions, manifestant les opinions sintetitzades següents:
El regidor portaveu del grup de SA Sr. Manel Ezquerra manifesta que està conforme però desconeix l’objecte, finalitat i
activitat del Consorci de TDT. L’Alcalde contesta que és un grups d’ajuntaments els que estem en el Consorci de la TDT
que està atribuït inventarialment a l’Ajuntament més gran que és el de Lleida i que ara per ara no suposa una despesa,
mantenim la adhesió de l’ajuntament per si en un futur resulta interessant pels interessos municipals.
Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència dels tretze regidors que integren el Ple, resta aprovada per
unanimitat.
11.- 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
L’Alcalde proposa la comunicació de la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de Governació
celebrada el dia 9 de maig de 2016, que consta a l’esborrany de l’acta, 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 6 sol·licituds, amb el contingut i resultat següent de
la valoració i proposta efectuada per Recursos Humans:

NOM EMPLEAT

DATA
SOL·LICITUD

LLOC DE
TREBALL

JORNADA
SETMANAL

HORARI

2a ACTIVITAT
PÚBLICA (SÍ/NO)

2a ACTIVITAT
PRIVADA (SI/NO)

ALTRA
ACTIVITAT
PRIVADA (SÍ/NO)

VALORACIÓ DE LA
SOL·LICITUD
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RIBA RODRÍGUEZ,
INMA

MOLLÓ MARSAL,
MERITXELL

04/02/2016

02/10/2015

MONITORA
D'ESPORTS

MONITORA
D'ESPORTS

26 HORES

2 HORES

Dill: 15-16, 17-20,
Dim: 15-22,
Dime: 12:30-14:30,
15-16, 17-20;
Dijous: 15-22, Divs:
12:30-14:30

Dilluns i dijous, 2021

NO

SÍ:
Ramadera i
agrícola. 10
hores a la
setmana,
matins

NO

SÍ: Monitora
de
pilates.
SÍ: Jornades Dimarts matí
formatives
i
dijous
i
divendres
tarda

FAVORABLE,
amb les condicions
generals previstes
per la Llei.

SÍ: Monitora
de patinatge.
Dimarts
de
16:30-18

FAVORABLE,
amb les condicions
generals previstes
per la Llei.

MIRÓ LARROCA,
AINHOA

22/12/2015

MONITORA
D'ESPORTS

11:30
HORES

Tardes: 18-19:30

SÍ.
Ajuntament
de
Lleida:
monitora de
patinatge
activitats
extraescolars

ARBÓS ESCARTÍN,
JAVIER

03/12/2015

MONITOR
D'ESPORT

1,5
HORES

Dissabte: 9-10:30

NO

27/04/2016

TECNIC
EDUCACIO
INFANTIL
(MINUTS
MENUTS)

12 HORES

Dilluns a dijous:
16:30-19:30

NO

HERNANDEZ
SERRA,
GEORGINA

NO

NO

FAVORABLE,
amb les condicions
generals previstes
per la Llei.

FAVORABLE,
SÍ: Agricultor
SÍ:
Monitor
amb les condicions
per compte
d'esports
generals previstes
propi
per la Llei.
SÍ: Monitora
FAVORABLE,
de menjadors
amb les condicions
col·lectius.
NO
generals previstes
Tardes
de
per la Llei.
12:30-15

FONAMENTS DE DRET
1.- La Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.
2.- Els articles 321 a 244 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals.
3.- La normativa catalana: Llei 21/1987, de 26 de novembre d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya i el Decret 98/1985, d’11 d’abril, sobre el procediment per a l’aplicació de les incompatibilitats al
personal al servei de la Generalitat.
4.- Cal tenir en compte, que d’acord amb la normativa esmentada i vist que l’article 329, en relació amb l’article 330, del
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, estableix la
possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades, sempre que la suma de les jornades de
l’activitat pública principal i de l’activitat privada no superi la jornada ordinària incrementada en un 50% i que no hi hagi
coincidència horària en exercici d’ambdues activitats.
4.- 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 adopta el següent
ACORD:
PRIMER: Autoritzar les sol·licituds de compatibilitat per al desenvolupament d’activitat pública i/o privada presentades per
les senyores/senyors següents, tots ells empleats públics al servei de l’Ajuntament d’Alcarràs, en règim de personal laboral:




RIBA RODRÍGUEZ, INMA
MOLLÓ MARSAL, MERITXELL
MIRÓ LARROCA, AINHOA
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ARBÓS ESCARTÍN, JAVIER
HERNANDEZ SERRA, GEORGINA

SEGON.- Condicions generals de l’autorització de compatibilitat:
1.- L’autorització restarà sense efectes en els supòsits següents:
a)

si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o en comprometés la seva
imparcialitat o independència,

b)

si l’activitat privada tingues alguna relació amb els assumptes que la persona conegui per raó del càrrec,

c)

si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral.

2.- Els empleats autoritzats resten obligats a posar en coneixement d’aquest Ajuntament qualsevol modificació que es
produeixi en les condicions de la segona activitat declarada, així com quant al règim de cotitzacions a la Seguretat Social.
TERCER.- Notificar personalment el contingut del present acord a les persones interessades.
Oberta deliberació es realitzen les següents intervencions, manifestant les opinions sintetitzades següents:
El regidor portaveu del grup de SA Sr. Manel Ezquerra manifesta que està conforme en que la gent tingui llibertat per poder
guanyar-se la vida en d’altres ocupacions sempre que no afectin al servei que presten a l’Ajuntament.
Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència dels tretze regidors que integren el Ple, resta aprovada per
unanimitat.

12.- RECONEIXEMENT DE LA CONDICIÓ DE PERSONAL LABORAL INDEFINIT NO FIX PERSONES QUE OCUPEN
LLOCS DE TREBALL CONTEMPLATS A LA PLANTILLA DE TREBALLADORS DE L’AJUNTAMENT.
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de governació celebrada el dia
9 de maig de 2016, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
L’Alcalde-President, en virtut dels següents
ANTECEDENTS:
Com a conseqüència de l’augment de demanda de treball, tasques i funcions que les diverses Àrees i Serveis de
Ajuntament varen experimentat al llarg dels anys immediats anteriors a l’arribada de l’actual crisi econòmica, va ser
necessària la contractació temporal i en regim laboral de tot un seguit de persones que avui dia segueixen prestant serveis
dins l’organització municipal de l’Ajuntament d’Alcarràs.
Aquesta situació, comporta que aquest nombre de treballadors que des de fa prou anys que venen prestant serveis sota
una vinculació laboral, segueixin però sota un règim de temporalitat, tot i contràriament però al principi d’estabilitat en
l’ocupació i a allò que preveu l’article 15, apartats 3 i 5, i la Disposició Addicional Quinzena de la Llei de l’Estatut dels
Treballadors.
Que el Ple de la Corporació Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de desembre de 2013 va acordar una primera
fase de reconeixement de personal laboral no fix de les places existents a la plantilla, procedint-se posteriorment a una
segona fase de la revisió de situacions de personal que es va acordar en sessió ordinària del Ple celebrada el dia 19 de juny
de 2014.
És per això, que als efectes de donar cabuda a una garantia de permanència que sigui satisfactòria tant pels interessos dels
propis treballadors com també pels interessos de la organització municipal, que conforme a allò que disposen l’article 15,
apartats 3 i 5, i la Disposició Addicional Quinzena de l’Estatut dels Treballadors, i l’article 8.1.c) de la Llei 7/2007, de 12
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d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, esdevé necessari i oportú dur a terme, amb caràcter individualitzat, un
reconeixement de la condició de personal laboral indefinit no fix d’aquelles persones de la plantilla de treballadors de
l’Ajuntament, següents:
SR. IGNACIO CRUZ GUTIÉRREZ
Aquest reconeixement es fa efectiu en la línia d’allò que actualment sosté la doctrina jurisprudencial, i de la que es exemple,
entre altres, la Sentència de 7 d’octubre de 1996, de la Sala Quarta del Tribunal Suprem (recurs de cassació para la
unificació de doctrina 3307/1995) que assenyala: “Tal precisión no afecta a la calificación de la modalidad del contrato de
trabajo según su duración, sino a la calificación de la posición subjetiva del trabajador en la Administración pública, y puede
formularse como sigue: la contratación laboral en la Administración pública al margen de un sistema adecuado de
ponderación de mérito y capacidad impide equiparar a los demandantes a trabajadores fijos de plantilla, condición ligada a
la contratación por el procedimiento reglamentario, sin perjuicio de su consideración, en su caso, como trabajadores
vinculados por un contrato de trabajo por tiempo indefinido”
Per tot l’expressat, l’Alcalde-President proposa al ple l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix de plantilla, dels treballadors de la plantilla municipal
amb vinculació laboral temporal, següents:
SR. IGNACIO CRUZ GUTIÉRREZ
SEGON.-Notificar al treballador interessat el contingut íntegre i literal de l’acord plenari anterior
Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència dels tretze regidors que integren el Ple, resta aprovada per
unanimitat.
13.- DECLARACIÓ D’INTERÉS PÚBLIC I UTILITAT PÚBLICA PER A L’APROVACIÓ DEL PROJECTE EN SÒL NO
URBANITZABLE DE PLANTA DE COMPOSTATGE DE DEJECCIONS RAMADERES A LA PARTIDA DE VALLMANYA.
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de governació celebrada el dia
9 de maig de 2016, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
L’Alcalde-President, en virtut dels següents
ANTECEDENTS
1.- En data 06/07/2015 la societat ENTITAT GESTORA DE DEJECCIONS RAMADERES, SL, sol·licita de l’Ajuntament
l’aprovació prèvia de l’actuació d’obres i usos en sòl no urbanitzable continguda en el PROJECTE D’IMPLANTACIÓ DE
PLANTA DE COMPOSTATGE DE DEJECCIONS RAMADERES AL POLIGON 11 PARCEL·LA 62 i 64 del terme municipal
d’Alcarràs, partida de Vallmanya, a tramitar-se d’acord amb l’article 49 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
2.- En data 19/09/2015 els serveis tècnics d’urbanisme lliuren certificat de compatibilitat urbanística d’acord amb l’establert a
l’article 68.8-d) del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret 305/2006, de 18 de juliol, als efectes de tramitar
l’atorgament del projecte d’actuacions en sòl no urbanitzable, corresponent la seva aprovació prèvia a l’Alcalde i la seva aprovació
definitiva a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, segons el referit article 49 del Text refós de la Llei d’Urbanisme.
3.- S’ha exposat al públic per termini d’un mes, mitjançant edictes inserits al BOP de Lleida, tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al
web municipal, havent-se formulat al·legacions per les següents persones:
a)

ICOFRE SAN BAUDILIO, SA (registre d’entrada 2016/328, de 08/02/2016)

b)

JOSEP M. PUJOL BARRABÉS (registre d’entrada 2016/326, de 08/02/2016)
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ELIES MALDONADO (registre d’entrada 2016/325, de 08/02/2016).

4.- Vist l’informe de l’assessoria jurídica concertada per l’Ajuntament, que efectua proposta de resolució de les al·legacions
formulades, i conclou que per raó del tipus d’actuació a dur a terme en sòl no urbanitzable es necessari d’acord amb l’article 297
de les Normes Urbanístiques del POUM d’Alcarràs que es declari que es tracta d’una actuació d’interès general o d’utilitat pública
pel municipi, sense el qual no es pot tramitar vàlidament l’aprovació del projecte. Correspon al Ple de l’Ajuntament la concurrència
de l’interès general requerit pel POUM.

FONAMENTS DE DRET
1.- El projecte presentat suposa la implantació en sòl no urbanitzable de construccions i usos relatius al tractament de residus
consistents en dejeccions ramaderes, tals com fems, purins o matèria seca provinents d’aquests. La seva implantació en sòl no
urbanitzable és, d’entrada, permesa per l’article 47.4-d) del Text refós de la Llei d’Urbanisme (aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost), que qualifica aquestes actuacions com a activitats o equipaments d’interès públic.
Les dejeccions ramaderes es consideren es consideren com a residus classificats en la categoria II de materials SANDACH,
d’acord amb la legislació europea continguda en el Reglament (UE) 142/2011, de la Comissió, de 25/02/2011, i desenvolupat a
nivell estatal pel Reial Decret 1528/2012, de 8 de novembre, pel qual s’estableixen les normes aplicables als subproductes
animals i als productes derivats no destinats al consum humà, l’article 9 del qual regula precisament les condiciones de producció
de compost.
2.- A nivell urbanístic, resulta d’aplicació allò previst en l’article 294 de les Normes del POUM (en la seva redacció vigent resultat
de l’aprovació definitiva de la modificació núm. 3, DOGC 6698 de 02/09/2014), i d’acord amb les previsions legals contingudes en
l’article 47.4 del Text refós de la Llei d’Urbanisme.
No obstant l’anterior, l’article 297 de les Normes del POUM intitulat “Instal·lacions, construccions i edificacions d’utilitat pública,
interès públic i social” determina en el seu apartat 1: “A excepció dels usos permesos expressament en aquestes normes la resta
d’activitats només es podran autoritzar si reuneixen les característiques d’instal·lacions d’utilitat pública o d’interès públic o social,
que s’hagin d’emplaçar en sòl no urbanitzable en virtut d’allò que s’estableix en la Llei d’Urbanisme.”. Aquest precepte afegeix un
requisit addicional per a la vàlida implantació d’una activitat o usos diferents als agraris o ramaders en sòl no urbanitzable, com és
la declaració d’utilitat pública o interès públic de la pròpia activitat, que s’ha de considerar en termes de l’interès general municipal.
Correspon al Ple de l’Ajuntament aquesta declaració, com a màxim òrgan de representació política del municipal, competent per
determinar allò que és d’interès general o d’utilitat pública per al municipi i la seva col·lectivitat.
3.- En el present cas, l’interès públic o la utilitat pública de l’actuació en termes de l’interès general del municipi radica en el tipus
de gestió de residus que planteja el projecte: les dejeccions ramaderes, és a dir, d’origen animal.
En aquest sentit, resulta notori que una de les activitats econòmiques vinculades al sector primari més importants del municipi són
les explotacions ramaderes, fonamentalment de bestiar porcí i boví, amb la conseqüent necessitat de gestió de les dejeccions
ramaderes que produeixen aquestes explotacions, tant a nivell singular de cada explotació com a nivell col·lectiu.
L’Ajuntament d’Alcarràs, conscient d’aquest fet, ha mantingut en els últims decennis una actitud positiva a emprendre o afavorir
mesures conduents a facilitar la gestió de les dejeccions ramaderes a través de les iniciatives que els sectors agropecuaris
implicats han plantejat. En aquest sentit, cal posar de relleu que ja en el 1996 l’Ajuntament va declarar com actuació d’interès
general per al conjunt del municipi la implantació també en sòl no urbanitzable de la planta de desimpacte de purins promoguda
per una societat del grup GUASCOR (SICOGESA EXPLOTACIÓN, SA, després transmesa a DESIMPACTE DE PURINS
ALCARRÀS, SAU), que va motivar com a actuació municipal derivada de l’interés general declarat la cessió gratuïta de terrenys
de titularitat municipal a la partida de les Coves per a l’efectiva implantació d’aquesta planta de desimpacte, i vinculant-se el
manteniment d’aquesta cessió gratuïta a què de forma efectiva es destinés la planta al desimpacte de purins.
Arran dels problemes econòmics que el sector de les plantes de desimpacte de purins han arrossegat en els últims mesos, que
ha motivat el tancament de la planta d’Alcarràs i d’altres existents en el territori, ha tornat a posar de relleu la necessitat de buscar
alternatives de caràcter col·lectiu en la gestió de les dejeccions ramaderes produïdes per les explotacions agràries presents del
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municipi, ja que la correcta gestió d’aquestes dejeccions reincideix d’una banda en la viabilitat econòmica de les explotacions i del
sector en general, i per altra en una adequada protecció de l’entorn ambiental i humà del territori d’aquestes explotacions.
En definitiva, ens trobem davant d’un projecte de planta de tractament de residus d’origen animal produïts per les explotacions
agropecuàries del territori, a implantar-se en el propi territori que genera aquests residus tan específics, i que compleix amb el
principi general acceptat en termes ambientals de què sigui el propi territori que genera residus l’encarregat de gestionar-lo
adequadament.
Per aquesta raó, es considera que la iniciativa d’implantació del projecte referenciat es mereixedor de la declaració d’interès
general prevista en l’article 297 de les Normes Urbanístiques del POUM com a requisit addicional per a permetre’s la seva
implantació en el sòl no urbanitzable del terme, en el benentès que aquesta declaració va indissolublement unida a la gestió de
dejeccions ramaderes, classificades com a residus de la categoria II del SANDACH.
Cal considerar també l’acord d’aprovació de la Moció en defensa dels ramaders i la bona gestió que fan dels purins, adoptat en
sessió ordinària celebrada el dia 12/01/2016 per unanimitat de tots els regidors assistents i tots els grups polítics municipals,
adoptant els acords següents:
a)
b)
c)

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.

Aquest acord volia defensar les bones pràctiques que el sector ramader, professionalitzat a nivells altíssims en els darrers anys,
que han fet i fan 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 residus, sinó com a un adob o una font d’energia. Són fertilitzants orgànics de gran valor per a l’agricultura que
poden usar-se en lloc dels adobs minerals per cobrir les necessitats de nutrients dels cultius.
4.- Considerant que la necessària intervenció del Ple de l’Ajuntament als efectes de valorar l’interès general del projecte fa
mereixedor que sigui el propi Ple l’òrgan que s’encarregui de valorar les al·legacions formulades durant el tràmit d’informació
pública i donar-ne una resposta, d’acord amb allò previst en els articles 35-e), 79.1 i 86.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú, i tenint en compte que en l’àmbit de
l’urbanisme i de l’ordenació del territori està reconeguda l’acció pública per part del conjunt de la ciutadania.
Atès que, en allò substancial, els tres escrit d’al·legacions presenten un contingut similar, es procedent fer-ne un tractament
unitari, d’acord amb els següents extrems:
a)

Legalitat urbanística de la implantació de l’activitat en sòl no urbanitzable d’acord amb la normativa urbanística municipal.
D’entrada cal indica que el procediment per a l’autorització d’implantació d’una activitat o usos en sòl no urbanitzable és
un procediment complex, en el sentit que comprèn en primer lloc un pronunciament municipal com a aprovació prèvia, al
que segueix un trasllat de l’expedient a l’Administració de la Generalitat de Catalunya als efectes que sigui la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Lleida com òrgan competent per adoptar l’aprovació definitiva, prèvia instrucció de l’expedient
per part del Servei d’Urbanisme de Lleida.
Així, en l’actual estadi del procediment en què ens trobem, de competència municipal, correspon únicament a
l’Ajuntament es determinar si l’actuació és ajustada al planejament urbanístic municipal o no, i en cas favorable acordar
la seva aprovació prèvia i elevar l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida per a la seva aprovació
definitiva, si s’escau. Es tracta, per tant, de l’exercici d’una potestat reglada, en el bon sentit que el seu exercici limita a
l’Administració pública competent a comprovar que es compleixen els requisits establerts per l’ordenament jurídic i
declarar la corresponent conseqüència jurídica prevista precisament per l’ordenament en cas de complir-se els requisits.
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En aquest sentit, les Normes urbanístiques del POUM d’Alcarràs permeten, d’entrada, que en sòl no urbanitzable s’hi
puguin implantar activitats com la projectada, d’acord amb les determinacions de l’article 294 de les Normes del POUM
(en la seva redacció vigent resultat de l’aprovació definitiva de la modificació núm. 3, DOGC 6698 de 02/09/2014), i
d’acord amb les previsions legals contingudes en l’article 47.4 del Text refós de la Llei d’Urbanisme.
Resulta, no obstant, que l’article 297 de les Normes del POUM estableixen un requisit addicional per a determinar la
compatibilitat urbanística d’aquest tipus de projectes d’implantació en sòl no urbanitzable: es tracta de la declaració
d’interès general municipal del projecte. Aquesta declaració només pot correspondre al Ple de l’Ajuntament com a
màxim òrgan de representació política del municipal, competent per determinar allò que és d’interès general o d’utilitat
pública per al municipi i la seva col·lectivitat. Per tant, és necessària l’adopció d’un acord en aquest sentit com a requisit
addicional per a què la implantació en sòl no urbanitzable pugui ser autoritzada.
I al marge de les exigències urbanístiques, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida encarregada d’adoptar, si
s’escau, l’aprovació definitiva, haurà de tenir en compte altres informes necessaris que emetin les Administracions
sectorials implicades, per exemple en termes agraris, ambientals, paisatgístics, etcètera.
I tot plegat sense perjudici que els promotors del projecte, al marge de les corresponents autoritzacions urbanístiques
hagin de disposar de les resta d’autoritzacions pertinents que la legislació sectorial vigent exigeixen per aquest tipus
d’activitats, i que són competència d’altres Administracions públiques diferents de la municipal, molt especialment en allò
referent a la gestió de residus.
En conseqüència, i en termes estrictament urbanístics i des de l’esfera competencial del municipi, el projecte és
autoritzable en sòl no urbanitzable si va precedit de la declaració d’actuació d’interès general o utilitat pública municipal.
b)

Afectació mediambiental de l’activitat i incidència en el medi agrari de la zona.
Els al·legants manifesten la seva preocupació per l’afectació mediambiental de l’activitat, molt especialment la incidència
en el medi agrari de la zona, concretament en la producció de fruita dolça de qualitat.
La crítica al projecte es formulada en termes purament preventius, és a dir, en previsió de que l’activitat que s’arribi a
autoritzar no compleixi amb les exigències ambientals. Però l’Administració Pública, en aquest cas l’Administració
municipal, no pot basar la seva actuació en la denegació d’autoritzacions o permisos legalment establerts en termes de
previsió d’incompliment futur dels promotors de l’activitat, ja que suposa l’exercici de competències de caràcter reglat. Si
un cop autoritzada l’activitat i iniciada la seva activitats, els seus responsables incompleixen les previsions legalment
establertes és quan es derivaran les conseqüències administratives previstes per a dit incompliment, entre les quals s’hi
troba l’exercici de la potestat sancionadora i en últim terme la clausura de l’activitat; sense perjudici de les facultats de
l’Administració d’imposar mesures de restauració de l’alteració del medi afectat així com de la responsabilitat per danys i
perjudicis a terceres persones afectades.
Certament no ens trobem pas davant d’una activitat innòcua, sinó amb incidència ambiental, motiu pel qual la vigent
legislació ambiental contempla que es tracta d’una activitat subjecta a llicència ambiental per estar incorporada en
l’Annex II, apartat 10.7, de la Llei 20/2009, de 4 de desembre. Haurà de ser a través dels tràmits de la llicència ambiental
que s’hauran d’acreditar el compliment de tots els requisits exigibles i la incorporació de mesures correctores que
s’indiquin per part dels òrgans ambientals de l’Administració de la Generalitat de Catalunya que hauran de pronunciar-se
al respecte.
Resultarà també de gran importància la implicació de l’Agència de Residus de Catalunya com a organisme públic amb
competències amb la matèria, segons determina el Decret 15/2010, de 9 de febrer.
En conseqüència, no resulta ara el moment administrativament adequat per valorar les qüestions ambientals ni d’altre
tipus que es plantegen, ja que l’actuació administrativa a prendre només ha d’atenir-se a l’adequació a la normativa
urbanística i de planejament territorial aplicable.

c)

Manca d’interès públic o utilitat pública.
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Cal precisar que en el nostre ordenament jurídic no hi ha un concepte general i definit sobre què és l’interès general o
públic o la utilitat pública, malgrat ser una clàusula molt emprada en diferents normes que regulen l’actuació de les
Administracions Públiques.
És un concepte jurídic indeterminat que faculta a les Administracions intervinents per integrar-lo i apreciar-lo en cada cas
en funció de la norma que preveu aquesta potestat administrativa, en el present cas l’article 297 de les Normes del
POUM d’Alcarràs, en relació a l’article 47.4 del Text refós de la Llei d’Urbanisme.
L’apreciació de l’interès públic o utilitat pública ha de ser apreciat per l’Administració Pública competent de manera
motivada, i resulta indiferent que l’activitat sobre la qual ha de recaure aquesta declaració sigui una activitat privada, fins i
tot duta a terme per una persona amb afany de lucre com seria una societat mercantil, sinó el fet que a través d’aquesta
activitat en sí mateixa considerada es persegueix o s’obté un determinat benefici o avantatge que incideix positivament
en el conjunt de la col·lectivitat, és a dir, amb caràcter general i no exclusivament privat. Per tant, ens trobem davant
d’una facultat administrativa amb un to marcadament discrecional que ha de ser apreciat en cada cas concret i
degudament motivat, d’acord amb l’article 54.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre i en respecte amb l’actuació dels
poders públics que prescriu l’article 9.3 de la Constitució.
5.- Atès que l’Alcalde Sr. Miquel Serra ha posat de manifest que en relació al present assumpte i tots el que se’n puguin derivar
concorre en causa d’abstenció per tenir-hi un interès personal, d’acord amb l’article 28.2-a) de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú, resulta pertinent procedir a la
seva substitució i nombrar a tal efecte un membre de la Corporació que el substitueixi vàlidament en l’exercici de les
competències que corresponguin a l’Alcaldia, d’acord amb els articles 21 i 182 del Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals (Reial Decret 2568/1986).
Per tot l’exposat, l’Ajuntament en Ple
ACORDA:
PRIMER.- Declarar d’interès públic i d’utilitat pública de caràcter municipal el PROJECTE D’IMPLANTACIÓ DE PLANTA DE
COMPOSTATGE DE DEJECCIONS RAMADERES AL POLIGON 11 PARCEL·LA 62 i 64 del terme municipal d’Alcarràs, partida
de Vallmanya, als efectes previstos en l’article --- , com a requisit addicional per a la seva implantació en sòl no urbanitzable.
L’interès general queda circumscrit a què la planta de compostatge tracti únicament dejeccions ramaderes classificades dins la
categoria II dels materials SANDACH.
SEGON.- Desestimar les al·legacions formulades durant el tràmit d’informació pública, d’acord amb la fonamentació continguda
en l’apartat 3 dels fonaments de dret.
TERCER.- Incorporar el present acord a l’expedient d’aprovació prèvia tramitat per l’Ajuntament i facultar a l’Alcalde per a
l’adopció de la corresponent aprovació prèvia, i remetre’l a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida als efectes de tramitar la
seva aprovació definitiva.
QUART.- Apreciar que en la persona de l’Alcalde, Sr. Miquel Serra i Godia i els regidors Sr. Jaume Bernis Castells i Sr. Simeò
Abad Moliné, concorren la causa d’abstenció de tenir relació personal en l’assumpte, i en conseqüència, designar al Primer Tinent
d’Alcalde, Sr. Santi Pelegrí Cortijo perquè substitueixi l’Alcalde en l’exercici de competències derivades del present acord, així com
en la tramitació del procediment d’aprovació prèvia d’autorització del projecte en sòl no urbanitzable, concessió de llicències
urbanístiques de qualsevol mena i qualsevol altre assumpte de competència municipal relacionat amb l’esmentat projecte.
QUART.- Notificar el present acord a l’entitat sol·licitant de l’autorització i a les persones interessades que han formulat
al·legacions, fent-los saber que es tracta d’un acte de tràmit de caràcter qualificat i que posa fi a la via administrativa, i que contra
el qual hi caben els recursos procedents contra aquest tipus d’actes.
Oberta deliberació es realitzen les següents intervencions, manifestant les opinions sintetitzades següents:
1.- El regidor portaveu del grup de SA Sr. Manel Ezquerra manifesta que “Nosaltres votarem a favor d'aquest acord,
recalcant que nosaltres no aprovem res sinó només fem una declaració de que estem parlant d'una activitat que requereix el
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requisit addicional de declarar-ho com a utilitat pública per a determinar la compatibilitat urbanística d'aquest tipus de
projectes en sòl no urbanitzable. A pesar d'aquest vot a favor. Voldríem recordar que no s'ha portat com tocaria o com seria
desitjable que es portessin aquests tipus de projectes que necessiten la complicitat de l'Ajuntament.
Voldríem fer una estirada d'orelles a tal com s'ha portat tot plegat. Ens presentem avui aquí sense cap informació addicional
de com s'han portat les negociacions entre ramaders i la empresa mercantil (que en principi no tindríem perquè saber-la,
però a raó que necessitin aquest requisit addicional ja no estem parlant d'una simple relació contractual entre dos parts).
Aquí estem parlant de declaració d'utilitat pública. A preguntes nostres 72 hores abans d'aquest Ple hem conegut que vau
anar a Juncosa a visitar una planta de compostatge portada per ramaders, 72 hores abans d'aquest Ple vam conèixer que
teníeu intenció de crear una comissió de control formada per veïns, ramaders i parts implicades en el projecte. Sense
comptar amb la resta de membres del consistori. Ara resulta que ens trobem en aquest punt on es necessita un acord
plenari per tal que la comissió provincial d'urbanisme determini la compatibilitat urbanística del nostre POUM. Satisfets
també, a pesar que no s'hagi comptat amb nosaltres i a pesar de la falta de transparència que tots els passos pel que fa a la
planta de compostatge vagin en el mateix sentit que el que proposàvem en el nostre programa electoral.
Per tant, el nostre vot es a favor però en pro d'aconseguir una bona harmonia volem aprofitar en demanar que la comissió
de seguiment i control es faci efectiva el més aviat possible per tal d'oferir el màxim de transparència i garanties a totes les
parts implicades en aquest projecte.
El Primer-Tinent d’Alcalde Sr. Santi Pelegrí apunta que la iniciativa era de caràcter privat i per la qual cosa les actuacions
que han desenvolupat no eren controlables per l’ajuntament al no ser de caràcter públic, l’ajuntament ha intentat moderar
les relacions de totes les persones i els interessos implicats en aquest assumpte de cara a l’interès públic i local que té una
solució dels tractaments dels residus ramaders que es generem al nostre terme. Es replica pel Sr. Manel Ezquerra que no
costava res comptar amb tots els regidors, ja que sap que s’ha parlat amb els ramaders. El Sr. Santi Pelegrí respon que si
s’ha parlat es a petició dels interessats.
2.- El Portaveu del grup de CDC Sr. Jordi Janés manifesta que el seu grup està a favor de la proposta, però demana que
se’ls tingui informats de tots els tràmits i acords relacionats amb l’activitat que es desenvoluparà sota la declaració d’utilitat
pública que avui es vota, perquè creu que a l’oposició no se l’havia informat prou de tots els tràmits, en especial en aquest
assumpte que creu cabdal pel poble. Afegeix que com a regidor ha pogut tenir informació directa, però creu que s’hauria
tingut que informar als pagesos afectats i creu que se’ls hauria tingut que facilitar tota la informació de com es gestionarà la
planta.
El Primer-Tinent d’Alcalde Sr. Santi Pelegrí insisteix que era una iniciativa era de caràcter privat i que s’ha informat del que
es podia informar tot i respectant les normes de protecció de dades i les de transparència. El Sr. Jordi Janés considera que
en aquest assumpte sí que s’havia tingut que informar més perquè ha hagut rebombori no era un acord normal.
Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de deu dels tretze regidors que integren el Ple, per l’abstenció
en votació de l’Alcalde Sr. Miquel Serra i dels regidors Sr. Jaume Bernis i Sr. Simeò Abad Moliné, resta aprovada per
unanimitat.
14.- REGULARITZACIÓ REGISTRAL DE DETERMINADES FINQUES RÚSTIQUES MUNICIPALS A LA PARTIDA DE LES
COVES, PER ADEQUAR LA IMPLANTACIÓ DE LA PLANTA DE DESIMPACTE DE PURINS SOBRE TERRENY DE
PROPIETAT MUNICIPAL I D’ACORD AMB EL CADASTRE
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de governació celebrada el dia
9 de maig de 2016, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
L’Alcalde-President, en virtut dels següents
ANTECEDENTS DE FET:
1.- Atès que l’Ajuntament d’Alcarràs es propietari del ple domini de dues finques rústiques situades a la partida de Les Coves i
Argelagues del terme municipal, les quals consten inscrites al Registre de la Propietat amb la següent descripció i dades

Esborrany acta de Ple

39

d’identificació:
1a.- “RUSTICA: Pieza de tierra, en término de Alcarràs, partida Coves, de superficie dos hectáreas, dos áreas, ochenta y ocho
centiáreas. Polígono nueve, parcela setecientos. Linda: Norte, Ayuntamiento; Sur, Francisco Vítores Arnau; Este, Ayuntamiento; y
Oeste, porción segregada.”
Consta inscrita en el Registre de la Propietat de Lleida Núm. 2, al volum 1647, llibre 54, full 212, FINFCA NÚM. 4975 d’Alcarràs,
IDUFIR 25011000345915.
Es correspon amb la parcel·la 700 del polígon 9 de l’Antic Cadastre de Rústica, actualment es correspon amb una porció de la
parcel·la de naturalesa urbana d’usos industrial amb referència completa 1048101BG9017S00001MF.
2a.- “RUSTICA: Pieza de tierra, en término de Alcarrás, partida Argelagá, de superficie veintiuna hectáreas, dieciocho áreas,
ochenta y siete centiáreas. Linda: Norte, Jaime Godia Jové y Francisco Castany Siscart; Sur, Francisco Vitores Arnau; Este,
Francisco Castany Siscart y cinco más; y Oeste, Juan Godia Casals y otras. Constituye la parcela setecientos cuarenta y ocho del
polígono nueve del catastro antiguo.”
Consta inscrita en el Registre de la Propietat de Lleida Núm. 2, al volum 1647, llibre 54, full 215, FINCA NÚM. 4978 d’Alcarràs,
IDUFIR 25011000319657.
En la informació obtinguda del Registre de la Propietat, aquest fa la següent advertència en relació a la descripció d’aquesta finca:
“SE ADVIERTE que de esta finca se han segregado CINCO porciones: una de sesenta y cinco áreas, ochenta centiáreas; otra de
doce áreas, cincuenta centiáreas; otra de dieciseis áreas, treinta y dos centiáreas; otra de cuarenta y tres áreas, cincuenta y seis
centiáreas, y otra de sesenta y ocho áreas, setenta y cinco centiáreas, pasando a formar las fincas 5.561, 6.156, 6.991, 6.992 y
13.241 respectivamente, con la consiguiente reducción de superficie y alteración de su descripción, estando pendiente de
describirse el resto de finca a que ha quedado reducida.”
Es correspon amb la parcel·la 748 del polígon 9 de l’Antic Cadastre de Rústica, actualment es correspon amb la parcel·la 180 del
polígon 9 amb referència completa 25011A009001800000SX, amb una porció de la parcel·la de naturalesa urbana d’usos
industrial amb referència completa 1048101BG9017S00001MF i amb altres parcel·les rústiques contigües a la parcel·la 180.
2.- Atès que, com s’ha indicat, en la realitat del Cadastre una porció de la finca registral 4978 i la integritat de la finca registral
conformen la parcel·la cadastral urbana amb referència 1048101BG9017S00001MF, delimitada i donada d’alta unilateralment pel
Cadastre arran de la revisió cadastral en curs que afecta al municipi d’Alcarràs.
3.- Atès que aquesta parcel·la urbana amb referencia 1048101BG9017S00001MF té una superfície de 45.009 m2 i que sobre ella
s’hi troba ubicada la planta de desimpacte de purins instal·lada per la societat DESIMPACTE DE PURINS ALCARRAS, SAU,
com a continuadora de la societat SICOGESA EXPLOTACIÓN, SA (ambdues del Grup Guascor), en virtut de cessió dels terrenys
adjudicada a precari per acord del Ple de data 27/02/1997 i d’acord amb el Plec de condicions administratives aprovades pel Ple
de data 07/11/1996, destacant en relació a la construcció i implantació d’instal·lacions el següent: “Todas las obres y mejoras que
se realicen en la finca de propiedad municipal, una vez extinguido el contrato de cesión a precario, quedarán en propiedad
municipal, sin que el precarista tanga derecho a reclamar indemnización de ninguna classe por este ni por ningún concepto
similar. No obstant el precarista podrá disponer libremente de bienes susceptibles de ser trasladados, dejando libre, expedita y a
disposición del Ayuntamiento la finca de propiedad municipal antes del cumplimiento del plazo de cesión establecido” (apartat
lletra d de la clàusula V del Plec de condicions, titulada “Derechos y obligaciones de las partes”).
4.- Atès que arran de la paralització de la producció d’energia elèctrica i correlatiu tractament de purins en la planta ubicada en
aquesta parcel·la i que va implicar un tancament “de facto” de l’empresa, l’Ajuntament va iniciar una negociació amb la societat
titular DESIMPACTE DE PURINS ALCARRAS, SAU per tal de resoldre de mutu acord el contracte de cessió a precari i
reconèixer els béns que han de restar a benefici de la propietat com indica l’esmentada clàusula, ja que si la porció de finca
cedida no es destinava al desimpacte de purins suposava l’incompliment de la condició essencial de manteniment de la cessió
gratuïta a precari i que justificava l’interès públic i utilitat pública d’aquesta cessió.
5.- Atès que finalment en data 25/11/2015 es va arribar a una acord amb la societat DESIMPACTE DE PURINS ALCARRAS,
SAU relatiu a deixar sense efecte la cessió a precari i transformar la cessió gratuïta en una cessió d’arrendament de nou mesos
amb la finalitat d’avaluar durant aquest temps la viabilitat d’una reorientació de la producció d’energia en les instal·lacions, amb
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previsió que si torna a ser viable el desimpacte de purins es podrà reprendrà l’ocupació de la finca com a cessió a precari.
6.- Atès que la nova relació jurídica d’arrendament suposa el reconeixement explícit de la titularitat de les edificacions i
instal·lacions no traslladables ubicades sobre la finca i que constitueixen un tot amb l’immoble.
7.- Atès que el Cadastre, al descriure la nova parcel·la de naturalesa urbana amb referència 1048101BG9017S00001MF ha
declarat que sobre ella hi consten construïdes edificacions i instal·lacions annexes amb una superfície total construïda de 7.659
m2, dels quals 130 m2 consten declarats com edificació destinada a oficines.
8.- Atès que el Cadastre al donar d’alta la nova parcel·la de naturalesa urbana amb referència 1048101BG9017S00001MF ha
atribuït la seva titularitat a favor de la societat DESIMPACTE DE PURINS ALCARRÀS, SAU, essent clarament un error notori, ja
que la propietat és municipal.
9.- Atès que l’Ajuntament té voluntat de regularitzar la situació registral de les esmentades finques, de manera que existeixi una
única finca i que tingui una clara correspondència entre la seva realitat física, cadastral i registral, i que es puguin donar d’alta les
edificacions construïdes i que d’acord amb el Plec de clàusules administratives que van regir la cessió a precari a favor de
DESIMPACTE DE PURINS ALCARRÀS, SAU pertanyen en ple domini a favor de l’Ajuntament com a propietari del sòl.
10.- Vist que les citades finques consten inventariades en la secció de béns immobles de l’inventari general de l’Ajuntament,
qualificades com a béns de caràcter patrimonial.
11.- Vist l’informe de l’assessoria jurídica concertada per l’Ajuntament i l’informe de Secretaria-Intervenció.

FONAMENTS DE DRET
1.- L’article 37 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, de Patrimoni de les Administracions Públiques, sobre els títols inscriptibles
en el Registre de la Propietat relatiu als béns titularitat de les Administracions Públiques determina en el seu apartat 2 que les
operacions d’agrupació, divisió, agregació i segregació de finques i altres previstos en l’article 206 de la Llei Hipotecària es
practicaran a través de trasllat de la disposició administrativa en la qual es verifiqui o mitjançant certificació prevista en aqueix
article, sempre que no afectin a tercers.
En termes similars s’expressa l’article 127 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya (Decret 336/1988, de 17
d’octubre).
2.- Al seu torn, l’article 206.5 de la Llei Hipotecària, en la seva redacció modificada per la Llei 13/2015, de 24 de juny, a través de
certificació administrativa del corresponent acte es podran practicar en els béns titularitat de les Administracions Públiques les
operacions registrals de segregació, agrupació i declaració d’obra nova, entre d’altres, sempre que aquests actes no afectin a
terceres persones, es compleixin amb els requisits establerts per la legislació sectorial i s’aporti la representació gràfica cadastral
de la finca o representació gràfica alternativa en els termes previstos en l’article 10 de la mateixa Llei Hipotecària.
3.- L’article 44.1 del Reglament de la Llei Hipotecària permet a instància dels propietaris la inscripció sota un mateix número de
finca registral les finques rústiques confrontants, duent-se a terme d’acord amb els articles 45 i 50.
4.- En relació a la declaració d’obra nova resulta d’aplicació l’article 542-1 del Codi Civil de Catalunya que determina que “la
propietat d’un bé atribueix el dret a adquirí, per accessió, allò que se li uneix”, i l’article 542-3 que afirma que “les plantacions, els
conreus i les edificacions que estiguin inclosos en una finca pertanyen als propietaris de la finca per dret d’accessió immobiliària”.
En el present cas, el dret d’accessió immobiliària respecte les edificacions i instal·lació no traslladables existents en la planta de
desimpacte de purins pertanyen a l’Ajuntament com a propietari en ple domini dels terrenys, i atès que per mutu acord s’ha deixat
sense efecte el contracte de cessió a precari dels terrenys que així ho especificava.
Respecte a l’accés i constància en el Registre de la Propietat de la declaració d’obra nova, resulta d’aplicació l’article 202 de la
Llei Hipotecària; i concretament en el present cas allò que prescriu l’article 28.4 del Text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació
Urbana (aprovat pel Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre), quan permet que en els casos de construccions, edificacions
i instal·lacions respecte de les quals ja no sigui procedent l’adopció de mesures de restabliment de la legalitat urbanística que
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impliquin demolició per haver transcorregut els terminis de prescripció corresponents, la constància registral de l’acabament de
l’obra nova es podrà practicar si la descripció continguda en el títol es coincident amb el contingut de la certificació descriptiva i
gràfica de la finca (lletra a), essent innecessari en el present cas la constància dels altres requisits que exigeix el precepte (lletres
b i c) ja que l’atorgant del títol inscriptible és el propi Ajuntament.
En el mateix sentit s’expressa l’article 52 del Reial Decret 1093/1997, de 4 de juliol, pel qual s’aproven les normes
complementàries al Reglament Hipotecari sobre inscripció d’actes de naturalesa urbanística.
Per tot l’exposat, es proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- Practicar en la finca rústica de titularitat municipal identificada com a Finca registral núm. 4978 d’Alcarràs, IDUFIR
25011000319657 una segregació d’una porció de 24.721 m2, amb la següent descripció:
“RÚSTICA: Peça de terra, situada al terme d’Alcarràs, partida Coves, de superfície vint-i-quatre mil set-cents metres (24.721 m2).
Limita: al nord, amb resta de finca matriu propietat de l’Ajuntament d’Alcarràs (parcel·la 180 del polígon 9) i Josefa Charles
(parcel·la 248 del polígon 9); a l’est, amb el camí municipal d’unió entre els camins de les Coves i Coll de Mixó; al sud, Ajuntament
d’Alcarràs, registral 4975; i a l’oest, amb parcel·la 668 del polígon 9, a través de camí d’accés a finques.
Georeferenciació: la que resulti de la representació gràfica de la porció segregada realitzada sobre la base cartogràfica del propi
Cadastre.
Valor de la porció segregada: 1.009.852,85 €, segons valor cadastral.
En conseqüència, la finca matriu quedarà reduïda en la seva cabuda en els 24.721 m2 segregats, i que amb les segregacions
practicades amb anterioritat i que no havien quedat encara reflectides en la descripció registral, aquesta quedarà de la següent
manera:
“RÚSTICA: Peça de terra, situada al terme d’Alcarràs, partides Argelaga i Coves, de superfície setze hectàrees, seixanta-quatre
àrees i setanta tres centiàrees, és a dir, cent seixanta-sis mil quatre-cents setanta-tres metres quadrats (166.473 m2). Limita: al
nord, amb Jaume Godia, Francisco Castany Siscart i porcions segregades; al sud, amb Francisco Vitores Arnau i porcions
segregades; a l’est, amb Francisco Castany Siscart, porció segregada i cinc propietaris més; i a l’oest, amb Juan Godia Casals i
porcions segregades”.

SEGON.- Practicar l’agrupació de la porció segregada anteriorment amb la Finca registral 4975 d’Alcarràs, IDUFIR
25011000345915, confrontants en el seu límit sud i nord, respectivament, per formar una nova finca agrupada amb la següent
descripció:
“RÚSTICA: Peça de terra, situada al terme d’Alcarràs, partida Coves, de superfície quaranta-cinc mil nou metres quadrats (45.009
m2), destinats a terrenys industrials implantats vàlidament en sòl rústic en virtut de pla especial. Limita: al nord, amb finca rústica
de l’Ajuntament, registral 4978 (parcel·la 180 del polígon 9); a l’est, amb el camí municipal d’unió entre els camins de les Coves i
Coll de Mixó; al sud, camí municipal de les Coves; i a l’oest, amb parcel·la 668 del polígon 9, a través de camí d’accés a finques.
Referència cadastral 1048101BG9017S00001MF
Georeferenciació: les declarades pel propi Cadastre, al ser totalment coincident la finca agrupada amb la parcel·la de naturalesa
urbana amb referència 1048101BG9017S00001MF
Valor de la finca agrupada: 1.838.627,34 €, segons valor cadastral.

TERCER.- Declarar sobre la finca agrupada l’anterior la següent obra nova:
“Conjunt d’edificacions i instal·lacions fixes destinades al desimpacte de purins i la producció d’energia elèctrica amb una
superfície total construïda de set mil sis-cents cinquanta-nou metres quadrats (7.659 m2), formada per vuit elements constructius
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diferenciats tots ells en planta baixa, a saber: una edificació destinada a recepció i oficines de cent trenta-metres quadrats (130
m2), dos basses de dipòsit d’efluents ramaders de tres-cents vint-i-set metres quadrats cadascuna (327 m2), una espai destinat
als motors generadors d’energia tèrmica de dos-mil sis-cents catorze metres quadrats (2.614 m2), un espai destinat als dipòsits
d’emmagatzematge de gas de cinc-cents quaranta-set metres quadrats (547 m2), i tres espais destinats a turbines, generadors
d’electricitat i estació transformadora i de connexió a la xarxa, de mil cent-trenta metres quadrats (1.130 m2), mil sis-cents disset
metres quadrats (1.617 m2) i nou-cents seixanta-set metres quadrats (967 m2)”
Georeferenciació de les edificacions: les declarades pel propi Cadastre, al ser totalment coincident les edificacions i instal·lacions
descrita amb les donades d’altra en la parcel·la de naturalesa urbana amb referència 1048101BG9017S00001MF
Valor de l’obra nova declarada: 1.055.892,24 €, segons valor cadastral.
En conseqüència, la finca resultant de l’agrupació anterior i de la declaració d’obra nova disposa de la següent descripció:
“RÚSTICA: Peça de terra, situada al terme d’Alcarràs, partida Coves, de superfície quaranta-cinc mil nou metres quadrats (45.009
m2), destinats a terrenys industrials implantats vàlidament en sòl rústic en virtut de pla especial. En el seu interior s’hi troba
construït un conjunt d’edificacions i instal·lacions fixes destinades al desimpacte de purins i la producció d’energia elèctrica amb
una superfície total construïda de set mil sis-cents cinquanta-nou metres quadrats (7.659 m2), formada per vuit elements
constructius diferenciats tots ells en planta baixa, a saber: una edificació destinada a recepció i oficines de cent trenta-metres
quadrats (130 m2), dos basses de dipòsit d’efluents ramaders de tres-cents vint-i-set metres quadrats cadascuna (327 m2), una
espai destinat als motors generadors d’energia tèrmica de dos-mil sis-cents catorze metres quadrats (2.614 m2), un espai destinat
als dipòsits d’emmagatzematge de gas de cinc-cents quaranta-set metres quadrats (547 m2), i tres espais destinats a turbines,
generadors d’electricitat i estació transformadora i de connexió a la xarxa, de mil cent-trenta metres quadrats (1.130 m2), mil siscents disset metres quadrats (1.617 m2) i nou-cents seixanta-set metres quadrats (967 m2); la resta de superfície no edificada es
troba destinada a accessos, zones de maniobra, aparcament, circulació entre els diferents espais i zones ajardinades. Limita la
finca: al nord, amb finca rústica de l’Ajuntament, registral 4978 (parcel·la 180 del polígon 9); a l’est, amb el camí municipal d’unió
entre els camins de les Coves i Coll de Mixó; al sud, camí municipal de les Coves; i a l’oest, amb parcel·la 668 del polígon 9, a
través de camí d’accés a finques. Referència cadastral 1048101BG9017S00001MF
Valor total de la finca: 2.894.519,58 €, segons valor cadastral.
QUART.- Ordenar als Serveis Tècnics d’Urbanisme de l’Ajuntament que elaborin els corresponents plànols que continguin les
operacions descrites de segregació i agrupació.
CINQUÈ.- Sol·licitar a la Direcció General del Cadastre la rectificació de la titularitat a títol de propietari que consta donada d’alta
en la parcel·la amb referència 1048101BG9017S00001MF, havent de constar com de titularitat municipal.
SISÈ.- Remetre certificació del present acord i dels plànols resultants al Registre de la Propietat de Lleida Núm. 2 perquè serveixi
com a títol inscriptible previst en l’article 206 de la Llei Hipotecària i procedeixi a la inscripció de les operacions practicades de
segregació, descripció de finca matriu, agrupació i declaració d’obra nova; formulant en tot cas expressa sol·licitud d’inscripció
parcial cas de no ser possible la inscripció íntegra.
SETÈ.- Un cop realitzades les operacions cadastrals i registrals indicades, procedir a la modificació de l’inventari general de béns
del municipi, secció de de béns immobles, en el sentit de practicar els assentaments resultants de les operacions practicades de
segregació, descripció de finca matriu, agrupació i declaració d’obra nova.
Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència dels tretze regidors que integren el Ple, resta aprovada per
unanimitat.

15.- COMUNICACIÓ D’ACORDS PLENARIS AIXECATS A DEFINITIUS: REGLAMENT DEL SERVEI DE L’ESCOLA DE
MÚSICA D’ALCARRÀS.
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de governació celebrada el dia
9 de maig de 2016, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
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L’Alcalde Sr. Miquel Serra dona compte de les aprovacions definitives de les disposicions generals següents:
1.- Comunicació d’aixecament a definitiu de l’acord d’aprovació del Reglament del Servei de l’Escola de Música
d’Alcarràs.
El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 10 de gener de 2016, va aprovar inicialment l’acord d’aprovació
del Servei de l’Escola de Música d’Alcarràs. Fent-se constar per certificat del Secretari-Interventor de data 1 de maig de
2016 que durant el termini d’exposició pública efectuada mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial
de la Província núm. 58, del 24/03/2016 i al tauler d’edictes de l’Ajuntament pel termini mínim de trenta dies, durant el
termini d’informació pública que fineix el dia 01/05/2016 no s’han formulat al·legacions ni reclamacions de cap tipus. Per tot
el qual de conformitat amb el que disposa l’article 49.b) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local, articles 17 i 48 de la Llei 39/88, de 28 de desembre Reguladora de les Hisendes Locals i article 162.b) de la Llei 8/87,
de 15 d’abril Municipal i de Règim Local de Catalunya. Per Decret de l’Alcaldia del 01/05/2016, es va disposar considerar
aixecada a definitiva l’aprovació inicial, disposant la seva publicació al B.O.P. Fent constar que entrarà en vigor a l’endemà
de la publicació íntegra al B.O.P. i es mantindrà en vigor mentre no es disposi la seva modificació. Contra l’aprovació de les
ordenances fiscals es podrà interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
en el termini de dos mesos comptats des del dia següent al de publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la
Província.
El Ple es dona per comunicat.

16.- MOCIÓ PER LA CREACIÓ D'UN OBSERVATORI DE CONTROL DE LA DESPESA PÚBLICA
D'ALCARRÀS
Atès el dictàmen de la comissió informativa d’Hisenda celebrada el dia 9 de maig de 2016, que consta a l’esborrany de
l’acta, següent:
El Sr. Manel Ezquerra i Tomàs, regidor portaveu del grup municipal de SA, amb l’emparament del disposat a l’art. 97.3 en
relació al 91.4 del Real Decret 2568/86 de 28 de novembre, Reglament d’Organització i Funcionament de Règim Jurídic de
les Entitats Locals, sotmet a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent
MOCIÓ:
Exposició de motius:
Presentem aquesta moció, per tal d'optimitzar i construir fonaments sòlids en transparència i eficiència en matèria de control
de la despesa.
Amb debat i un bon treball per part de totes les forces polítiques, volem que aquesta moció serveixi per posar en marxa un
protocol per determinar qui autoritza i per quin motiu qualsevol despesa. Tanmateix, serveixi per realitzar un bon control i
valoració de totes i cadascuna de les despeses de l'Ajuntament, evitant al màxim qualsevol despesa sense partides
pressupostàries.
La moció pretén, també, aconseguir que qualsevol ciutadà pugui conèixer tot el que s'ha fet, tot el que es fa i tot el que es
farà amb dades obertes i transparents.
Per tot això, es proposa al ple de l'Ajuntament d'Alcarràs l'adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.- Creació d'una comissió de compres efectiva on es revisin totes les factures abans del pagament. Per tal que
serveixi com a observatori dels preus que paguem pels diversos serveis, la seva idoneïtat i el control de les inversions que
realitzem.
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Segon.- Aquesta comissió ha de ser independent i separada de la comissió d'urbanisme. Donada l'obligatorietat de pagar
als proveïdors en menys de 30 dies, ens comprometem a convocar la citada comissió un mínim d'una vegada al mes.
Tercer.- Endegar la creació d'un apartat a la web municipal on tota la ciutadania pugui consultar les despeses i inversions de
manera detallada. En aquest apartat hi constarà la definició de l'actuació, la data i l'import de la factura i el nom del
proveïdor.
Oberta deliberació es realitzen les següents intervencions, manifestant les opinions sintetitzades següents:
1.- El regidor portaveu del grup del PPC Sr. Simeò Abad manifesta que fa ja 3 o 4 anys que va comentar la necessitat
d’aquesta comissió amb la que està d’acord, una comissió que revisi les factures i doni el vist i plau de la contractació
perquè es bo per controlar les desviacions del pressupost i lo dolent es que no es fa, creu que si es paga cada 30 dies no es
poden passar factures de 6 mesos abans, no ens podem enganyar a nosaltres mateixos i es bo per la transparència.
2.- El regidor portaveu del grup de CDC Sr. Jordi Charles manifesta que s’abstindran, ja que demanar la revisió de les
factures, un cop que ja està feta la inversió creu que és innecessària, el que demana es que el control es faci abans de la
inversió, creu que actualment ja poden veure les factures i es registren electrònicament, per això veu aquesta comissió poc
efectiva, en canvi si està d’acord amb la tercera proposta, està be que dins dels límits de la protecció de dades tothom pugui
veure el que es contracta i amb qui es contracta, i també veu be que es faci una reunió de la comissió cada mes.
3.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra es manifesta en contra de la moció perquè ja està a disposició de tots els regidors tota la
informació respecte a la despesa i factures, la essència del control de les factures ja es fa, i l’adaptació de la web municipal
per atendre les exigències de la llei de transparència s’anirà complimentant conforme s’implanti el portal de transparència en
la que s’està treballant. Comenta que el control es fa per cada regidor delegat i per l’equip de govern.
4.- Replica el Sr. Manel Ezquerra manifestant que no ha sentit res de nou i que “entenem o podríem entendre que el govern
voti en contra d'una moció que busca d'alguna manera intensificar el control de la despesa i el control de la seva acció de
govern. Entenem o podem arribar a comprendre que el govern voti en contra de qualsevol cosa que vingui des de l'oposició,
més encara quan ostenteu aquesta majoria absoluta forjada amb el més pur estil del clientelisme polític més ranci i més
destructor que mai s'havia vist al poble. No ho compartim i molt menys en aquests temps que ens toca viure on veiem que
tothom (administracions incloses) hem d'apretar-nos el cinturó. Però el que se'ns fa difícil d'entendre és com convergència
us absteniu. Suposem que ho feu perquè viviu instal·lats en la vella política dels vells partits que s'aconformen esperant que
canviï el cicle per després intercanviar els papers i continuar amb un "mas de lo mismo" quan maneu vosaltres. Canviem
això ja d'una vegada. Treballem plegats pel poble. I si hi ha desacord amb la compra de qualsevol cosa. Aleshores ho votem
i ja sortirà la decisió de qui ostenti la majoria. Però mentrestant haurà infinitat de coses en les que ens posarem d'acord i
seran acords consensuats i seran presos pel bé de la comunitat. Cregueu-me que reduiríem despesa clarament”. Afegeix
que hi la llei de transparència es pot fer anar per la via alta o la baixa, i posa com a exemple ajuntaments –com el de
Torrelodones- on s’exposen totes les factures i això ajuda a que es controli més i es deixin de fer despeses supèrflues.
5.- Per al·lusions el Sr. Jordi Janès contesta que creu que han argumentat prou bé la seva abstenció i creu que és radical la
rèplica contra una opinió diferent, ells tenen uns principis d’actuació, errats o no, però no se li pot criticar per tenir-los,
insisteix que ells demanen el control abans de fer la despesa i no després, ja que les factures són despeses realitzades i no
canviaran els seus principis d’actuació per molt que estiguin més a prop de la proposta que del grup SA que de la forma
d’actuar de l’equip de govern.
6.- El Sr. Simeò Abad insisteix que com a vicepresident de la C.R. del Canal d’Aragò i Catalunya, amb un pressupost similar
al nostre, cada mes es passen més d’una hora revisant les factures i les propostes de despesa i cada tres mesos tenen
censors de comptes que les revisen. Per això creu que ho podem fer aquí.
7.- El regidor delegat d’hisenda Sr. Jaume Bernis respon que sentir el que s’està dient, es que no es coneix el que ha fet
aquest govern durant 5 anys, de la manera com s’ha controlat la despesa i dir que no hi ha transparència es faltar a la
veritat, recorda que les factures es revisen una a una pels regidors de l’equip de govern i que els regidors de l’oposició
tenen el dret i l’obligació de controlar-les, això és màxima transparència, a més està la figura de l’interventor que pot
informar als regidors de l’oposició de tota la gestió del pressupost. També informa que es fa una reunió trimestral per
controlar l’execució pressupostària. Afegeix que cadascú te una manera de treballar i ells continuaran així perquè els ha
anat bé, el poble els ha donat la majoria i per tant continuaran així.
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El Sr. Simeò Abad considera que no cal que contínuament digui que poden parlar amb el secretari-interventor, com si no s’
assabentessin, que tenen la seva opinió i l’expressen i que sempre han consultat amb la intervenció quan han considerat. El
Sr. Jaume Bernis respon que no ha volgut faltar el respecte a ningú sinó dir que tenen totes les dades a la seva disposició.
L’Alcalde amplia que així hi ha més seguretat en quant la informació donada és per un funcionari i no un polític.
8.- El Sr. Manel Ezquerra respon al Sr. Jordi Janès que no accepta que li considerin radical per que els hagi tildat de que
siguin d’un partit i actuïn com a tal, demanant que no es preguin les paraules com a malament.
9.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra vol puntualitzar respecte a la Llei de transparència i a la de protecció de dades, que s’estan
adequant a les exigències legals, creu que la moció és per marcar postures, que no es pretén fer clientelisme polític ni s’
abusa de la majoria absoluta, però no es pot menys preuar la voluntat del poble i tractar a la gent que els ha votat com si
fossin poc intel.ligent. El Sr. Manel Ezquerra reitera que ell no ha dit en cap moment aquestes paraules. Seguidament es
dona per tancada la deliberació.
Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència dels tretze regidors que integren el Ple, resta rebutjada per 7
vots en contra dels regidors del grup municipal d’ERC, amb 3 vots d’abstenció dels regidors del grup municipal de CDC, i 3
vots a favor dels regidors dels grups municipals de SA i del PPC.
17.- ESCRITS OFICIALS I INSTÀNCIES.
17.1.- Convocatòria d’Eleccions a Corts Generals 2016.
Es comunica que el R.D. 184/2016, de 3 de maig, (BOE 3/5/2016), convoca Eleccions al Congrés dels Diputats i del Senat pel dia
26 de juny de 2016.
En virtut de l’establert als arts. 55, 56, 57 i ss. de la L.O. 5/85, de Règim Electoral General, amb motiu de les properes eleccions
generals, d’acord amb la costum establerta en anteriors comicis, per Decret de l’Alcaldia s’ha comunicat a la Junta Electoral de
Zona el següent:
Establir i comunicar els següents:


Llocs disponibles per la col·locació de cartells electorals: Vol de les vies públiques. Quedant totalment prohibit enganxar
cartells fora dels llocs i plafons especialment preparats per l’Ajuntament per aquesta finalitat.



Locals públics reservats i gratuïts reservats per actes de campanya electoral: Sala d’Actes del Centre Major. (disponible tots
els dies i hores durant la campanya electoral). PREVIA COMUNICACIÓ A L’AJUNTAMENT.

El Ple es dona per comunicat.
17.2.- Sol.licitud de cessió a precari de porció de terreny rústic de propietat municipal.
El Sr. Valentín Navarro Pacheco, veí de Gimenells (Lleida), sol·licita conrear a precari una part de la parcel.la 58 del
polígon 11 situada a la Ptda. Valmanya, quina superfície aproximada és de 2.684’65 m2. Dit terreny confronta al nord amb
resta de finca matriu, al sud amb camí municipal, a l’est M. Pilar Codina Torrens (pol. 11 Parc. 60) i a l’oest amb resta de
finca matriu.
Vist l’informe favorable del guardar rural i del regidor delegat d’agricultura, tot i manifestant que restaran en benefici de
l’Ajuntament totes les obres, millores i plantacions que realitzi en dit terreny municipal, una vegada que sigui revertit el bé a
l’Ajuntament per interès social o d’utilitat pública o per l’abandonament del terreny per part del precarista, sense que aquest
tingui cap dret d’indemnitzacions per danys i perjudicis ni per les millores realitzades. La cessió és gratuïta i a precari,
podent l’Ajuntament en qualsevol moment revertir el seu bé al patrimoni municipal amb l’únic preavís per escrit efectuat amb
un mes d‘antelació. Es prohibeix tot moviment de terres, edificacions o instal·lacions de tota mena sense la prèvia
autorització municipal.
Es proposa per l’Alcaldia atorgar l’autorització d’us per conreu a precari, d’acord amb les condicions expressades.
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Oberta deliberació es realitzen les següents intervencions, manifestant les opinions sintetitzades següents:
El Regidor portaveu del grup de SA Sr. Manel Ezquerra manifesta que no tenen informació de la proposta, però que confien
en el criteri del guarda rural i del regidor d’agricultura.
Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència dels tretze regidors que integren el Ple, resta aprovada per
unanimitat.

18.- PRECS I PREGUNTES.
Com antecedents aquest punt, es vol fer constar que durant la realització de les preguntes i precs es suscita deliberació sobre la
durada de les mateixes i les deliberacions, l’Alcaldia sosté que per tal que es puguin formular les màximes preguntes per tots els
regidors aquestes haurien de ser curtes i les deliberacions no s’haurien de produir ja que es tracta de pregunta i resposta que,
d’acord amb la normativa es poden formular fins i tot per escrit a la següent sessió. Per d’altres regidors com el Sr. Manel
Ezquerra les preguntes haurien de ser lliures en el temps i en les deliberacions per tal de poder expressar lliurement les opinions
dels grups municipals. L’Alcalde respon que li correspon com a president regular les intervencions i així ho farà per tal que puguin
participar tots els regidors que ho desitgin i si s’han de respondre les preguntes per escrit s’intentarà realitzar amb el menor temps
possible. Seguidament es passen els precs i preguntes realitzats.
Primer.- Precs i Preguntes del regidor del grup municipal de S.A. Sr. Manel Ezquerra:
Respecte l'aprovació de la liquidació del pressupost general de l'exercici 2015. Que s'aprova per l'alcaldia i ens ho haveu "passat"
pel Ple en règim de comunicació (fet que impossibilita el poder manifestar la nostra opinió i poder mantenir un mínim de diàleg en
el moment que hem passat pel punt de l'ordre del dia). Us voldríem fer unes reflexions/ preguntes per tal que serveixen per poder
redreçar el rumb pel que fa a les despeses (algunes supèrflues) en les que vivim instal·lats i a la vegada aquestes
reflexions/preguntes serveixin per deixar clar el que passa aquí.
1ª Pregunta.- Ens podeu explicar amb paraules planeres que ha passat perquè el nostre ajuntament gaudeixi d'un nivell
d'ingressos com mai (bàsicament per l'augment dels ingressos per impostos directes) i amb tots aquests ingressos de record no
siguem capaços de fer cap amortització extraordinària de crèdits?. Mostra evolució d’ingressos dels darrers 4 anys des de la
legislatura de CiU on el pla econòmic ja preveia la reducció de l’endeutament, amb ingressos punta del 2012 i reduccions
posteriors.
El regidor d’hisenda Sr. Jaume Bernis contesta que els ingressos dels impostos estan baixant des de l’any 2013 al 2015 i també al
2016, el que està dient el Sr. Ezquerra no es veritat, ja que l’increment dels ingressos corrents de l’ajuntament del 2014 al 2015
solament ha estat del 4% i des de el 2010 al 2015 ha estat al voltant del 2%, aquesta variació solament ha estat de tres milions i
surt explicada als pressupostos perfectament, la variació és lògica a la vista del creixement de la població en unes mil persones
des de l’any 2010. Creu que l’esforç de l’equip de govern es prou important, amb unes execucions pressupostàries de quasi el
98%, es en les despeses de serveis i inversions executades on es destinen els ingressos, ja que no cal fer més despesa en
reducció del deute, afegeix que el deute real que van heretat era del 9,3 milions i el deute financer de quasi 7 milions.
Posteriorment s’entra en un creuament de dades entre el Sr. Ezquerra i l’Alcalde i el regidor d’hisenda, on el Sr. Manel Ezquerra
manifesta que s’han incrementat els ingressos en 4 milions més en la legislatura d’ERC que en la legislatura de CiU, contestat pel
Sr. Jaume Bernis i l’Alcalde que les explicacions estan als pressupostos i que en la legislatura de CiU es van fer pressupostos de
fins a 16 milions d’ingressos, dient que no es poden donar les dades d’una forma interessada i que no s’han de donar dades totals
sinó per habitant que és més significativa, així l’han exposat cada any en les assemblees populars que fan per informar al poble
de les despeses socials, culturals, de seguretat, etc. en les que es gasten els ingressos.
2ª Pregunta.- Que ha passat durant l'exercici 2015 perquè haguem superat la regla del sostre de la despesa?... Ha estat a causa
del dispendi en clientelismes diversos?... Amb aquest passat 2015 ha quedat clar que sí. Oi? Ens em passat en més de 85.000 €.
en les festes majors i actes institucionals. Aquesta manera de fer ara ens obligarà a aprovar un pla econòmic i financer, Sou
sabedors que aquest incompliment ens limita la operativitat de les necessitats que puguem tindre l'Ajuntament en algunes
matèries?.

Esborrany acta de Ple

47

L’Alcalde contesta que quan es van passar les dades al Ministeri de l’execució de 4 t. Trimestre de 2015, durant el mes de gener,
es complia amb la Regla de la Despesa, que ha estat un canvi del criteri del Ministeri a darrera hora, en la que ha reduït la
despesa finançada amb romanents de tresoreria, la que ens ha fet incomplir la regla de la despesa en el moment de comunicar la
liquidació al Ministeri. Informa que no estem intervinguts, solament caldrà ficar damunt de la taula una reducció de la despesa de
234.000 €. aproximadament, però recorda també que ens em passat perquè tenim pendent de rebre uns 600.000 €. de
subvencions de la Generalitat i la Diputació, que ens ha obligat a gastar més del que esperàvem en subvencions.
Posteriorment s’entra novament en un creuament de dades entre el Sr. Ezquerra i l’Alcalde i el regidor d’hisenda, on el Sr. Manel
Ezquerra manifesta que s’ha incrementat la despesa corrent més en la legislatura d’ERC que en la legislatura de CiU, acusant-los
de clientelisme polític en campanya electoral, especialment per l’increment de les subvencions donades. L’Alcalde es reitera que
són dades falses, que les despeses s’han justificat en els serveis socials, culturals, esportius i de seguretat abans explicat,
necessàries per mantenir la cohesió social, i que es desconeix totalment el creixement que ha hagut del teixit associatiu del
municipi que s’ha augmentat en un 20% i que ha justificat l’increment de subvencions.
3ª Pregunta.- Relacionat amb l'anterior qüestió (el de la despesa incontrolada) (a la qual ja hem fet referència quan us vam dir
aquí en aquesta sala que som un ajuntament "gastón" i que s'hauria d'acotar i controlar la despesa). Ens podeu explicar que ha
passat amb el romanent de tresoreria de al voltant de 600.000 € procedent o millor dit que quedaven del famós crèdit pels
terrenys del Saladar?. Tanmateix, ens podeu explicar com estan les pòlisses de crèdit de 800.000 € per atendre pagaments. Per
cert, una altra regla que estem incomplint, la del pagament a proveïdors en 30 dies. De no subsanar-se aquesta màniga ampla del
"gasto" o del "malgasto" també ens acabarem passant d'aquesta regla per molta perícia que tingui el departament de
comptabilitat, això ens acabarà limitant la operativitat de l'Ajuntament.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra manifesta que ja s’ha contestat a les preguntes anteriorment la situació de la tresoreria no es una data
de caixa fixa, ja s’ha contestat els pendents d’ingressos de subvencions que estem tenim i això és el que provoca la situació de
les pòlisses de crèdit, la utilització del romanent de tresoreria i la situació del deutes ja s’ha contestat anteriorment.
4ª Pregunta.- Tot i que les nostres ideologies són molt distants, nosaltres respectem la vostra, acceptem algunes polítiques
progre-barcelonines que suposo que venen marcades per les directrius dels partits. Una és la de les polítiques socials per
exemple. Però Nosaltres seguim pensant que les polítiques d'un poble les ha de marcar la gent del seu poble. A pesar d'aquesta
gran diferència pel que fa al concepte nosaltres ens agradaria debati-ho, i a pesar d'estar en posicions distants ens agradaria
buscar punts d'acord que segur en tenim... segur que el poble en sortiria beneficiat. La diversitat enriqueix. Però també demanem
que es respecti i es tingui en compte l'opinió de l'oposició. Representem una part important del poble. Ningú té la veritat absoluta i
menys en política. Tenim un problema de liquiditat i Hauríeu de ser conscients que les solucions al problema són el nivell de
despesa que tenim. Les solucions són totes pèssimes i ens agradaria explicar-les aquí perquè tothom ho sapigui. A partir de
detectar-ho potser posarem fil a l'agulla per solventar-ho.
1 ª de les solucions; Ho podríem Compensar realitzant nous crèdits cosa que ningú volem suposo. Oi? (Aquí ens explicareu que
ho podríem fer perquè estem per sota del límit d'endeutament i tal).... Però penseu que el límit va amb relació amb els ingressos
que tenim. Si tinguéssim els mateixos ingressos de l'època que rondàvem el 110% d'endeutament, ara potser el superaríem.
2ª de les solucions; Es pot Reduir la inversió, fet que per desgràcia ja s'està complint amb els darrers exercicis. Destinant a
inversió cada vegada menys diners. Aquí afegint que es realitzen crèdits pressupostaris del capítol d'inversions cap al capítol de
béns corrents i serveis, i que de seguir amb aquesta tendència el nostres carrers i els nostres equipaments cada vegada aniran a
menys. Suposo que tampoc ho volem, no?
3ª de les solucions; sinó fem més pòlisses de crèdit i no ens endeutem més, ni tenim romanents de tresoreria disponibles i seguim
mantenint o augmentant la despesa només quedarà la pitjor... La pitjor solució i la que per desgràcia sempre acaba passant:
"Tornar a incrementar els impostos”. Aquesta suposo que encara la volem menys, no?
4ª de les solucions; també dolenta, però la més lògica i la de més sentit comú. Hauríem d'Avaluar totes i cadascunes de les
despeses i considerar que hem de reduir la despesa corrent per serveis no obligatoris o impropis per poder a garantir i millorar els
que si són obligatoris. Hauríem de tocar de peus a terra, saber on som, qui som i on volem anar. Aquí totes les administracions
del país estan en crisi, i des de fa 5 o 6 anys els ha tocat reduir despesa i l'Ajuntament d'Alcarràs no només no la reduït sinó que
l'augmentat.
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Nosaltres us tornem a demanar la creació d'aquest observatori de control de totes i cadascunes de les despeses que tenim i la
comissió d'avaluació i recuperació de tots els serveis externalitzats. És l'única manera de sortir d'aquest atzucac i aquest cercle de
despesa en el que ens hem instal·lat. Hauríem de mirar fins i tot de no deixar cap llum encesa (ja m'enteneu)
A vegades, plegar veles a temps, és una victòria.
Quina és la solució que voleu aplicar?.
L’Alcalde contesta que la que han fet durant els darrers 4 anys, que l’han explicat més de cent vegades, que es concreta en baixar
els impostos als veïns, incrementar les despeses en serveis i reduir l’endeutament.

5 ª Pregunta.- En el decret d'alcaldia del 15 de març s'aprova una despesa per import de 40.278'67€ per a la contractació
"menor" de panells forjats per l'ampliació de les instal·lacions del camp de futbol. Jo mateix formo part de la comissió d'obres i
urbanisme i en cap reunió s’havia fet menció d'aquesta compra. No seria bo parlar-ho, debatreu i inclús donar la possibilitat de
trobar preus més adients relació qualitat preu, inclús contemplar la possibilitat de fer els forjats in situ pels mateixos paletes?
L’Alcalde contesta que la contractació es va realitzar en la mateixa forma que es va plantejar al projecte tècnic perquè no es podia
canviar la imatge arquitectònica dels edificis i per això es va acordar mantenir els mateixos forjats.
6ª Pregunta.- En el decret de 20 de febrer s’atorga un complement de productivitat a l'esmentat personal de la brigada, tal com
consta a l'informe emès pel Gerent de serveis i el cap de la Brigada Municipal. A veure, nosaltres hem assistit a totes les
comissions de governació i en cap s'ha fet menció de la possibilitat de cap complement de productivitat. En el citat decret, no hi
consta cap especificació de a qui se li atorga ni el motiu. No creieu que les despeses de l'Ajuntament no es mereixen una mica
més d'avaluació per part de tots?.
L’Alcalde contesta que està a la disposició de tots els regidors els informes que realitzen el cap de la brigada i el gerent de serveis
que motiven l’atorgament dels complements de productivitat i la seva valoració, que és potestat de l’alcaldia atorgar-lo
especialment a la gent de la brigada que realitza moltes hores fora de l’horari habitual, no obstant reconeix que si que es podia
haver comentat amb els regidors de l’oposició els criteris d’atorgament.
7ª Pregunta.- En acord de Junta de Govern del dia 23 de març, en el punt 10. aprovació de sol.licitud d'ajuts a projectes
d'iniciativa social 2016, suport als habitatges temporals d'inclusió social de l'Obra Social de la Caixa. Llegits els acords del govern
Ens podeu fer cinc cèntims més de que es tracta aquest projecte?.
La regidora delegada de serveis socials Sr. Maite Codina contesta que es va preveure al pressupost fer el projecte de la
rehabilitació de l’edifici rebut en donació, per a destinar-lo a usos socials, aquest projectes es pensava fer en un o dos anys,
segons les disponibilitats de subvencions que es poguessin rebre, i així anirem fent, al nostre ritme, amb subvencions o no, però
igualment s’hauran de fer les obres de reparació de l’edifici perquè són necessàries.
8ª.- Pregunta.- En acord de Junta de Govern del 6 d'abril. En el punt 5: contracte menor per la instal·lació d'una pista de skate
board al Parc de la Via. Hem pogut veure com recentment ha estat instal·lada dos rampes més a la pista d'skate per valor de
29.000€. Tornem al mateix d'abans. En cas de decidir unilateralment l'ampliació de la pista d'skate, que per cert no es que
comptem amb molts practicants, pensant que potser amb els 40.000€ de la primera fase construïda fa un any ja n’havia
prou. Com és que tampoc n'haveu fet cap referència a la comissió d'urbanisme ?.Per cert, també volem alertar-vos que una de les
rampes o accessoris d'aquesta mena d’instal·lacions es un deslliçant per a la base del skooter o patinet en qüestió. Està instal.lat
a 1 metre 60 cm de un muret de formigó que fa les funcions de banc. Doncs bé, creiem que per motius de seguretat s'hauria de
procedir a revisar la seguretat d'aquest mòdul. En cas de caigudes el perfil del cantó de formigó està molt a prop del joc en
qüestió.
L’Alcalde contesta que són obres previstes i que a la comissió d’urbanisme no s’acostumen a passar aquestes actuacions
menors, són polítiques de l’equip de govern que estan als pressupostos, afegeix que són molts els practicants del Parc de la Via
en general, i també al parc de l’skate, hi ha molts usuaris, respecte a les condicions de seguretat es revisaran.
9ª.- Pregunta.- En acord de la Junta de Govern del 6 d'abril. En el punt 6. Ens podeu fer cinc cèntims de les condicions del
contracte de cessió d'ús i gaudi del local del bar Casanova. Així com el contracte de lloguer amb la propietat del immoble
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posteriori contemplat en el punt 7. Tanmateix, explicar-nos Les condicions i les motivacions que us han portat a prendre aquesta
decisió?.
L’Alcalde contesta que va ser una qüestió d’oportunitat per la jubilació de la titular del bar Casanovas i perquè es volia
desenvolupar l’arxiu històric amb documents de més de 100 anys que són molt interessants i es troben en mal estat de
conservació i dipòsit, per això es va apostar per obtenir els drets del local i fer el seu lloguer molt pròxim a la Casa Consistorial i
poder fer l’adequació de l’arxiu progressivament. Creiem que es necessari tenir un arxiu històric i per això em fet el conveni amb
una Associació d’arxivistes del Segrià que ens ajudarà a cercar subvencions, a classificar i desinfectar els documents fent un
projecte de treball que és la idea de l’equip de govern.
10ª Pregunta.- En la Junta de Govern del 4 de maig en el apartat final d'assumptes de diversos serveis. En el punt 9.4. Parla de
comunicació de l'acta de la comissió de seguiment del conveni de col·laboració amb el Departament de Salut de la
Generalitat. Paraules textuals: "Es comunica de l'acta de la comissió de seguiment del conveni de col·laboració amb el
Departament de Salut de la Generalitat realitzat el proppassat 21/01/2016, per tal de ratificar el conveni per la realització de la
prestació de serveis de protecció de la salut en matèria d'establiments públics de venda d'aliments i begudes i el control sanitari". Qui forma aquesta comissió de seguiment?. -Quin és el conveni amb el Departament de Salut?. -Quines són les prestacions de
serveis?, que fan?, i qui les ordena?.
L’Alcalde li contesta que se li informarà per escrit de les condicions del conveni per tal que tingui una més detallada informació.

Segon.- Precs i Preguntes dels regidors del grup municipal de C.D.C.
1ª Pregunta.- La regidora del grup de CDC Sra. Ester Ibars dona manifesta: Primer que tot, expressar la nostra opinió vers
l’assemblea econòmica presentada al poble el dia 28 d’abril, creiem que es una falta de respecte, si més no lícit, que es presentin
els números, la situació econòmica de l’Ajuntament sense haver-los presentat i explicat als regidors de l’oposició que formen part
del Govern de l’Ajuntament. I no se’ns convoca, als regidors fins el dia 09/05/16, 10 dies desprès. Un cop revisada la liquidació i
ser sabedors del pla econòmic financer per controlar la despesa al que estem obligats, ens fem una pregunta, es va explicar
aquest tema a l’assemblea econòmica al poble?. la nostra lectura dels pressuposts, una altra manera d’explicar la vostra gestió. A
trets generals, un cop disposem de la liquidació del 2015, veiem, que:
-Feu uns pressupostos on s’aproven unes partides, per exemple en l’apartat de serveis públics bàsics, en seguretat ciutadana, en
urbanisme, en cementiri nou, i aquests partides es veuen reduïdes, no executades i traspassada part de la seva partida cap a
ornaments en parcs i jardins.
-Incrementen els serveis socials i la promoció social, tal i com molt bé sempre dieu que aposteu per això, però com ja havíem dit
en altres ocasions, potser no tant en la seva vesant d’ajuda, en lo material i necessari per a la gent necessitada, sinó en totes les
despeses fixes que comporta aquest servei, com personal, lloguers i pagament d’IBI i rehabilitació de locals no propietat de
l’Ajuntament.
-El que es tenia previst invertir en educació s’ha vist reduït en 75.403 euros, que es el que s’ha reduït i perquè? Que s’ha deixat de
fer en l’àmbit de l’educació que es tenia previst fer?.
-En esports, les despeses que s’imputen a l’Ajuntament, s’incrementen en 62.496,09, es redueix l’apartat d’instal·lacions 114.947 i
s’envien 177.443,28 en Administració general de l’Esport, per tant segueixen incrementant les despeses corrents en aquest
apartat.
-S’ha efectuat un traspàs extra de diners de l’Ajuntament al P.M.E. per un valor de 75.000 euros que sumats als que es tenien
previstos, puja un total 194.200 euros, a que es deguda aquesta partida extra?
-En festes majors i actes festius institucionals, més les nits a la Fresca, que dir d’aquest apartat que no us hàgim dit ja, doncs que
seguim: de les 257.050 €. Inicials, s’amplia amb 94.632,01 €. I s’arriba a 351.682,01 €. Definitivament.
- A les nits a la fresca: inicial 20.100 €. Modificacions 15.348, amb un total de 35.448 €.
-Perquè pressupostem uns 20.000 euros i després resulta que hi destinem el 76% més de lo que havíem pressupostat, senyors
els pressupostos son orientatius però no ens podem desviar tant, s’ha de ser més curos en la despesa de la gresca. Així a les
festes majors destinem inicialment 192.000 €. Modifiquem amb 82.349,54 €. I fem un total definitiu de 274.349,54 €.
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En festes major el mateix, l’any 2014 pressupostem 191.000 desviant-nos una barbaritat, i al 2015 tornem a pressupostar el
mateix, bé 1.000 euros més, però no apliquem el pla d’estalvi de despesa i ens passem en el mateix. Tornem a dir que els
pressuposto no reflecteixen les vostres actuacions al executar-lo, es a dir, uns pressupostos que menteixen. Així en altres actes
institucionals fem inicialment 65.000 €. Modifiquem en 12.282,47 €. Fins arribar als definitius 77.332,47 €.
El Conseller d’economia i vicepresident del Govern de Catalunya i president d’ERC, el Sr. Oriol Junqueres, ha dit que no farà uns
pressupostos pintats, per al nostre país Catalunya, i els vostres son pintats, pintats. Perquè no compleixen res del que teniu
pressupostat en cada partida, porteu 2 anys equivocant-vos o pintant algunes partides amb unes quantitats que llavors desfaseu
en despesa i l’any següent torneu a fer el mateix. Aquestes i d’altres despeses fan que a l’any tingueu que modificar o
sobrepassar els pressuposts, al 2014 en 800.000 euros i l’any 2015 en 219.000, aquetes desviacions ens fan veure que porteu un
gran alt ritme en les despeses , que també fan que ens hàgim passat del sostre de despesa, no sent només culpa de la manera
de comptabilitzar el romanent de caixa.
Pel que fa a l’evolució dels darrers 5 anys de govern manifesta:
Si mirem l’evolució del vostre govern, en aquest 5 anys, i ho apliquem a la liquidació del 2014, a la del 2015 i als pressupostos del
2016, es el que ja fa temps venim dient i posem de manifest, heu incrementat el capítol de personal, si el vàreu reduir de l’any
2011 al 2012, per tots es ven sabut tots els acomiadaments de personal que segons dèieu era per a reduir despesa, doncs
l’anterior govern de CIU portava un excés de personal i despesa, perquè ara comprovem que passats 5 anys de la vostra gestió
les despeses de personal passen del 2011 de 2.688.247 euros al 2016 en 2.823.460; però a la vegada si augmentem el personal
però es redueix el capítol de bens i serveis, però no, aquest capítol també l’augmentem en 323.694 euros, si si ara per això
aquest 2016 ja ens tocarà reduir-ho tot.
L’elevat capítol de despeses en inversió a entitats, s’ha augmentat en un 240%, senyors que quant un no mesura el que fa al cap
del temps les coses passen factura, i ara hem d’aplicar un pla econòmic financer.
Si ja sabem que la població ha augmentat molt, hem incrementat en 880 habitants del 2011-2015, però no totes les despeses ni
de personal ni de serveis corrents incrementen proporcionalment al número d’habitants, i a la vegada els nostre ingressos
corrents han incrementat en un 11%, s’han recaptat 895.426 euros més
Però no ho hem sabut aprofitar per a fer un bon pla d’ajustament de despesa, o si més no ja que comptem amb un bon progrés
dels nostres ingressos, haver pogut fer unes inversions més necessàries com ja hem dit altres vegades, començar el cementiri
nou, i no pas anar decorant places i jardins amb equipaments que si no hi fossin, no passaria res,... com construir camps de
handbol platja, modificant en exageració certes partides del pressupost com serveis social, festes i actes institucionals, entre
d’altres, no pagant a tantes empreses privades, ni fent tants projectes, que només acaben sent projectes. També haguéssiu pogut
reduir el deute, però amb amortitzacions anticipades, es a dir, fer pagament extres del nostre deute, no el que haveu fet i que si
clar que si a reduït el deute en 5 anys, si paguem cada mensualitat d’amortització que ens tocava per contracte de préstec, vas
reduint deute, evidentment, ho heu fet vosaltres i ho hagués fet qualsevol grup. No heu volgut demanar cap préstec a llarg termini
per a que no es vegi incrementat el deute, però si feu anar les pòlisses al límit donada l’elevada quantitat en despeses i
pagaments a fer, el que fa que ens incrementi més. Com la pòlissa última e 300.000 feta per poder complir amb la llei de
pagament a proveïdors.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra respon que consideraria una falta de respecte no informar a la gent del poble i per això sempre han fet
les assemblees informatives en els darrers cinc anys. Els regidors tenen totes les dades, el seu dret i la seva obligació. La
necessitat del Pla econòmic i financer és evident i per això es va explicar fent un exercici de transparència, -la regidora Sra. Ester
Ibars informa que això no ho sabia l’oposició, l’Alcalde informa que certamen això si que s’havia pogut informar prèviament-.
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Afegeix que els pressupostos es modifiquen habitualment, els diners destinats a educació són discutibles perquè no som
competents en aquesta matèria, són subvencions incrementades a les AMPA i en conservacions de les escoles ordinàries. Les
modificacions en Esports s’han fet perquè considerem que és un sector molt important de les nostres polítiques i s’han habilitat les
instal.lacions. En quant a les festes sempre s’acostuma a sobrepassar una mica les previsions, perquè les programacions es
pretenen fer amb qualitat i perquè en la pressa de decisions sempre hi participa molta gent, com els de la comissió de festes i
penyes que al final poden variar i incrementar les previsions.
L’Alcalde continua afegim que estem parlant d’una execució del pressupost molt elevada, al voltant del 96% i que es molt complex
el compliment, fent canviar crèdits d’unes despeses cap a les altres. Aquestes exigències de compliment de la despesa és la que
ens ha provocat excedir-nos amb el compliment de la regla de la despesa.
L’Alcalde informa que l’increment de les despeses de personal depenen de les exigències dels serveis, per exemple en qüestions
urbanístiques per millorar els serveis i les acumulacions de tasques per llicències d’activitats ramaderes, creu que el personal ha
de justificar-se, com per exemple el de l’entorn dels serveis culturals o de serveis socials, es fan més coses hi ha més feina, tot
això implica més gent. Hi ha més teixit social, més població i més serveis, tot això és important per valorar els increments.
L’Alcalde afegeix que respecte a la reducció de l’endeutament, dels crèdits, és un criteri polític, o es redueix deute o es fan obres
com les millores de la places o parcs, creu que si generem estalvis es per donar més serveis al poble tot i complint amb els límits
de l’endeutament que els situem al volant del 56% sobre el 75% o el 110% de límits legals. Es el criteri de l’equip de govern. –La
Sra. Ester Ibars pregunta sobre el personal acomiadat l’any 2012, pregunta si abans no servia per a res i ara si?, l’Alcalde
contesta que els increments de personal ha estat en àmbits urbanístics i esports no en els àmbits afectats l’any 2012.
Finalment l’Alcalde informa que quan es van passar les dades de l’execució del 4 t. Trimestre de 2015, a finals del mes de gener
de 2016, el Ministeri no ens va informar que hagués excés de la regla de la despesa, però van canviar el criteri al moment de
presentar la liquidació al mes d’abril de 2016, descomptant la utilització dels romanents de tresoreria efectuats l’any anterior.
2ª Pregunta.- El regidor del grup de CDC Sr. Jordi Janés es reitera en les preguntes i precs realitzats en sessions anteriors sobre
el criteri de pressupostar els camins, al pressupost de 2016 es va demanar fer una partida de 400.000 €. Però se li va respondre
que no era adient, que no era raonable. Doncs resulta que al final s’han pressupostat definitivament més de 400.000 €. Euros al
2015 i sembla que per al 2016 serà el mateix, per això solament demana que se’ls escolti i a les proves s’adreça.
3ª.- Pregunta.- El regidor del grup de CDC Sr. Jordi Janés, en relació amb l’anterior, pregunta que si es cert que si haguéssim
registrat el total de les factures de asfaltat de camins a la liquidació del 2015, no hauríem tancat la liquidació en positiu?.
Es contesta de forma conjunta a la 2ª i 3ª pregunta. El regidor de camins Sr. Jordi Estela i l’Alcalde contesten que és cert que les
previsions inicials eren inferiors a les realitzades, però l’excés de la despesa ha estat per una causa justificada d’ampliar les
reparacions dels camins, i la negociació realitzada per al pagament de les factures va ser en benefici del poble, recorda que els
pressupostos no solament respecte als camins i que s’arrossegava una despesa anterior de l’any 2014, per això es va haver
d’ampliar la partida.
4ª.- Pregunta.- El regidor del grup de CDC Sr. Jordi Janés, en relació amb l’anterior, pregunta si està en perill les obres del parc
de Magalàs per l’accés a les escoles de dalt, quan teniu previst de començar les obres al casino de polit de terra i barra de llums i
finestres del comptes?
L’Alcalde contesta que s’hauran d’estudiar les diferents possibilitats i reduccions que es faran al pla econòmic financer i que també
s’informarà oportunament.
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5ª.- Pregunta.- El regidor del grup de CDC Sr. Jordi Janés, en relació amb l’anterior, pregunta Quines retallades tenen pensades
fer amb la aplicació del pla econòmic financer? A conseqüència de haver gastat en excés la renovació de les pòlisses que venen
properament haurem de pagar un sobre interès per tenir poca solvència?
L’Alcalde contesta com a la pregunta anterior, que s’hauran d’estudiar les diferents possibilitats i reduccions que es faran al pla
econòmic financer i que també s’informarà oportunament.
6ª.- Pregunta.- El regidor del grup de CDC Sr. Jordi Janés, en relació amb l’anterior, pregunta quina afectació als tipus d’interés
provocarà el tenir un Pla econòmic financer?.
L’Alcalde contesta que en principi no hauria de tenir repercussió, perquè l’important en els criteris de prudència financera són els
resultats de capacitat de finançament i complir amb el límit d’endeutament, amb els que complim també l’any 2015.
7ª.- Pregunta.- El regidor del grup de CDC Sr. Jordi Janés, en relació amb l’anterior, pregunta si haurem de prescidir de les dues
places de policia local que es pensaven crear l’any 2016 per causa del Pla econòmic financer?.
L’Alcalde contesta que el pla econòmic i financer provoca no poder fer la convocatòria de les dues places de policia, esperem
complir durant l’any 2016 i a les hores poder efectuar la convocatòria de l’oferta pública, en tot cas es refereix a una plaça donat
que l’altra es pensava cobrir interinament per substitucions de vacances i la jubilació d’un vigilant.
8ª.- Pregunta/Prec.- El regidor del grup de CDC Sr. Jordi Janés, Volem agrair que han reparat pintat els jocs el parc gaudi
gracies a la instància presentada per Convergència el mes de febrer, tot i que encara està trencat un d’aquest jocs en concret una
maneta de color blanc .
9ª.- Pregunta/Prec.- El regidor del grup de CDC Sr. Jordi Janés, en relació amb l’anterior, Us vam demanar fa uns mesos enrere
que passéssiu la picadora i netegéssiu la zona dels pantans i vàreu atendre la petició, a dia d’ahir us ensenyem fotografies de
com està actualment aquesta zona , ja que disposem de serveis externs de servei de picadora per un valor de quasi 6.000 € tot i
tenir picadora de l’ajuntament i pagar en reparacions 3.816 € us demanem que urgentment ho torneu a netejar.
Es contesta de forma conjunta a la 8ª i 9ª pregunta. L’Alcalde contesta que agraeix la participació i la col.laboració ciutadana, que
ajuden als serveis habituals de conservació de les infraestructures, com les dels pantans a la que es va cada any a tallar les
herbes.
10 ª Pregunta/Prec.- El regidor del grup de CDC Sr. Jordi Janés pregunta si ja han trobat diners per la gespa del camp de
futbol(prefereixen muntar jocs infantils de skate de 29.000 € o desviar-nos en 100.000 € en festes populars, o els 75.000 € al
patronat d’esports sense pressupost. com ho expliquen als usuaris del camp de futbol, que sabem que es continuen lesionant?
L’Alcalde contesta que no ha estat fins a dates recents que s’ha informat al PME sobre l’increment de les lesions suposadament
pel camp de gespa, informa que s’ estant fent actuacions per tal de trobar una subvenció per finançar l’actuació per poder
executar la renovació l’any 2017, tots van veure la necessitat el mateix dia.
11 ª Pregunta/Prec.- El regidor del grup de CDC Sr. Jordi Janés manifesta que vau agafar el compromís de convidar-nos a les
reunions amb el departament de carreteres pels temes de la rotonda així com amb les carreteres de la CHE, a dia d’avui no ens
heu convidat a cap. Us demanem que hi podem assistir per estar assabentats de aquests temes
L’Alcalde contesta que les visites al Parlament i a la C.H.E. va ser perquè es va acordar entre tots els municipis afectats que
anessin els màxims responsables polítics que eren els alcaldes i així es va fer, no obstant creu que C.D.C. ja ha fet iniciatives a
banda de l’ajuntament i que tenen informació al respecte, per això creu que s’ha fet igual que la resta de municipis.
12 ª Pregunta.- El regidor del grup de CDC Sr. Jordi Janés manifesta Volem saber si han demanat audiència amb la consellera
de agricultura, per a rebre els pagesos d’Alcarràs que volen solucions pels preus de la fruita, vam trobar la absència de l’alcalde a
la manifestació de divendres davant la conselleria, per quin motiu no hi va assistir?.
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L’Alcalde contesta que ha estat l’actuació d’un grup de pagesos no constituïts formalment, ell pot estar d’acord com a pagès i de
fet a la manifestació van assistir familiars seus, però com a polític, com alcalde considera que no hi havia d’anar, cosa que
canviaria si al final es constitueix i legalitza l’associació de pagesos. La Consellera el que diu es que és amb els sindicats agraris
que tenen la representació legal, amb els que ha de parlar, no obstant se’ls ha donat informació i se’ls ha deixat la sala del Centre
Major municipal per tal de fer actuacions, fent saber que s’han mantingut reunions amb els responsables de la plataforma.
13 ª Pregunta.- El regidor del grup de CDC Sr. Jordi Janés manifesta que si diu lo del Parlament es perquè va ser l’Alcalde el que
li va dir que li convidaria, no per res més.
L’Alcalde es reitera en la resposta donada a la pregunta 11 ª.
14ª Pregunta.- El regidor del grup de CDC Sr. Gerard Companys manifesta una seria de preguntes:
a)

Voldria saber el preu que al final es pagarà per l’adjudicació del parc de Magalàs?

L’Alcalde li contesta que se li farà arribar la informació quan s’adjudiqui definitivament el servei, actualment en període de probes.
b)

Troba fora de lloc que es pagui l’IBI de l’edifici de les Roquetes, a part del preu del lloguer.

L’Alcalde li contesta que es podria haver incrementat el preu del lloguer amb l’IBI, que quan es va demanar es va considerar que
els 1.000 €. mensuals del lloguer de l’edifici era econòmic en relació amb els espais rebuts, i per això es va considerar assumir
directament aquesta despesa.
c)

Pregunta que quan costarà rehabilitar el Bar Casanovas per arxiu?.

L’Alcalde contesta que durant l’any 2017 es definiran els costos de les actuacions a realitzar, segons els informes de les
necessitats que es definiran a l’informe dels arxivistes.
d)

Manifesta que han vist la factura de la venda de 3 porcs d’un regidor de l’equip de govern a l’ajuntament, quan als
cursos que han fet els han fet saber que resulta incompatible.

L’Alcalde contesta que a part de la legalitat, que s’informarà, resulta que existeix posa disponibilitat al poble per comprar 3
porcs per la festa de la matança dels porcs, ja que la gran majoria dels productors estan integrat; el regidor Sr. Jaume
Bernis, afectat per la pregunta respon que fa més de 12 anys que l’està fent i se’l demanaven les Mestresses de Casa,
regalant sempre un, però manifesta que no te cap problema en deixar de fer-ho, que així es feia en la legislatura anterior i
es feia sense mala fe ni cap benefici especial ja que era propietari exclusiu dels porcs i el podia fer, però reitera que si cal no
té cap problema en deixar de fer-ho.
15ª Pregunta.- La regidors del grup de CDC Sra. Ester Ibars, respecte a la subvenció atorgada a Càrites, voldria algun
aclariment dels 1.000 €. Atorgats quan ells van sol·licitar 1.500 €. I als pressupostos apareixien 500 €.
La regidora delegada de serveis socials Sra. Maite Codina manifesta que darrerament sempre se’ls havia atorgat 1.000 €.
en atenció als programes que presentaven i malgrat al que apunti inicialment les previsions del pressupost, es va parlar amb
Càrites i se’ls va dir que se’ls donaria el mateix que l’any passat, pactant que al final de la temporada d’estius es seurien per
parlar de les activitats realitzades i si es justificaven més despeses es pagarien els 500 €. restants.
Tercer.- Precs i Preguntes del regidor del grup municipal d’ERC Sr. Jaume Bernis.
Única.- El regidor Sr. Jaume Bernis, delegat d’esports, informa que el Club de Futbol d’Alcarràs es juga el proper dissabte
l’ascens de categoria en un partit celebrat a casa i per això demana la màxima difusió i i invita a l’assistència per tal de poder
ajudar a l’equip en l’ascens de categoria.
El Ple es dona per comunicat.
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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, 17 de maig de 2016.
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