Pere Biedma Agüera (1 de 2)
Secretari-Interventor
Data Signatura: 04/01/2020
HASH: 2a9e460944a501550664b8c02d7cc4ac

ACTA NÚM. 11/2019
Expt. PLN/2019/11.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2019.

Data: 26 de setembre de 2019.
Horari: Inici a les 20:00 h i acabament a les 22:00 h.
Lloc: Sala de sessions.
A les 20:00 hores del dia vint-i-sis de setembre dos mil dinou, 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.
Manel Serra Godia, amb l’assistència dels regidors que es relacionen seguidament, i la del Secretari Sr.
Pere Biedma Agüera, que certifica.

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

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

ACTA DEL PLE

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

ABSÈNCIES:

Es donen les absències excusades dels regidors i regidores següents:
-Durant tota la sessió de les Regidores: Sra. Dolors Gòdia i Serra (SA) i la Sra. Laia Sisó Sanjuan (ERC).
-Durant tota la sessió de la Interventora Sra. Ester Abellana Mogues.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

Es celebra sessió ordinària, prèvia convocatòria i publicitat efectuada amb l’antelació i forma
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Manel Ezquerra Tomàs (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 08/01/2020
HASH: 244cd838b4700058c49b79dc0a3c1dc2

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

Número: 2019-0015 Data: 04/01/2020

ASSISTENTS :

reglamentària, amb quòrum d’assistència suficient. Oberta la sessió i declarada pública per la
Presidència, seguidament es procedeix a conèixer els assumptes inclosos a l’Ordre del dia.
ORDRE DEL DIA:

A) PART RESOLUTIVA.

1.- Expedient PLN/2019/10. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Donat per llegit l’esborrany de l’acta del Ple corresponent a la sessió ordinària del dia 25 de juliol de 2019.
Es proposa per l’Alcaldia la seva aprovació, preguntant l’Alcalde als membres de la Corporació si tenen
alguna observació a formular.

Vista la proposta d’acord dictaminada per la Comissió Informativa de Governació celebrada el dia 24 de
setembre de 2019 que consta a l’expedient, es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Ajornar la resolució per tal de resoldre definitivament en un ple extraordinari a celebrar el proper
dijous, dia 3 d'octubre de 2019.
Segon.- Disposar celebrar una comissió d’obres i visitar el cementiri el proper dimarts dia 1 d' octubre al
mati, per concretar la proposta d’ornamentació.

ACTA DEL PLE

2.- Expedient 900/2019. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
REGLAMENT DEL CEMENTIRI MUNICIPAL I DE SERVEIS FUNERARIS DE L’AJUNTAMENT
D’ALCARRÀS.

Número: 2019-0015 Data: 04/01/2020

Posada a votació la proposta, amb l’assistència d’ 11 dels 13 regidors que formen el nombre legal del Ple,
resta aprovada per unanimitat.

3.- Expedient 1471/2019. CESSIÓ D’ÚS DE LOCAL A GRUP POLÍTIC MUNICIPAL: PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA.

Vista la proposta d’acord dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de Governació celebrada
el dia 24 de setembre de 2019 que consta a l’expedient,
L’Alcalde, en virtut dels següents
ANTECEDENTS:

PRIMER. Amb data 15/06/2019 en sessió extraordinària es van constituir entre altres, el següent grups
polítics: PSC-CP (Partit Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés)
En la mesura de les possibilitats funcionals de l'organització administrativa de l'entitat local, els diversos
grups polítics disposaran a la seu d'aquesta d'un despatx o local per reunir-se de manera independent i
rebre visites de ciutadans, i el President o el membre de la Corporació responsable de l'àrea de règim
interior posarà a la seva disposició una infraestructura mínima de mitjans materials i personals.
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Posada a votació la proposta, amb l’assistència d’ 11 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
aprova la proposta per unanimitat.

SEGON. L’agrupació política local Moviment d’Esquerres MES, disposava d’un local al Centre Major que
s’havia atorgat al desaparegut grup municipal del PSC. Que a requeriment del nou grup municipal i de
l’Ajuntament van fer devolució de les claus del local.

SEGON. La Legislació aplicable és la següent:
— Els articles 27 i 28 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
— L'article 23 de la Constitució Espanyola de 1978.

TERCER. Els grups polítics podran fer ús de locals de la Corporació per celebrar reunions o sessions de
treball amb associacions per a la defensa dels interessos col·lectius, generals o sectorials de la població.

Vist quant antecedeix i de conformitat amb l’establert a l'article 175 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre,

ACTA DEL PLE

Es proposa el següent
ACORD:

PRIMER. ATORGAR l'ús dels següents locals o despatxos als grups polítics:
— Grup PSC-CP (Partit Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés)
Posant a la disposició el local de la primera planta del Centre Major (costat Sala Actes Petita).

SEGON. Notificar als interessats l’atorgament de l'ús del local o despatx.

Número: 2019-0015 Data: 04/01/2020

QUART. El procediment per dur a terme la posada a la disposició dels grups polítics de local o despatx és
el següent:

1.- La regidora del grup municipal del PSC Sra. Gemma Escarn es manifesta conforme indicant que ha
rebut les claus del grup MES.
2.- El regidor portaveu del grup d’ERC Sr. Santi Pelegrí manifesta que s’abstindrà perquè no s’ha de
desvestir a un sant per vestir a un altre, considera que s’ha de donar un local nou i no prendre un local a
un altra entitat.
3.- L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra, com a portaveu grup de SA l’estranya la intervenció del Sr. Pelegrí ja
que al seu grup a la legislatura passada no se li va donar un local digne, ja que el que se li va oferir a la
Casa dels Mestres no reunia condicions, en canvi si es va donar locals a d’altres entitats.
4.- El portaveu del grup de JXCAT Sr. Jordi Janés considera que el local es va cedir al PSC i ara l’usava el
nou partit MES que ni te representació municipal i s’integra en les llistes amb ERC que ja en te local.
5.- El regidor Sr. Pelegrí replica que MES no forma part d’ERC sinó que tenen coalicions com JXCAT i SA
a l’Ajuntament. Respon el regidor Sr. Jordi Janés dient que no es el mateix que un pacte de govern. El
regidor del JXCAT Sr. Gerard Companys afegeix que s’intenta atendre a tots els grups, com a la CUP que
de tant en tant usa el Centre Major. L’Alcalde replica que l’únic grup que no te local és que detenta
l’Alcaldia. El regidor Sr. Pelegrí insisteix que a SA se li va oferir un local i que el van rebutjar. L’Alcalde
considera una indecència l’oferiment que van rebre, un local en mal estat i compartit.
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Oberta deliberació es realitzen les següents intervencions, manifestant les opinions sintetitzades
següents:

Posada a votació la proposta, amb l’assistència d’ 11 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el
Ple aprova la proposta pels 7 vots a favor dels regidors dels grups de SA, JXCAT i PSC, amb 4
abstencions del grup d'ERC.

4.- Expedient núm. 1244/2019. RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT PER ACTIVITAT PÚBLICA
DE L’EMPLEADA MUNICIPAL SRA. ALÍCIA BORREGO TARRAGÓ, EDUCADORA SOCIAL.

Vista la proposta d’acord dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de Governació celebrada
el dia 24 de setembre de 2019 que consta a l’expedient,
L’Alcalde, en virtut dels següents
ANTECEDENTS DE FET

TERCER. Amb data 8 d’agost de 2019, va ser emès informe de la responsable del servei, tècnica de
serveis a les persones, en sentit favorable a la compatibilitat per a l’acompliment d’activitat pública per
Alicia Borrego Tarragó.

QUART. Amb data 3 de setembre de 2019, s’emet informe per part del departament de recursos humans
amb resultat favorable a la compatibilitat sol·licitada.

Es proposa l’adopció del següent

ACTA DEL PLE

SEGON. Amb data 17 de juliol de 2019 es va emetre provisió d’alcaldia per sol·licitar informes sobre
legislació a seguir i procediment a aplicar.

Número: 2019-0015 Data: 04/01/2020

PRIMER. Amb data 12 de juliol de 2019, va ser presentada la sol·licitud de la senyora Alícia Borrego
Tarragó per compatibilitzar la seva activitat en l’administració amb activitat pública.

PRIMER. Reconèixer a la Sra. Alícia Borrego Tarragó la compatibilitat amb l'exercici de l'activitat
consistent a professora universitària associada a temps parcial dels Graus d’Educació Social i Treball
Social del departament de pedagogia de la Universitat de Lleida, essent la jornada de 5 hores setmanals,
amb l’activitat d’educadora social de l’Ajuntament a jornada completa.
SEGON. Aprovar la proposta de modificació d’horari, que sol·licita la interessada, durant els mesos que es
realitzarà l’activitat referenciada, quedant la distribució de jornada a l’Ajuntament d’Alcarràs de la següent
manera: a partir del 16 de setembre al 30 d’octubre de 2019 dilluns i dimecres de 12:30 a 20:00 hores,
dimarts i dijous de 9:30 a 13:00 hores i de 15:30 a 19:30 hores, i divendres de 7:30 a 15:00 hores. Del 3
de febrer al 20 de maig de 2020 dilluns i dijous de 9:30 a 13 hores i de 15:30 a 19:30 hores, dimarts i
dimecres de 12:30 a 20:00 hores i divendres de 7:30 a 15:00 hores.
La modificació de la distribució de la jornada no comporta variació al percentatge de la mateixa, i no
afecta a les necessitats del servei, quedant cobert de manera favorable amb la proposta de la
interessada.
TERCER. Inscriure l'Acord del Ple pel qual es reconeix aquesta compatibilitat per exercir activitats
privades en el corresponent Registre de personal.
QUART. Notificar l'Acord adoptat a l'interessat als efectes oportuns.
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ACORD

Posada a votació la proposta, amb l’assistència d’ 11 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el
Ple aprova la proposta per unanimitat.

5.- Expedient 981/2019. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L'EXERCICI 2018.

Vista la proposta d’acord dictaminada favorablement per la Comissió Especial de Comptes celebrada el
dia 24 de setembre de 2019 que consta a l’expedient,
L’Alcalde, en virtut dels següents
ANTECEDENTS:

3.- La Secretaria certifica en data 18 de juliol de 2019 que el Compte General de l'exercici 2018 d'aquest
Ajuntament ha estat exposat al públic en el Tauler d'anuncis i la Seu electrònica de l'Ajuntament així com
en el BOP de Lleida núm. 114 del dia 13/06/2019, fent constar que durant els quinze dies i vuit dies més
d’exposició, que va finalitzar el dia 17 de juliol de 2019, no s'han presentat reclamacions, objeccions ni
observacions de cap tipus.
4.- Vist l’informe favorable de la Intervenció del dia 23/09/2019 i de la Comissió Especial de Comptes del
dia 24/09/2019.
Un cop s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del 208 al 212 del Reial
Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de a Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLLRHL), i de conformitat amb el que disposa l'article 22.2.e) i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases del règim local.

ACTA DEL PLE

2.- La Comissió Especial de Comptes l’examinà en sessió de data 20/06/2018 i el va informar
favorablement.

Número: 2019-0015 Data: 04/01/2020

1.- Confeccionat el compte general de l'exercici 2018 per la Intervenció municipal que posa de manifest la
gestió realitzada en els aspectes econòmics, financers, patrimonial i pressupostari, juntament amb tota la
documentació annexa, segons la legislació vigent, corresponent als ens següents: Compte general de
l’Ajuntament.

ACORD

PRIMER.- Aprovar el Compte General de l'exercici 2018 de l’Ajuntament d’Alcarràs.
SEGON.- Retre el compte general aprovat i tota la documentació que l'integra la Sindicatura de Comptes
de Catalunya, i al Tribunal de Comptes i a tal com s'estableix a l'article 212.5 del Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
Oberta deliberació es donen les intervencions, en síntesi, següents:
L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra manifesta que els grups de l’equip de govern votaran a favor de l’aprovació
dels comptes de l’anterior consistori malgrat que consten cent-cinc reparaments de la intervenció, per tal
d’evitar perjudicis a la corporació.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència d’ 11 dels 13 regidors que integren el nombre legal de
membres del ple, resta aprovada per unanimitat.
6.- Expedient 1566/2019. MOCIÓ EN SUPORT A LA TERCERA VAGA PEL CLIMA DEL 27 S I PER LA
EMERGENCIA CLIMÀTICA.
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Es proposa l’adopció del següent

Vista la proposta d’acord dictaminada favorablement per la Comissió de Governació celebrada el dia 24
de setembre de 2019 que consta a l’expedient,
A instància del grup municipal d’ERC i recolzat per tots els grups polítics municipals: PDCAT, SA i PSC, de
conformitat amb allò que preveu l'article 91.4 i 97 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, per les raons d'urgència
següents: actualitat del projecte, s’acorda sotmetre a la consideració del ple l'assumpte següent no inclòs en
l'ordre del dia, per al seu debat i, si escau, la seva aprovació per part d'aquest.
MOCIÓ EN SUPORT A LA 3a VAGA PEL CLIMA DEL 27S I PER L’EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
En un planeta on els recursos naturals són finits i el canvi climàtic és un fet, hem d’avançar cap a un model
que aposti decididament per la sostenibilitat, la minimització i la transformació dels residus, que impulsi el
desenvolupament de les energies renovables i l’autoconsum, que implanti una nova cultura de l’aigua i dugui
a terme una política integral de gestió del territori que possibiliti l’explotació racional i sostenible dels seus
recursos naturals.

El món local com a administració més pròxima a la ciutadania, hi juga un paper clau, especialment en la
conscienciació i canvi d’hàbits de la ciutadania. Però també com a institució exemplificadora apostant per la
sostenibilitat, la millora de la qualitat de l’aire i l’energia verda. Per aquest motiu és necessari que ens sumem
a les mobilitzacions convocades com a mostra del compromís municipal davant l’emergència climàtica.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana d’Alcarràs proposa al Ple d’aquest
Ajuntament l’aprovació dels següents

Número: 2019-0015 Data: 04/01/2020

El proper 27 de setembre el moviment “Friday for future”, amb el suport de més de 100 entitats i col·lectius, ha
convocat una jornada de mobilització que es planteja com a vaga estudiantil, vaga de consum, i mobilitzacions
en suport de la lluita climàtica. Els signants demanen que es declari de manera immediata l’emergència
climàtica i la posada en marxa urgent de concretes per reduir ràpidament a zero les emissions netes de gasos
d’efecte d’hivernacle.

ACTA DEL PLE

Davant de l’emergència climàtica que estem vivint, ens cal donar una resposta ferma que impliqui polítiques
energètiques, ambientals i de sostenibilitat decidides des de totes les institucions. Hem de passar del
compromís a l’acció i apostar per aquelles accions que ens permetin generar canvis reals.

PRIMER.- Donar suport a la jornada de mobilitzacions pel clima convocada per més de 100 col·lectius, que
demanen que es declari de manera immediata l’emergència climàtica i la posada en marxa urgent de
concretes per reduir ràpidament a zero les emissions netes de gasos d’efecte d’hivernacle.
SEGON.- Promoure sistemes de recollida eficients a nivell municipal, que garanteixin un % de recollida
selectiva neta mínim del ordre del 70% i que posin el focus en la recollida de la matèria orgànica de qualitat
amb un nivell d’impropis inferior al 3%.
TERCER.- Desenvolupar estratègies i propostes orientades a millorar i incrementar els espais verds al
municipi.
QUART.- Fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica dels edificis municipals i posar a disposició localitzacions
per facilitar el desenvolupament de l’energia solar i eòlica.
CINQUÈ.- Promoure la mobilitat sostenible, fomentant el transport públic i millorant els carrils bici.
SISÈ.- Exigir al govern espanyol el compliment de la normativa europea sobre la qualitat de l’aire per les
emissions de diòxid de nitrogen (NO2)
SETÈ.- Exigir al govern espanyol el compliment dels compromisos vigents en el marc de la normativa europea
sobre clima i energia 2030 que demana:
-

Mínim del 40% de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle en relació als nivells de 1990
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ACORDS

-

Mínim el 27% de millora d’eficiència energètica
Mínim el 27% de quota d’energies renovables

VUITÈ.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, i als promotors de la convocatòria, “Friday for
future”.
Oberta deliberació es realitzen les següents intervencions, manifestant les opinions sintetitzades següents:
1.- La Regidora del PSC Sra. Gemma Escar es manifesta conforme amb la moció.

5.- L’Alcalde replica que tant les Edar dels polígons, com la del costat del cementiri o al pantà de l’arròs
s’han tingut que fer actuacions de millora, la empresa de manteniment ja fa dies que ho demanava. El
Tinent d’Alcalde Sr. Jordi Janés apunta que tenen avisos des de el mes de març. El Regidor Sr. Santi
Pelegrí que era el responsable informa que la qualitat de l’aigua de sortida era correcta.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència d’ 11 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
aprova la proposta per unanimitat, amb el vot de qualitat exposat pels dos regidors del grup de SA expressats
anteriorment respecte a la disconformitat del punt primer de la resolució relativa a la vaga o mobilitzacions.
7.- Expedient 1565/2019. MOCIÓ PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA I LA PREVENCIÓ
DE LA SINISTRALITAT A L’AUTOVIA A-2).

ACTA DEL PLE

4.- El regidor portaveu del grup d’ERC Sr. Santi Pelegrí es manifesta conforme evidentment, rescpecte
amb el funcionament de les Edar dels polígons considera que sempre hi ha avaries i que tenim l’obligació
de reparar-les.

Número: 2019-0015 Data: 04/01/2020

2.- L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra, en nom del grup municipal de SA, es manifesta conforme amb tota la
moció, tret del punt primer referit al recolzament a mobilitzacions i vaga estudiantil per aquests motius,
manifestant que el seu vot a favor es farà amb el vot de qualitat en contra del recolzament a vagues.
3.- Tinent d’Alcalde i portaveu del grup del JXCAT Sr. Jordi Janés està conforme, de fet aquestes
actuacions les abanderen, per exemple el servei de recollida de residus Porta a Porta, que li suposa molts
esforços per aconseguir la sel.leció dels residus, tots volem la sostenibilitat dels edificis i la reducció
d’emissions amb el canvi de l’enllumenat amb Led. No osbtant vol informar que l’estat de les plantes
depuradores dels polígons tenen avaries i cal que l’empresa que porta el manteniment faci actuacions
aviat.

A instància del grup municipal d’ERC i recolzat per tots els grups polítics municipals: PDCAT, SA i PSC, de
conformitat amb allò que preveu l'article 91.4 i 97 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, per les raons d'urgència
següents: actualitat del projecte, s’acorda sotmetre a la consideració del ple l'assumpte següent no inclòs en
l'ordre del dia, per al seu debat i, si escau, la seva aprovació per part d'aquest.
MOCIÓ PER A LA MILLORA DE LA SEGURETAT VIÀRIA I LA PREVENCIÓ DE LA SINISTRALITAT A
L’AUTOVIA A-2
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Al tram de l’autovia A-2 al seu pas per les comarques lleidatanes s’hi han produït en el que va d’any més
de 200 accidents, 5 d’ells amb víctimes mortals. Mentre que al 2018 es van registrar un total de 345
accidents, només entre gener i juny de 2019 ja se n’havien produït 203. Així doncs, els accidents han
passat dels 28,7 al mes l’any passat als 29,8 actuals, més d’un al dia. És a dir, que lluny de reduir-se, la
sinistralitat s’incrementa i, de fer, aquest any ha estat el pitjor de la darrera dècada.
L’autovia A-2 és la principal via de connexió entre Barcelona i Madrid i, al seu pas per les comarques del
Segrià, el Pla d’Urgell, l’Urgell i la Segarra, representa una important infraestructura d’articulació territorial
que uneix 4 de les 6 capitals de comarca de la plana de Lleida. S’estima que pel tram lleidatà de l’A-2, de
85 kilòmetres de longitud, hi circulen uns 32.000 vehicles al dia, dels quals uns 10.000 són camions.
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Vista la proposta d’acord dictaminada favorablement per la Comissió de Governació cedebrada el dia 24
de setembre de 2019 que consta a l’expedient,

Recentment, el BOE del 4 de juliol va publicar l’anunci de licitació de la “Rehabilitació superficial i
puntualment estructural del ferm de l’autovia A-2, punts quilomètrics del 460 al 475”, que ha de rehabilitar
en 12 mesos – segons el pla d’obra- 15 dels 85 kilòmetres del tram lleidatà de l’A-2. El projecte exposa
que en aquest tram s’hi han realitzat fins ara algunes reparacions puntuals i insuficients de conservació
basades en petits pedaços i segellat d’esquerdes. A més, revela que no s’han realitzat intervencions
rellevants des de la seva posada en funcionament fa dues dècades. Així mateix, l’estudi també detalla que
la via suporta un elevat trànsit pesat. Una sèrie de factors, tots ells, que són molt probablement
extensibles a la resta de trams de la via i que evidencien la manca d’inversions en el manteniment
d’aquesta important infraestructura.
També s’ha de prendre en consideració la petició per part d’alguns agents del territori de construir un
tercer carril, per millorar la seva seguretat i fluïdesa, com ja existeix en una part del tram de la Segarra.
Una proposta que caldrà valorar detalladament des d’una visió global que tingui en compte la realitat i les
perspectives de futur de la mobilitat, tenint en compte l’alliberament dels peatges a la AP-2, les accions a
la N240, la xarxa ferroviària i el transport públic a les comarques de Lleida. Així com també cal prendre en
consideració les propostes per a la incorporació de la tecnologia 5G a l’autovia, entre altres.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament d’Alcarràs proposa d’adopció dels
següents

Tercer. Instar el govern en funcions de l’Estat a consensuar amb les institucions territorials i els agents
socials oportuns, un pla de modernització, millora de la fluïdesa del trànsit i de la seguretat a l’autovia A-2
al seu pas per les comarques de Lleida.
Quart. Comunicar l’adopció d’aquests acords al Ministeri de Foment, a la Subdelegació del Govern a
Lleida, a la Diputació de Lleida i al Consell Comarcal del Segrià.
Oberta deliberació es realitzen les següents intervencions, manifestant les opinions sintetitzades següents:
1.- La regidora del grup municipal del PSC Sra. Gemma Escar manifesta que està d’acord, que en una
entrevista mantinguda durant la recent visita del Subdelegat del Govern que va visitar el municipi se li va
exposar la necessitat d’aquesta millora i que les va admetre i va dir que procuraria per que es programes
la millora, a part del tercer carri de la C.N.II.
2.- L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra, com a portaveu del grup de SA, es manifesta conforme amb la moció,
però recorda que la millora es va proposar pels alcaldes des de Bell-lloc fins a Torrefarrera que van fer
pressió perquè aquesta obra es pogués licitar al setembre de 2019, però Alcarràs no va participar. El
Subdelegat del Govern ha manifestat que serà més ràpid solucionar la millora de la Variant que no iniciar
la proposta del tercer carril i que es comprometia a que es pogués executar les obres. Apunta també que
es va comprometre a fer una reunió amb els representants de la C.H.E. per tal que es fes la millora de la
seva xarxa de camins, el camí de la Mariola i altres, s’ha demanat l’arranjament amb asfaltat en calent,
aprofitant la existència d’una partida pressupostaria disponible.
3.- El Tinent d’Alcalde Sr. Jordi Janés, manifesta que el grup de JXCAT està a favor de la millora de la
autovia, però lamenta l’oblit de l’ajuntament quan es va demanar per la resta de municipis, Creu que la
millora es necessària no volem més morts que siguin causa del mal estat de conservació.
4.- El regidor del grup municipal d’ERC manifesta que es la primera noticia que té de les reunions dels
Alcaldes, evidentment si s’hagués conegut s’hauria demanat la millora fins al final de la variant.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència d’ 11 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
aprova la proposta per unanimitat.
8.- Expedient 1584/2019. MOCIÓ EN SUPORT A LES PERSONES DETINGUDES PER “L’OPERACIÓ
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ACTA DEL PLE

Segon. Exigir al Govern en funcions de l’Estat que executi immediatament les obres de millora del ferm
de l’A-2 al seu pas per les comarques de Lleida.
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Primer. Denunciar la manca d’inversions per part de l’Estat a l’autovia A-2.

Número: 2019-0015 Data: 04/01/2020

ACORDS

JUDAS” EL 23S I CONTRA LA REPRESSIÓ AL MOVIMENT INDEPENDENTISTA
El grup municipal d’ERC mitjançant el seu portaveu de conformitat amb allò que preveu l'article 91.4 i 97
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, per les raons d'urgència següents: actualitat de l’acte, vol sotmetre a la
consideració del ple l'assumpte següent no inclòs en l'ordre del dia, per al seu debat i, si escau, la seva
aprovació per part d'aquest.
Donat que la moció, a diferencia de les anteriors, no ha estat comunicada en comissió informativa, es
proposa al Ple autoritzar la seva inclusió a l’ordre del dia.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència d’11 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el
Ple aprova la proposta per unanimitat.
Seguidament el ponent fa lectura de la moció.

Ara mateix set persones han estat detingudes, i dues més van ser alliberades amb càrrecs després dels
escorcolls.
Aquesta nova onada repressiva, tal i com ja ho va ser el 20-S d'ara fa dos anys, busca generar un clima
d’avís a les portes de la sentència pel 1-O, i és un nou intent de construir un relat, inexistent, de violència i
lligar independentisme amb terrorisme.

Número: 2019-0015 Data: 04/01/2020

El passat 23 de setembre es va viure una operació policial a Mollet del Vallès, Sant Fost de
Campsentelles, Sabadell, Cerdanyola, Santa Perpètua de Mogoda, Sant Pere de Torelló, Sant Vicenç de
Torelló contra persones membres del moviment independentista les quals l'Audiència Nacional espanyola
acusa de terrorisme, rebel·lió i sedició. Van entrar de matinada a les cases, mentre dormien, trencant
portes i fent detencions sota futuribles, i com a prevenció de delictes en condicional, tal i com ha explicat
Teresa Cunillera, Delegada del Govern Espanyol a Catalunya.

ACTA DEL PLE

MOCIÓ EN SUPORT A LES PERSONES DETINGUDES PER “L’OPERACIÓ JUDAS” EL 23S I CONTRA
LA REPRESSIÓ AL MOVIMENT INDEPENDENTISTA

La societat catalana ha mostrat el seu rebuig, manifestant-se al carrer i organitzant cassolades arreu del
país. Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats ha demanat la compareixença del ministre de
l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, per demanar-li explicacions.
L'operació també té, en període preelectoral, una intenció propagandística evident, i que busca, davant
l'opinió pública, contribuir a criminalitzar idees polítiques legítimes que comparteixen amplis sectors de la
societat catalana. L'independentisme és un projecte cívic, pacífic i no violent, legítim políticament i avalat a
les urnes de forma reiterada.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana d’Alcarràs proposa al Ple d’aquest
Ajuntament l’aprovació dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Mostrar el suport de l’Ajuntament d’Alcarràs a tota la ciutadania que es manifesta en defensa
dels drets civils i polítics i contra la repressió i persecució política.
SEGON.- Manifestar la solidaritat amb el patiment de les persones detingudes, les seves famílies i entorn.

9

Codi Validació: 6R5LMH36A9FRTWFLZWYKY2NG5 | Verificació: https://alcarras.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 19

Amb aquestes accions i les anteriors, la maquinària de l'Estat espanyol vol atemorir i desmobilitzar el
conjunt del moviment independentista i republicà català, divers, absolutament pacífic i radicalment
democràtic.

Oberta deliberació es realitzen les següents intervencions, manifestant les opinions sintetitzades següents:
Oberta deliberació es realitzen les següents intervencions, manifestant les opinions sintetitzades següents:
1.- La regidor del grup del PSC Sra. Gemma Escar creu convenient abstenir-se en aquesta moció.

4.- El regidor Sr. Santi Pelegrí del grup d’ERC es manifesta, com a ponent de la moció, a favor de la
mateixa.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència d’11 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
aprova la proposta pel 8 vots a favor dels regidors del JXCAT i ERC amb 3 abstencions dels grups de SA i del
PSC.
B) PART DE CONTROL

ACTA DEL PLE

3.- El Tinent d’Alcalde Sr. Jordi Janés en nom del grup JXCAT, manifesta que estan totalment d’acord amb
la moció, creu que es pot posar en dubte les noticies del material incauta, ja que la radicalitat s’ha vist en
l’estat en el món de la policia i de la justícia, i està d’acord amb que es digui que es retallen llibertats a
diari. Ens veien davant de les properes eleccions i de commemorar l’ 1-O que va acabar com va acabar,
per això creu en la radicalitat democràtica i pacífica, demanar seure a la taula a negociar i poder votar. Per
això està en contra de les detencions. Recorda que els dos Jordis representaven a dos entitats pacifistes i
avui encara estan presos per manifestar-se damunt d’un cotxe policial.

Número: 2019-0015 Data: 04/01/2020

2.- L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra, en nom dels dos membres del grup SA assistents, creu que ha hagut
molta precipitació, cal mirar primer els fets i la decisió dels jutges, ja que resulta que fa un any i mig que
s’investiguen els fet i algun indici hi haurà, per tant creu que s’ha de deixar treballar a la justícia. Com creu
que el moviment independentista ha estat elogiable i pacífic, també poden haver grups que es desvien,
recorda que es parla de sabotatges que poden cometre errors i causar alguna mort, com va passar a les
Borges Blanques amb Terra Lliure. Per tant s’hauria de separar el radicalismes i qualsevol conat de
violència. A l’Ajuntament han de treballar pel poble i esta en contra de que es busqui un rèdit polític amb
aquests tipus de moció.

9.- COMUNICACIÓ DE DECRETS DE L'ALCALDIA I ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN.

L’Alcalde-President, en virtut dels següents,
ANTECEDENTS:
L'Alcalde-President comunica al Ple els Decrets de l'Alcaldia i les resolucions de la Junta de Govern,
acordats en virtut de les seves competències, que consten a les actes comunicades als regidors, del
resum següent:

Expedient JGL/2019/15. Núm. 15/2019. acta sessió ordinària del dia 24 de Juliol de 2019.
Únic Expedient 1266/2019. Operació de crèdit-Pòlissa de crèdit a curt termini amb CaixaBank.
Expedient JGL/2019/16. Núm. 16/2019. acta sessió ordinària del dia 5 de setembre de 2019.
1.- Aprovació acta anterior del 18/07/2019 i del 24/07/2019.
2.- Expt. 1324/2019. Aprovació projecte singular de millora d’eficiència energètica en els serveis públics
mitjançant la renovació de les instal·lacions d’enllumenat públic exterior del municipi d’Alcarràs.
3.- Expt. 1310/2019. Comunicació de convocatòria del PUOSC 2020/2024.
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Atès el dictamen de la comissió informativa de Governació celebrada el dia 23 de juliol de 2019.

4.- Expt. 1483/2019. Aprovació de protocol d’actuacions provisionals de registre del nou cementiri.
5.- Comunicació de Decrets de l’Alcaldia del 629 – 18/07/2019 al 780- 03/09/2019.
Expedient JGL/2019/17. Núm. 17/2019. acta sessió ordinària del dia 12 de setembre de 2019.
Únic.- Comunicacions de diversos assumptes tractats per l'equip de govern que no precisen aixecament
d'acta.
Expedient JGL/2019/18. Núm. 18/2019. acta sessió ordinària del dia 19/09/2019.

1.- Aprovació acta anterior del 5/09/2019 i del 12/09/2019.
2.- Expt. 456/2019. Concessió de subvencions directes 2019 a l’ACSA.
3.- Comunicació de Decrets de l’Alcaldia del 790 – 03/09/2019 al 842- 19/09/2019.

PRIMER. Reservar com a llocs especials gratuïts per a la col·locació de cartells i, si escau, pancartes i
cartells penjats a pals o faroles pel sistema de banderoles, els què es citen en la llista següent:
-Vol de les vies-públiques. Faroles, Pals publicitaris, Taulells d’Anuncis.
-Resta totalment prohibit enganxar cartells fora dels llocs autoritzats per l’Ajuntament per aquesta finalitat.
SEGON. Reservar com a locals oficials i llocs públics d'ús gratuït per a la celebració dels actes de la
campanya electoral els que es referencien en la següent llista:
-Sala d’Actes del Centre Major. (disponible tots els dies i hores durant la campanya electoral). A més de la
comunicació a la Junta Electoral de Zona les candidatures hauran de comunicar-ho directament a
l’Ajuntament per tal de poder habilitar l’ús de la sala amb l’anel·lació suficient.
El Ple es dona per comunicat.

C) PART DE PRECS I PREGUNTES.

11.- PRECS I PREGUNTES DELS GRUPS MUNICIPALS.
Es dona comptes dels precs i preguntes, així com les respostes que, en extracte, s’han formulat.
Primer.- Precs i preguntes del grup municipal del PSC.
La regidora Sra. Gemma Escar portaveu del grup municipal del PSC vol realitzar els precs i preguntes
següents:
Segon.- Precs i preguntes del grup municipal del ERC. El regidor Sr. Jordi Castany formula els
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Vist el Real Decret de 24 de setembre de 2019, de dissolució del Congrés dels Diputats i del Senat i de
convocatòria d’eleccions, publicada al BOE del mateix dia, així com l’establert a la Llei orgànica del règim
electoral general respecte a l’obligació dels ajuntaments reservar locals oficials i llocs públics d'ús gratuït
per a la celebració dels actes de campanya electoral. Mantenint el costum local de l’ús de locals i espais
de propaganda electoral. Es dona compte que per l’Alcaldia en data 26 de setembre de 2019, s’ha
comunicat a la Junta Electoral de Zona de Lleida el següent:

ACTA DEL PLE

10.- Expedient 1576/2019. COMUNICACIÓ DE CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS A CORTS
GENERALS DEL DIA 10/11/2019 I ACORDS MUNICIPALS.

Número: 2019-0015 Data: 04/01/2020

El Ple es dona per comunicat.

següents:
1.- Prec. Seguidament vol fer un prec, per tal de demanar una reunió amb les entitats que formen part del
Patronat d’esports per informar dels canvis de personal, i també fer una valoració de la Cursa de la
Nectarina.
L’Alcalde contesta que s’han de convocar ràpidament els patronats d’esports i el d’agricultura, després del
període pots-electoral s’han hagut de posar al dia dels assumptes, causa que ha provocat el retràs. La
regidora delegada d’Esports Sra. Ester Ibars afegeix que els resultats de la Cursa de la Nectarina Atlètica
s’estan acabant de formular.
2.- Prec. Primer voldria felicitar a la Sra. Cristina Riu, veïna d’Alcarràs, que ha aconseguit guanyar el
subcampionat estatal de Wakeboard.
L’Alcalde felicita en nom de tots els integrants de la Corporació municipal, es important reconèixer els
esforços més encara en l’esport femení.

-Sabem, com hem pogut comprovar aquest estiu, que les piscines estan col·lapsades, especialment al
juliol.
-S’ha pensat en la possibilitat d’ampliar-les, construint un nou vas? I així tenir 2 zones diferenciades, una
més esportiva (cursets de natació) i l’altra més lúdica
-Com una manera de seguir potenciant l’esport i els esportistes d’Alcarràs, es seguirà fent la Festa de
l’Esport?
L’Alcalde contesta que pavelló ja te la pista dividida per una major utilització, si la pregunta es si s’han
d’ampliar les pistes poliesportives i les piscines municipals, tant de bo tinguessin diners per poder-ho fer,
però segurament en aquesta legislatura no es podrà fer tret que no aparegui una subvenció específica. A
més s’han vist amb la necessitat de preveure fer manteniments importants com la salinització de les
piscines que no funcionava des de fa cinc anys i problemes amb les rajoles que s’han de reposar, tot a
punta a un cost a prop de cinquanta mil euros que s’haurà de pressupostar. Hem de ser realistes.
Per això creu que s’han de recolzar les activitats esportives privades amb clubs al darrere, és important, fa
anys que hi treballen, que estan federats, especialment en l’esport femení, perquè aporten instal.lacions
esportives a la comunitat. Per això creu que d’alguna manera s’hauria d’ajudar a aquests clubs i susdiar
els costos dels usuaris que participen en aquests clubs.
La regidora delegada d’esports Sra. Ester Ibars manifesta igualment el desig de poder fer ampliacions de
pavellons i piscines, però essent realista primer el que s’ha de fer és arranjar els que tenim. Deficiències
en el polivalent com coberta dels lavabos, a la sala de calderes del poliesportiu, són molts diners a gastar.
Respecte a la festa de l’esport, està previst que es faci el dia 15 de novembre.
El Sr. Jordi Castany és conscient de les dificultats econòmiques, però demana que es puguin fer estudis i
projectes perquè es puguin presentar quan sortint els possibles ajuts. Per altra banda considera que els
clubs d’empreses privades pretenen obtenir beneficis econòmics cosa que amb els públics no passa.
L’Alcalde replica que quan parla d’ajuts als clubs privats parla de nens, parla d’esport de base, parla
d’algun tipus d’ajut, no de diners, i reconèixer de que ens ajuden amb instal.lacions que eviten que es
col·lapsin les instal.lacions municipals, pensar en deixar el pavelló o eines municipals per fer alguna
actuació anual, creu que són veïns i també paguen impostos.
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-Hi ha prevista l’ampliació de les instal·lacions per poder millorar la pràctica de l’activitat física?.
-I si està prevista, de quina manera es portaria a terme?
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A) Primer bloc: amb unes preguntes enllaçades. Manifesta que tots coneixem els beneficis de l’activitat
física: prevé malalties, augmenta l’esperança i la qualitat de vida, ajuda a dormir millor, afavoreix les
relacions socials. Dit això, què ens trobem?. Ens trobem en que Alcarràs ha crescut molt i hi ha un esforç
important per part del Patronat en quadrar els horaris per a que tothom pugui tenir el seu lloc on
desenvolupar l’activitat. (els clubs creixen i cada vegada necessiten més espai), s’ha de dividir la pista per
encabir-hi tots els clubs i activitats, hi ha activitats i esports que s’han de canviar de lloc segons els
esdeveniments i èpoques de l’any (gimnàstica artística i rítmica, Nadal, Festa Major d’hivern,...). Per tot el
qual pregunta:

ACTA DEL PLE

3.- Pregunta. Les vol realitzar en tres blocs.

B) Segon bloc. Com es suplirà la plaça de la Sra.Anna Casquero?. I la gestió dels monitors, com es
farà?, A través del Patronat (Ajuntament) o s’externalitzarà?. S’externalitzarà aquesta contractació?, I si
s’externalitza a una empresa privada, com quedaran els monitors que estan en plantilla?.
En principi continuarem amb la mateixa empresa i monitors que treballava fins ara. Estem estudiant la
situació de la baixa de la Sra. Casquero, de moment es pretén fer un contracte de serveis amb la mateixa
empresa amb un cost inferior al de la nòmina. Creuen que es pot reduir la despesa si s’escau reduint les
hores de treball sempre que no s’afecti al servei, per això es vol fer una proba de tres mesos.
Posteriorment haurem de fer un concurs públic obrint la participació de d’altres empreses. La Sra. Ester
Ibars afegeix que a més es fa la contractació per una raó d’urgència ja que al pavelló comencen totes les
activitats.

1.- Pregunta. L’any 2013 es va deixar de rebre la subvenció que es rebia del Departament de
Benestar Social i Família de la Generalitat per a Ajuntaments de menys de vint mil
habitants, perquè s’elimina, amb la qual es finançava el servei de “Minuts Menuts”. Tot i així en aquell
moment es va valorar seguir amb l’activitat ja que no es tenia altra alternativa que cobrís la necessitat per
a famílies amb infants de 0 a 3 anys. La pregunta és perquè es deixa d’oferir aquest servei? S’oferirà una
alternativa?.
El regidor delegat Sr. Gerard Companys, que va assistir a la reunió amb els veïns afectats, manifesta que
al deixar de rebre la subvenció, al directora de l’escola bressol deia que amb el preu d’un euro hi havia
dies que no hi havia usuaris, per tant a la vista del costos es va creure que s’havia de revisar el servei.
Avui no es presta el servei, però de la reunió amb l’AMPA, la direcció de l’escola i l’equip de govern es va
concloure que s’hauria de buscar una solució al tema, s’informarà que l’Ajuntament no es negarà a donar
un servei sempre i quan hagi un mínim de finançament dels usuaris, un mínim de persones interessades,
que l’AMPA garanteixi un mínim per poder establir un preu ajustat. Cal pensar que la demanda és de
l’AMPA d’amplicar el servei una hora al dia, de 4,40 a 5,30 h.
L’Alcalde recorda que és un servei no obligatori. Si la Generalitat el deixa de subvencionar més difícil és
que el pugui mantenir subvencionant l’Ajuntament. Pensem que era un cost per l’ajuntament d’uns vint-idos mil euros i els ingressos eren d’uns mil cinc-cents euros aproximadament, un dèficit elevat per
beneficiar a unes poques persones. És un servei que l’han de pagar pels usuaris, exigir un mínim per
poder cobrir el cost, dels dos monitors que es precisen, com es fa amb l’escoles esportives de promoció, i
si no es cobreix es deixa de fer. Cal un mínim de més de 15 persones, no es prou amb dos o tres.
2.- Pregunta. Vista la crònica de la Trobada de regidors i regidores de Joventut celebrada aquest passat
dissabte, ens ha ficat contentes que des de la Direcció General de Joventut s’hagi traslladat l’esperit de
lluita amb les polítiques juvenils, ja que com va dir el nou director general de joventut “La intervenció en
joventut és una necessitat de primer ordre i, per tant, ens hem d’arremangar per posar les persones joves
al davant i fer polítiques transformadores i en positiu des del món local”. Amb això aprofito per preguntar si
ja s’ha decidit a que es destinaran els diners que queden a la partida de joventut?, com es va dir a
l’anterior comissió mixta es programaria alguna cosa per aquest últim trimestre.
El regidor delegat Sr. Gerard Companys, que va assistir a la reunió a Balaguer, comença contestant pel
final, manifesta que el que queda de pressupost es destinarà a una xerrada del Fran Rojas a l’IES i, dins
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Tercer.- Precs i preguntes del grup municipal del ERC. La regidora del grup municipal Sra. Marta
Morreres formula els següents:

ACTA DEL PLE

El Tinent d’Alcalde Sr. Jordi Janés respon que és el PUOSC convocat pel proper quadrienni. La informació
es va donar en una reunió del govern de la Generalitat, inicialment es va dir que per la envergadura del
municipi podria ser una quatre-cents mil, però sembla que es pot acotar per una dos-cents setanta mil, ja
que s’ajuda més als municipis de menys de cinc-mil i a les actuacions en energies sostenibles. Es farà la
sol·licituds i s’informarà del resultat. L’Alcalde afegeix que ja s’ha informat en comissió les actuacions que
es volen presentar i que s’ajusten a les que tenen més puntuació perquè és una convocatòria en
concurrència competitiva i poder obtenir els diners que s’han informat.

Número: 2019-0015 Data: 04/01/2020

C) Tercer bloc. El Sr. Jordi Castany manifesta que ha vist a les xarxes socials que el regidor Sr. Jordi
Janés deia que Alcarràs es beneficiarà de més 400.000€ del PUOSC de 2020/2024, cosa que li va alegrar
i pregunta si es així.

del Pla educatiu de l’entorn, a veure si pot fer un altra als pares, la resta s’estudiarà a la vista de la
preparació del proper pla local de joventut. Respecte a la trobada amb el Director General creu que s’han
dit algunes coses que no es van dir a la reunió. Pensa, com d’altres regidors assistents, que la reunió
podria haver estat més productiva pels ajuntaments si s’hagués enfocat en preparar el pla local de
joventut, del que es va parlar poc, i es va parlar més de polítiques generals de cara a la premsa. Al final
els tècnics de la generalitat i dels ajuntaments començaran a treballar en els nous plans locals de
joventut.

El Tinent d’Alcalde Sr. Jordi Janés afegeix que van agafar els contenidors de 1.500 l. Com els de les
microdeixalleries, caldrà millorar i estudiar la recollida ja que en una zona va funcionar perfectament i en
un altra no. Cal millorar per evitar uns costos que es poden evitar. També vol felicitar als carrers que es
van engalanar per la festa major que van complir amb les instruccions que se’ls van donar per la retirada
de les restes.
La Sra. Marta Morreres pensa que està d’acord la resposta al ser el primer any de prova, assaig-error, i
demana que s’adoptin millores, cal pensar que un cost de tres-mil euros any rere any en gots reutilitzables
és elevat, que el caliu a la festa el posa el poble i no les banderes, que si es fan reciclables es poden
utilitzar altres anys. L’Alcalde contesta que les banderes de l’any passat es van retirar al mes de
novembre i estaven totes torrades del sol i trencades, engany es van tenir que comprar totes noves.
4. Prec. Demanaríem una comissió de seguiment específica de Serveis Socials, família, salut i dona per a
que totes puguem ser sabedores dels canvis que s'estan duent a terme amb la ubicació de les activitats
que es desenvolupaven fins al moment a l'espai social Les Roquetes, igual que la reubicació del personal
de l'àmbit social (treballadores i educadores socials del Consell Comarcal). Agraírem saber les línies de
treball i l'enfoc que se li vol donar.
Aprofito el prec per respondre una intervenció feta pel Sr. Manel a través de les xarxes socials en la que
diu que (cito textualment) ha de “Trobar solucions en com pagar els 136.000€ al Consell Comarcal en
concepte de les assistentes socials (ja ens explicareu com és que portaveu un any i mig sense pagar)”,
diria que la resposta la teniu, perquè fa poc us vau reunir amb en Toni Bosch, però la gent que ha pogut
llegir això no té perquè saber-ho, i és una afirmació que pot portar a possibles males interpretacions, així
que prefereixo aclarir-ho:
Des de fa anys que des de l’ajuntament s’intentava vetllar per un serveis socials eficients i de qualitat, en
els que les treballadores socials fessin seguiments necessaris a famílies i les coordinacions amb altres
responsables de l’àmbit social i per tal de desenvolupar un treball en xarxa. Alcarràs assumeix una quota
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El regidor delegat Sr. Gerard Companys, manifesta que un grup de penyes s’agruparan l’any vinent per
adquirir els gots de plàstic i un altre grup de l’APA considera que es millor els gots biodegradables que els
reutilitzables i l’han valorat be. L’any que ve s’insistirà a la empresa de neteja i al es penyes per que es
faci millor la recollida, o els contenidors. El tema de banderetes es va fer perquè pensaven que feia més
caliu de festa major, si que acaba a les escombraries, però tampoc suposa un greu, ja que les cordes que
agafaven les banderes que s’usaven fins ara també anaven a la resta.
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L’Alcalde respon que el tema dels gots biodegradable està molt be, ens costen uns tres-mil euros, en
comparació als nou-mil euros que ens costaven els gots retornables, que s’havien de netejar si es
tornaven per ser reutilitzables. Creu que si s’aconsegueix el mateix és molt més econòmic. Un altra cosa
és que alguna penya no ha reciclat com calia, això és el que s’ha de fer millor i treballar per evitar-ho. És
cert que s’ha fet molta resta de residus, però el problema ve de la recollida porta a porta, es la primera
festa major amb aquest sistema, s’haurà de utilitzar millor els contenidors grans, en passat de retirar
quatre en lloc de dos. No s’ha reciclat prou be i la recollida no es fa diària. Ens ha costat ficar més
contenidors amb un cost més elevat.

ACTA DEL PLE

3. Prec. Respecte a la reducció de residus, un objectiu comú per tota la població, creiem que a la festa
major d’estiu s’haguessin pogut desenvolupar accions per afavorir aquest objectiu, accions que ja en
anteriors anys s’havien començat a fer amb aquesta intenció: ens referim als gots reutilitzables i la
guarnició dels carrers. Aquesta festa major s’han fet servir gots biodegradables, els quals hagués calgut
tirar-los a l’orgànica i sabem perfectament que els gots que quedaven pel terra en la seva recollida s’han
acabat tirant a la resta, una mica incoherent amb el discurs que s’havia donat a penyistes vers el
reciclatge. I aquí li sumem les banderetes, que aparentment sembla que hagin de tirar-se al plàstic, però
no, ja que estan compostes de plàstic i cordill, llavors fan cap a la fracció de resta. Tenint en compte
l’objectiu comentat en un inici demanaríem que per properes festes es tornin a valorar aquests aspectes,
per coherència.

prou considerable com per poder exigir que el treball sigui satisfactori i els resultats siguin positius, i com
que això no es veia es va prendre la decisió de no pagar la quota per tal d’acabar aconseguint millores, ja
que els acords que semblava que s’arribava de forma verbal mai acabaven sent efectuats a la pràctica.
No han estat diners invertits en altres partides, sinó guardats en dipòsit. Va estar una decisió política
supervisada i autoritzada pel personal d’intervenció de l’Ajuntament.

La Sra. Marta Morreres, no ha dit que no es vulgui el servei, perquè es obligatori, sinó que cal lluitar per
millorar. Pregunta si consta per intervenció que no hi ha el dipòsit dels diners per pagar. L’Alcalde contesta
que deu d’haver l’obligació compromesa però això no vol dir que a la tresoreria hagin els diners reservats
per pagar, era una obligació de pagament que venia de la liquidació de l’any passat. La Sra. Marta
Morreres replica que havia partida pressupostària, per tant que havia diners per pagar. L’Alcalde contesta
que està pendent de pagar de la liquidació de l’any passat. Però els diners no estan guardats. El regidor
Sr. Santi Pelegrí indica que havia partida pressupostària. El Tinent d’Alcalde Sr. Jordi Janés respon que la
qüestió es que no hi ha reserva de diners per pagar. El regidor Sr. Santi Pelegrí diu que s’ha fet una nova
pòlissa de set-cents mil euros no entenc com es diu que no hi ha diners. L’Alcalde contesta que tenia un
deute de pòlisses en un milió i pico d’euros heretada, paraula que no volia utilitzar, les tres pòlisses que
tenim és de 1,3 milions d’euros i solament hem fet que renovar-la per poder fer front al pagament de
factures, forçosament. El regidor Jordi Janés contesta que una de les tres pòlisses es va assabentar que
estava contractada un mes abans de les eleccions. El Sr. Santi Pelegrí contesta que tot es comunica al
Ple. L’Alcalde contesta que no s’han van saber veure creu que les van fer un gol, una pòlissa de dos-cents
quaranta mil euros amb la Caixa d’Enginyers feta a un mes de les eleccions per pagar enrederiments
deivats de la nova relació de llocs de treball signant decrets un o dos dies bans de les eleccions.
La regidora delegada Sra. Ester Ibars informa que a dia d’avui els costos dels serveis socials són de:
pressupostats 90.000 €. Compromsesos 94.000 €. Més el deute de 136.000 €. De les que es pagaran uns
15.000 €. al mes, per reduir el deute.
Quart.- Precs i preguntes del grup municipal del ERC. El regidor del grup municipal Sr. Santi Ribes
formula els següents:
1. Pregunta.- Sobre la fira del Rebost, comerç i serveis que és imminent, voldria informació sobre si es
faran canvis o continuarà tot més o menys igual, com, va la preparació de la fira?.
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La regidora delegada Sra. Ester Ibars comenta respecte a les activitats, com era els “dijous creatius” s’ha
fet un altra projecte que han tancat aquesta setmana, amb la participació de l’Associació de les
Mestresses de Casa, que es denomina “Adona” on es faran activitats pròpies per octubre i novembre. Les
activitats s’aniran reubicant en diferents espais que tenim al poble (Casino, Centre major, Aules, etc.
Segons les dimensions). Respecte als serveis socials no entén perquè es va deixar de pagar un servei
que tenim obligació de prestar, esta conforme en que s’hagin tingut xerrades per millorar-ho, però seguir
gaudint d’un servei i no pagar-ho no és procedent. De totes maneres quan estigui tancat el tema dels
serveis socials s’informarà.

ACTA DEL PLE

Respecte a les Roquetes, donada la feinada que s’han trobat a l’inici del mandat no l’han pogut tractar a
fons, és un dels seus objectius, però aniran fent reubicacions dels serveis tal i com es donaven abans en
diferents espais municipals, així la gent podrà tenir el servei i podrem prescindir d’una infraestructura que
sol per obrir les portes se’ns menja seixanta-mil euros, a més de les inversions que s’han fet en una
propietat que no es de l’Ajuntament. Informa que es farà una comissió per explicar el que es vol fer quan
estigui una mica més estudiat, no es pot fer els canvis d’avui per demà.

Número: 2019-0015 Data: 04/01/2020

L’Alcalde respon hi una un deute de 136.000 €. Amb el Consell Comarcal, que resulten dels 13 o 14.000
€. mensualment que ens toca pagar pels serveis socials. Considera que si la excusa per no pagar és que
no s’estava satisfet amb el servei això s’ha de parlar abans de demanar el servei perquè un cop el reps
s’han de pagar. Que ara entrem al govern i ens trobem un deute de 136.000 €. pendent per no haver
pagat un any i mig al darrera, i els diners no hi són, l’hauran informat malament, els diners no es deixaven
en dipòsit per tenir-los allí per pagar, això no es cert, els diners no hi són, sinó s’haurien pagat i haurien
oblidat aquestes males pràctiques. S’ha de defensar el que vols si no t’agrada el servei, això és el que va
fer el nou govern, va anar a parlar amb el Consell Comarcal i es va queixar, però la llei obliga que sigui el
Consell Comarcal el que presti el servei en municipis de menys de vint-mil habitants, van recordar que
pels habitants finançàvem una bona part del servei comarcal, i van demanar reduir el cost del servei i
ajornar el pagament del deute pendent. La resposta va ser negativa per les dos demandes de moment. Es
va acordar buscar una fórmula per pagar el deute d’un any i mig enrere. Creu que no s’ha de deixar de
pagar les coses per no estar conforme, abans s’ha de intentar deixar de tenir el servei per no pagar.

El regidor delegat Sr. Gerard Companys, per la part cultural relacionada, informa que els actes
començaran el divendres i dissabte que es faran xerrades, demostracions per cuiners i degustacions
organitzats per l’Associació del Boví, etc.. Demana disculpes pel retràs de la publicitat. Ja el diumenge es
farà la tradicional Fira del Comerç i del Rebost, es farà els Tres Tombs i es farà una primera exposició de
automòbils per concessionaris d’Alcarràs i de Lleida. Es vol encarar a aspectes gastronòmics amb cellers
de vi i de cervesa amb productors de la zona, però aquest tema s’està perfilant.
El Tinent d’Alcalde Sr. Jordi Janés, delegat de comerç informa que es col.labora amb l’àrea cultura i
festes, manifesta que s’ha intentat donar més tamany a la fira, per l’aspecte comercial relacionat amb els
vehicles i els actes relacionats amb el món gastronòmic. Hi ha pendent una reunió amb l’ACSA per
coordinar millor l’exposició del comerç local.

Cinquè.- Precs i preguntes del grup municipal del ERC. El regidor del grup municipal Sr. Santi
Pelegrí formula els següents:
1. Pregunta. Voldria preguntar al regidor delegat de camins l’estat de l’execució dels camins municipals,
quina previsió d’actuació i terminis previstos?.
El regidor delegat Sr. Agustí Camarasa informa que s’està executant la resta de la partida pendent que
van rebre de la legislatura passada, que ara es començaran algunes actuacions de soteig, que hi ha altres
previstes en breu com la del camí Cap de la Vall i altres estan en procés de licitació que, com tots sabem,
es pot allargar fins a l’execució que es preveu sigui al mes de novembre.

ACTA DEL PLE

L’Alcalde considera informa que l’empresa que va fer l’auditoria per preveure els contenidors necessaris
no va calcular bé i el va fer malament, i ara haurem de pagar nosaltres la factura dels contenidors nous. El
error era greu i els ajuntaments i el Consell Comarcal, que el reconeix, no van estar damunt de com es
feia la previsió. I ara haurem d’anar de pagar més, més la despesa d’anar a recollir la incorrecta
recol·lecció. Hem de treballar tots els ajuntaments, com s’ha dit en la reunió d’Alcaldes del Consell
Comarcal, Sorigué no està complint amb el plec de condicions, deixalleries, micró-deixalleries mal
dimensionades una incorrecta informació als usuaris, no s’ha fet bé i el Consell Comarcal ha de requerir a
la contractista.

Número: 2019-0015 Data: 04/01/2020

2. Pregunta.- Ja s’han començat a repartir els contenidors de la recollida selectiva que faltaven?.
El Tinent d’Alcalde Sr. Jordi Janés, informa que tenim un gran problema d’interlocució amb la contractista
Sorigué, es va fer una comanda d’uns sis-mil euros, han aparegut més contenidors que no sabem qui els
ha demanat, la indústria està pendent perquè es va apuntar tard, el comerç sembla que està tothom servit
segons les van dir des de l’ACSA.

El regidor delegat Sr. Gerard Companys manifesta que no hi havia previst fer res, en el temps que porten
al govern no l’han previst. L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra reitera que en el temps que porten no han pogut
arribar a tot
3. Prec. Efectua la proposta d’estudi de la circulació en la cruïlla entre el C/ Fraga i C/ Pompeu Fabra, ja
que en horaris puntuals la circulació dels vehicles dels pares de l’escola pública coincideix amb l’ autobús
de transport públic provocant problemes i inseguretat circulatoria, es podría aprofitar la nova entrada des
de la C.N.II per facilitar el trànsit.
L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra respon que el sargent de la policía ja l’ha fet arrivar la proposta derivada
d’alguna instancia de particular, el fet es que canvi de trànsit pot treslladar el problema a d’altres zones i
s’estudiarà, creu que alguns estudis de circulació, com el que va fer el RAC tenen la finalitat de dificultar
l’accés de vehícles per fometar el caminar.
El regidor Sr. Santi Pelegrí creu que hauria de prevaldre l’informe dels tècnics. El Tinent d’Alcalde Sr. Jordi
Janés creu que l’estudi de vegades va contra la realitat, com a la Pl. Arrabaleta que ha provocat
problemes de circulació per invasió de vehicles de zones peatonals donant-se moltes queixes, els tècnics
no ho veuen tot.
4. Preguntes. Respecte a la convocatoria del PUOSC 2020-2024. Creuen que és una molt bona noticia
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2. Pregunta. En relació amb la moció aprovada pel Ple relativa a la lluita contra el canvi climàtic, en
relació amb el tema de la setmana europea de la mobilitat sostenible, vol saber si s’ha fet alguna actuació.

pel nostre poble que el govern de la Generalitat hagi tornat activar la partida pressupostaria pel Pla Únic
d’Obres i Serveis, per tant tots els veïns/es ens en veurem beneficiats amb les possibles inversions que
s’acabin executant. Ara bé, aquestes inversions, entenc que aniran lligades en funció de l’import de la
subvenció per tant, tenim varies qüestions sobre aquest tema:
4. a). Ens agradaria que el Sr. Janés o bé el Sr. Siscart ens puguin aclarir el ball de números que hi ha
entre una publicació del propi Sr. Janés en la que deia que Alcarràs es beneficiaria en més de 400.000€
del PUOSC quan la convocatòria diu que l’import màxim de la subvenció serà de 250.000€ i per
concurrència, és a dir, se’ls atorgarà als projectes d’inversió més ben puntuats segons els criteris que
defineix la pròpia convocatòria.
L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra recorda que el Parc de Magalàs i la Pl. Arrabaleta eren obres del PUOSC
que es van realitzar pel govern dels mandats anteriors, i s’han rebut subvencions de la diputació per fer
les obres del cementiri, per exemple.

El Regidor Sr. Santi Pelegrí que s’alegra de tenir un superalcalde que sap de tot. L’Alcalde Sr. Manel
Ezquerra contesta que són opinions i no cal faltar el respecte, creu que de vegades s’utilitzen a tècnics
innecessàriament quan tenim serveis propis a la casa que podrien fer les tasques, com ha passat amb el
cementiri i la direcció tècnica que la podria haver portat els tècnics municipals.
4.c). El regidor Santi Pelegrí i el Sr. Santi Ribes, pregunten que segons ens van comunicar en la Junta de
Portaveus també presentaran el projecte per construir una vorera (sense il·luminar) al camí que va del
Col·legi Saladar fins al Polígon del Tossalet i una altra al camí de les Coves al tram que va del Tossalet
Roig al C/ Devesa. Creiem que és un decisió bastant encertada, ja que en la darrera edició de
Pressupostos Participatius va sortir com a proposta (ja està bé que vagin agafant idees de les iniciatives
que amb ERC al capdavant vam anar promovent), però nosaltres haguéssim apostat per l’execució del
Camins Segurs Escolars per promoure hàbits saludables i a més reduir el transit per dins del poble i al
mateix temps reduir les emissions de CO2. Per cert, tindrem properes edicions de Pressupostos
Participatius?.
L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra respon que estan conformes amb els pressupostos participatius però
malauradament s’han trobat la caixa buida, si tenen es presentarà el projecte de l’enllumenat públic i la
climatització. Si es pugues obtenir recursos es procurarà millorar la circulació peatonal del Camí del
Saladar i la seva unió amb el cementiri i el camí de les Coves, ambdós s’inclouran en la sol.licitud del
PUOSC, aconseguirà la connexió amb el nou cementiri i protegir als veïns que habitualment l’usen.
El regidor Sr. Santi Ribes creu que és prioritari el camí a les escoles del Parc del Saladar. El Tinent
d’Alcalde Sr. Jordi Janés replica que porten tres mesos al govern però quan estaven a l’oposició ja
demanaven la millora de l’accés peatonal a les escoles però cal prioritzar per puntuació i competitivitat
dels projecte la substitució de l’aire condicionat del Casino que esta a l’uvi, recorda que el Sr. Pelegrí era
el regidor competent i no va fer res, en canvi es va fer un servei de cinema al Centre Major, les coses
canvien quan s’està a l’oposició, desgraciadament falten diners i s’han de destinar a acabar el cementiri.
El Regidor Santi Pelegrí replica que es va ampliar les voreres i es va reforçar amb les new jersei la
seguretat d’accés a les escoles, com es van fer en les actuacions urbanes de seguretat viària al Cr. Major,
Joan Maragall i altres.
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L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra respon que es presentarà el projecte de l’enllumenat públic i la climatització
del Casino, recorda que un altra cosa són les auditories que va fer “Ecoestudi” que no van servir per a res,
no com les que es van presentar a l’IDAE, eren estudis una mica raros que no calien ni han tingut utilitat.

ACTA DEL PLE

4.b). Aprofitant que uns dels criteris amb millor puntuació és per al projectes de millora en eficiència i
estalvi energètic; els demanem que facin us dels projectes que s’han trobat sobre la taula que en l’anterior
govern, amb ERC al capdavant, vam encomanar: substitució de l’enllumenat públic i la millora de la
climatització del Casino. Projectes que quan estaven a l’oposició tant van criticar.
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El Tinent d’Alcalde Sr. Jordi Janés respon que quan es demani i resolgui es sabrà l’import exacte de la
subvenció, s’hauran de presentar primer les sol.licituds i estudiar quines seran més qualificades per a
l’obtenció de puntuacions.

4.d). Volem creure que s’han adonat de la premura amb la que s’han de presentar les sol·licituds de
subvencions, malgrat que nosaltres ja els anàvem avisant quan estàvem a govern i per aquest motiu ens
avançàvem a encomanar la redacció de projectes, per tant els demanem que siguin previsors i tinguin els
deures fets per quan vagin sortint convocatòries de subvencions; no sigui cas que després diguin que no
els hem avisat.
L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra respon que es presentaran els projectes que disposem, l’enllumenat públic,
la climatització del Casino i els camins, que s’està finalitzant, esperem no arribar tard, estem en mans dels
tècnics.
La regidora del grup del PSC Sra. Gemma Escarn considera que tots els regidors han d’ajudar i avisar a
l’ajuntament de totes les subvencions possibles que es puguin conèixer des de els partits als que
representen, pensant sempre en el millor pel poble. El regidor Santi Pelegrí respon que no pretén un altra
cosa i que s’informarà oficialment.

Que és el que no hem vist?
-Primer que res, un Pla de Mandat. Cal que deixin clar quines són les seves prioritats, i no val la
d’improvisar, pels propers anys que els queda de govern.
-Tampoc veiem rigor en les dades que publiquen, és més, dades que no han estat comentades en cap
comissió i que ens n’assabentem abans per les xarxes a traves de perfils personals de l’Alcalde o Tinent
Alcalde que per canals oficials o comissions.
-Coherència en les decisions; la consigna mundial és reduir la generació de residus i decoren els carrers
amb plàstics (no reciclables), ens fan utilitzar gots biodegradables que acaben a la Resta enlloc de
l’orgànic i netegen els carrers amb aigua de boca.
-Tampoc hem vist començar a enrajolar cap carrer, tant que se’n omplien la boca.
Encara tenen temps per redreçar-se i ja saben que poden comptar amb l’ajuda incondicional del nostre
grup.
L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra veu que s’ha tornat a fer un resum de les preguntes i precs que s’han fet,
han passat 101 dies però sembla que ara comença un nou període electoral, però s’ha fet molta feina
quan es pugui es faran sessions informatives i butlletins explicant les coses que s’han fet en aquest
període i l’auditoria del que s’han trobat, auditoria que han fet els mateixos regidors de l’equip de govern,
no calia fer més despeses externes, explicaran com s’han trobat coses, solament vol apuntar unes:
-Una despesa d’uns 27.000 €. En fotocopies i fotocopiadores quan es suposa que tot ha de fer-se
electrònicament. S’estudiarà fer un renting per reduir el cost.
-Resulta que la denúncia de la irregularitat del toldo de la terrassa del Bar Tapetes era incorrecta, ja que el
permís era correcte i complia amb la normativa, solament es tractava d’interpretar adequadament
l’ordenança.
-S’acusava de que no funcionava la neteja viària, ni funcionava ni funciona correctament, l’empresa que
l’ha gestionat no l’ha pogut fer correctament, perd diners i no vol prorrogar el servei, no ha complert amb
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-Primer que res, un augment de sous dels membres de l’equip de govern, uns 50.000€/any
-Presa de decisions sense tenir en compte les ordenances municipals.
-Deixar en l’oblit l’aplicació de la RLT i realitzar contractacions poc transparents i objectives. Al mateix
temps que contractar empreses de serveis per suplir places vacants.
-Realitzar la neteja viària amb personal i equips propis quan l’Ajuntament té una empresa contractada per
dur a terme el servei i per tant haurien de vetllar perquè aquest es fes com toca.

ACTA DEL PLE

Per tant, aquests és el temps de gràcia que demanava el Sr. Ezquerra en el primer Ple per poder
demostrar el que eren capaços de fer al capdavant del govern municipal. Doncs bé, que és el que hem
pogut veure en aquest temps d’aquest nou govern municipal?.
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5. Pregunta. Respecte a la valoració dels 100 dies de govern, manifesta que tot just avui fa 101 dies en
que la coalició de entre SA, JxA amb la companyia del PSC vàreu prendre posició del govern municipal.

els plec de condicions.
El regidor delegat Sr. Josep Siscart manifesta que no podem ficar cap rajola, perquè han de destinar els
diners a acabar el cementiri, obra que estava totalment abandonada i es prioritària.
La regidora delegada Sra. Ester Ibars manifesta que l’empresa de serveis esportius substituirà
provisionalment la baixa de la tècnica esportiva. Respecte al servei d’aliments és un dels que s’haurà de
revisar i que es cita en els reparaments de la intervenció.
El regidor Sr. Santi Pelegrí repecte al banc d’aliments recorda que és una empresa de serveis i que
estima un estalvi d’uns vint-mil euros de si es fes per gestió directa. L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra
qüestiona el servei per raó de la tipologia de la contractació menor utilitzada.

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, i amb el vistiplau del Sr. Alcalde.
Alcarràs, a la data indicada al marge.
CERTIFICAT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.
EL SECRETARI.

Vist i Plau.
L'ALCALDE.
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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.

ACTA DEL PLE

El regidor Sr. Santi Pelegrí respon a la Sra. Gemma Escar demanant disculpes, no era la seva intenció
ofendre i el que ha dit l’ha volgut fer amb respecte i sense cap mena de rancúnia, cadascú és molt lliure
de votar les opcions per les causes que vulgui. El regidor delegat Sr. Gerard Companys recorda que a al
mandat de 2015 el grup de SA va votar a l’alcalde d’ERC i va estar a l’oposició.
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La regidora del grup del PSC Sra. Gemma Escar, per al·lusions, vol manifestar que li sap greu la
intencionalitat de les paraules del regidor Sr. Pelegrí, ja que va votar al candidat Sr. Manel Ezquerra per
Alcalde perquè una qüestió de cortesia, ja que el seu vot no sumava ni restava, però vol dir que l’actual
govern l’ha acollit i tractat molt bé, però ella està en l’oposició no en el govern, creu que hauria fet el
mateix si el candidat escollit hagués estat el Sr. Pelegrí i també hauria treballat amb ell pel be del poble.
Insisteix el seu vot no era important, havia un pacte entre dos agrupacions polítiques i ara faria el mateix.

