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

ACTA NÚM. 10/2019
Expt. PLN/2019/10.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 25 DE JULIOL DE 2019.

Data: 25 de juliol de 2019.
Horari: Inici a les 20:00 h i acabament a les 23:00 h.
Lloc: Sala de sessions.
A les 20:00 hores del dia vint-i-cinc de juliol 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)
Sra. Dolors Gòdia i Serra (SA).
Sr. Josep Sicart Arbonés (SA).
Sr. Santi Pelegrí Cortijo (ERC).
Sra. Laia Sisó Sanjuan (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:
-Fins al 7 è. punt de l’ordre del dia del Regidor-Tinent d’Alcalde Sr. Jordi Janés Giros (JXCAT).

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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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: 2019-0016 Data: 04/01/2020

ASSISTENTS :

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 a l’Ordre del dia.
ORDRE DEL DIA:

A) PART RESOLUTIVA.

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Donat per llegit l’esborrany de l’acta del Ple corresponent a les sessió:
-Extraordinària del dia 03 de juliol de 2019.

PRIMERA.- El regidor portaveu del grup municipal d’ERC Sr. Santi Pelegrí Cortijo, sol.licita que el vot
particular que es cita a la votació del punt “10.- Expedient 1103/2019. Règim de retribucions,
indemnitzacions i dietes, i dedicació dels membres de la corporació”, es reflecteixi en la resolució, de tal
forma que
ON DIU:
“SEGON.BIS. Inclusió d’esmena proposada pel grup d’ERC.
Les retribucions i dedicacions del portaveu i els regidors del grup d’ERC seran les previstes al pressupost
aprovat de 2019 i no les afectarà les acordades al punt anterior, a saber:
Regidor portaveu de grup, 18% de jornada:.................. 5.005,80.- €/anuals
Resta de regidors/res sense atribucions especials:...... 4.311,00.- €/anuals”

ACTA DEL PLE

Es formulen les observacions següents:

Número: 2019-0016 Data: 04/01/2020

Es proposa per l’Alcaldia la seva aprovació, preguntant l’Alcalde als membres de la Corporació si tenen
alguna observació a formular.

“SEGON.BIS. Inclusió d’esmena proposada pel grup d’ERC.
Les retribucions i dedicacions del portaveu i els regidors del grup d’ERC seran les previstes al pressupost
aprovat de 2019 i no les afectarà les acordades al punt anterior, a saber:
Regidor portaveu de grup, 18% de jornada:.................. 5.005,80.- €/anuals
Resta de regidors/res sense atribucions especials:...... 4.311,00.-€/anuals
La diferencia entre la retribució proposada en el punt “Segon” i l’acordada en aquest punt “Segon Bis” es
destinarà a despesa social.”
SEGONA.- L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra manifesta que al punt “10.- Expedient 1103/2019. Règim de
retribucions, indemnitzacions i dietes, i dedicació dels membres de la corporació”, a la part dispositiva
quarta,
ON DIU:
QUART. Deixar sense efectes els punts 1 i 2 de les Bases d’Execució del Pressupost vigent que
contemplen les retribucions i assistències dels regidors.
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HA DE DIR:

HA DE DIR:
QUART. Deixar sense efectes els punts 1.1 i 1.2 de l’art. 37 de les Bases d’Execució del Pressupost
vigent que contemplen les retribucions i assistències dels regidors.
Acceptant les esmenes proposades i posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors
que formen el nombre legal del Ple, resta aprovada per unanimitat.

2.- Expedient 555/2019. RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT PER ACTIVITATS PRIVADES A
L’EMPLEADA MUNICIPAL SRA. MARTA AGUSTÍ VIDAL.
Vista la proposta d’acord dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de Governació celebrada
el dia 23 de juliol de 2019 que consta a l’expedient,
L’Alcalde, en virtut dels següents

SEGON. Amb data 1 d’abril de 2019, es va emetre Informe de la responsable del servei en sentit
favorable a la compatibilitat per a l'acompliment d'activitats privades per Marta Agustí Vidal.
TERCER. Amb data 7 de juny de 2019, va ser emès informe de Secretaria referent al procediment a
seguir i a la Legislació aplicable sobre aquest tema.
QUART. Amb data 7 de juny de 2019, es va emetre informe pel Servei de Personal amb el següent
resultat, favorable a la compatibilitat per a l'acompliment d'activitats privades per Marta Agustí Vidal.
Es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent
ACORD:

ACTA DEL PLE

PRIMER. Amb data 22 març de 2019, va ser presentada la sol·licitud de Marta Agustí Vidal, per
compatibilitzar la seva activitat en l'administració com a Educadora social del Servei d’Atenció Diürna
(Antic Centre Obert) amb activitats privades.

Número: 2019-0016 Data: 04/01/2020

ANTECEDENTS DE FET

SEGON. Inscriure l'Acord del Ple pel qual es reconeix aquesta compatibilitat per exercir activitats privades
en el corresponent Registre de personal.
TERCER. Notificar l'Acord adoptat a l'interessat als efectes oportuns
S’obre deliberació amb les intervencions de l’extracte següent:
...- La Regidora portaveu del grup municipal del PSC Sra. Gema Escar manifesta
...- El regidor portaveu del grup municipal d’JXCAT Sr. Jordi Janés manifesta
...- El regidor portaveu del grup municipal d’ERC Sr. Santi Pelegrí manifesta
...- L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra manifesta...
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el
Ple l’aprova per unanimitat.
3.- Expedient 1103/2019. ACORD COMPLEMENTÀRI DEL RÈGIM DE RETRIBUCIONS PER
ESTABLIR, INDEMNITZACIONS, DIETES, I DEDICACIÓ DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ
APROVAT EN SESSIÓ PLENÀRIA D’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DEL DIA 3/7/2019.
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PRIMER. Reconèixer a la Sra. Marta Agustí Vidal la compatibilitat amb l'exercici de l'activitat d’ Educadora
Social de l’Ajuntament en que no es veu perjudicat el servei, amb l’exercici d’activitats privades fora del
seu horari habitual de servei, que les característiques són les següents; monitora de menjador escolar de
dilluns a divendres de 12:30 a 15:00 hores, per entendre que es compleixen els requisits requerits per la
Llei 21/1987, 26 de novembre, d'Incompatibilitat del Personal al Servei de la Generalitat.

Vista la proposta d’acord dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de Governació celebrada
el dia 23 de juliol de 2019 que consta a l’expedient,
L’Alcalde, en virtut dels següents
ANTECEDENTS:
1.- El Ple la sessió extraordinària del dia 3/7/2019, en la que es va establir l’organització municipal i es va
establir el règim de retribucions, indemnitzacions, dietes i dedicacions dels membres de la corporació, va
acordar en la seva part dispositiva quarta: “Deixar sense efectes els punts 1.1 i 1.2 de l’art. 37 de les
Bases d’Execució del Pressupost vigent que contemplen les retribucions i assistències dels regidors.
2.- No es va considerar que pot haver regidors que, per circumstàncies diverses, no poden tenir
dedicacions parcials i per la qual cosa no podrien ser retribuïts per aquests concepte, regidors que tenen
dret a percebre dietes i indemnitzacions per l’exercici del càrrec, conforme estableix a l’art. 75 i
concordants de la Llei 7/1985, 2 abril, reguladora de les bases de règim local.
3.- Per la qual cosa s’hauria de mantenir la previsió continguda al punt 1.2 de l’art. 37 de les Bases
d’Execució del Pressupost vigent que contempla les següents:

-Assistència a Ple: 200 €/sessió.
-Assistència a Comissions Informatives: 89,62 € /sessió

-Assistència a Junta de govern: 257,69 €/sessió
L’assistència a Comissions i/o Juntes es percebrà pels regidors sense dedicació parcial o exclusiva; la
percebran els regidors que en formin part. L’acreditació de l’assistència serà expedida pel secretari de
l’òrgan corresponent.
Aquests imports estaran subjectes a les corresponents retencions per IRPF en els termes establerts a
l’empara de la legislació vigent, per tenir la consideració de rendiments del treball.
Aquestes indemnitzacions s’abonaran per mitjà de nòmina i, sobre l’import íntegre resultant s’aplicaran els
descomptes de l’IRPF procedents, així com aquells altres descomptes que, en el seu cas, resultin
aplicables per raó de la naturalesa de la indemnització.”

ACTA DEL PLE

-Assistència a Junta de Portaveus: 91,91 €/sessió

Número: 2019-0016 Data: 04/01/2020

“1.2 Assignacions a membres de la Corporació sense dedicació exclusiva ni parcial, per assistència a
òrgans col·legiats:

5.- Donat que el present acord pretén restituir l’acord del Ple del dia 3/7/2019 en el que es va deixar sense
efectes el règim de dietes que estava vigent erròniament, en aplicació de l’establert a 39,3 de la Llei
39/2015 del Procediment Administratiu Comú, respecte a l’eficàcia retroactiva dels actes quan es dictin en
substitució d’altres anul·lats, així com quan produeixin efectes favorables als interessats, sempre que els
supòsits de fet necessaris existeixin en la data a que es retrotragui l’eficàcia de l’acte i no es lesionin
interessos legítims de tercers.
Vist l’informe de secretaria i d’acord amb l’establert a l’art. 75 i concordants de la Llei 7/1985, 2 abril,
reguladora de les bases de règim local.
Es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:

PRIMER. Establir el règim de retribucions, indemnitzacions, dietes, i dedicació dels membres de la
corporació, complementant l’ aprovat en sessió plenària d’organització municipal del dia 3/7/2019, per tal
d’establir la següent:
1.- Assignacions a membres de la Corporació sense dedicació exclusiva ni parcial, per assistència a
òrgans col·legiats.
-Assistència a Ple: 200,00 €/sessió.
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4.- Que es complementa amb l’apartat 37.2 de les Bases que regulen l’assistència per viatges que resta
vigent.

-Assistència a Comissions Informatives: 80,00 € /sessió
-Assistència a Junta de Portaveus: 80,00 €/sessió
-Assistència a Junta de govern: 200,00 €/sessió
2.- L’assistència a Comissions i/o Juntes es percebrà pels regidors sense dedicació parcial o exclusiva; la
percebran els regidors que en formin part dels òrgans i els que substitueixin als mateixos. L’acreditació de
l’assistència serà expedida pel secretari de l’òrgan corresponent.
3.- Aquests imports estaran subjectes a les corresponents retencions per IRPF en els termes establerts a
l’empara de la legislació vigent, per tenir la consideració de rendiments del treball.
4.- Aquestes indemnitzacions s’abonaran per mitjà de nòmina i, sobre l’import íntegre resultant s’aplicaran
els descomptes de l’IRPF procedents, així com aquells altres descomptes que, en el seu cas, resultin
aplicables per raó de la naturalesa de la indemnització.”
SEGON. Que es publiqui en el Butlletí Oficial de la Província de forma íntegra aquesta Resolució, per al
seu coneixement general, atesa la seva transcendència.
TERCER. Donar efectes retroactius de l’acord anteriors amb efectes de l’endemà de l’acord del Ple
d’establiment de l’organització municipal.

2.- L’Alcalde contesta que aquesta és la voluntat, com es preveia, però que es poden donar casos en
general que impossibilitin la dedicació i s’ha de preveure.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el
Ple l’aprova per unanimitat.

4.- Expedient 3843/2018. DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS MUNICIPAL D’ACTIVITAT PER
CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I BONIFICACIÓ DE L’ICIO A FRUIJET, S.L.
Vista la proposta d’acord dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de Governació celebrada
el dia 23 de juliol de 2019 que consta a l’expedient,

ACTA DEL PLE

1.- El regidor portaveu del grup d’ERC Sr. Santi Pelegrí manifesta que està d’acord amb la proposta amb
la condició de que no s’incrementi la dotació pressupostària per la dedicació del regidor, que ha de tenir
un límit igual al que percebria en situació de dedicació parcial, per tant la condiciona a que quan obtingui
l’alta mèdica es faci la dedicació parcial igual que la resta de regidors del govern.

Número: 2019-0016 Data: 04/01/2020

Oberta deliberació es donen les intervencions de l’extracte següent:

L’Alcalde, en virtut dels següents

PRIMER. La Societat Fruijet S.L. en data 27/11/2018 sol.licita bonificació de l’ICIO corresponent a la
llicència d’expedient 3598/2017, per la construcció de nova nau de manipulació i envasat actual per la
implantació d’una nova zona per a la recepció, expedició de fruita i càmeres de refredament i
emmagatzematge de producte. Llicència atorgada per resolució de l’Alcaldia núm. 964, del 19/12/2017.
Per un import íntegre de 21.560,01 €, ingressat el dia 18/10/2018.
Acompanya declaració de relació de persones contractades al Desembre de 2017 i a l’Octubre de 2018,
on acredita que ha passat de 32 a 43 persones contractades com a conseqüència de l’ampliació de
l’activitat derivada de les obres autoritzades per la llicència d’expedient 3598/2017.
SEGON. Atès que l'article 103.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix que les ordenances fiscals podran regular, sobre la
quota de l'impost, les següents bonificacions: “a) Una bonificació de fins al 95 % a favor de les
construccions, instal·lacions u obres que siguin declarades d'especial interès o utilitat municipal per
concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de l'ocupació que justifiquin tal
declaració. Correspondrà aquesta declaració al Ple de la Corporació i s'acordarà, prèvia sol·licitud del
subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
TERCER. Considerant que l’Ordenança Fiscal n. 21 reguladora de l’Ordenança Impost sobre
construccions, instal.la. I obres, estableix que “Els subjectes passius presentaran, juntament amb la
sol.licitud de la llicència d’obra, la corresponent sol.licitud de bonificació, acompanyant la documentació
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ANTECEDENTS:

oficial justificativa o les declaracions jurades del compromís de complimentar les condicions requerides
per a la bonificació, a saber:
6.- Atès que l’Ordenança Impost sobre construccions, instal.lacions I obres, estableix al seu art. 4 les
bonificacions següents:
/…
Article 4t. Exempcions, bonificacions i reduccions
2. En aquest impost s’apliquen les bonificacions a les obres i instal.lacions que es declaren de especial
interés o utilitat municipal per les causes següents:
Circunstàncies de foment a l’ocupació:
-Subjectes passius que realitzin obres i instal.lacions per a la creació d’empreses en un termini no
superior a 1 any a l’atorgament de la llicència:
Creant-se de 10 a més llocs de treball.

75%

ACORD:
PRIMER. Declarar d’especial interès municipal, per concórrer circumstàncies socials, d’acord amb
l’establert a l’Ordenança Fiscal de l’ICIO i a l’art. 103.2 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
aprovada per R.D.L. 2/20014, de 5 de març, derivades de la creació de fins a 10 llocs de treball, l’activitat
realitzada per LA SOCIETAT FUIJET S.L. per la construcció de nova nau de manipulació i envasat actual
per la implantació d’una nova zona per a la recepció, expedició de fruita i càmeres de refredament i
emmagatzematge de producte, la llicència d’obres atorgada en virtut de la llicència d’obres majors dictada
per resolució de l’Alcaldia núm. 964, del 19/12/2017 de l’expedient 3598/2017,
SEGON. Concedir a la Societat FRUIJET S.L. una bonificació del 75% de l’ICIO liquidat en la Llicència
atorgada per resolució de l’Alcaldia núm. 964, del 19/12/2017, d’un import total de 21.560,01 €,
corresponent la bonificació del 75% per un import de 16.170.00 €.
TERCER. Fer constar que si amb posterioritat a l’abonament de la bonificació, es constatés per la
inspecció municipal l’incompliment de les condicions que han donat lloc a la bonificació, es procedirà a la
pràctica de la revisió de la liquidació de la quota, requerint-se l’import corresponent a la bonificació amb el
20% de recàrrec.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el
Ple l’aprova per unanimitat.

5.- Expedient 45/2017. DECLARACIÓ D’ESPECIAL INTERÈS MUNICIPAL D’ACTIVITAT PER
CREACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I BONIFICACIÓ DE L’ICIO A AGROMALLA VALLADOR Y
SERVICIOS

Vista la proposta d’acord dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de Governació celebrada
el dia 23 de juliol de 2019 que consta a l’expedient, donat que l’interessat ha manifestat que no podrà
aportar la documentació requerida per que pugui passar per aquest Ple, es fa constar que es retira aquest
punt de l’ordre del dia.
El Ple es dona per comunicat i conforme.
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ACTA DEL PLE

Es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent
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CINQUÈ. Vista la proposta de resolució de l’Alcaldia del dia 26/02/2019 i l’informe de secretaria

Número: 2019-0016 Data: 04/01/2020

QUART. Acreditada l’execució de les obres i instal.lacions, així com l’activitat i la creació dels 10 llocs de
treball amb les altes a la Tresoreria General de la Seguretat Social, referents a les dates 19/12/2017 i
31/10/2018, on consta les noves contractacions.

6.- Expedient 1242/2019. APROVACIÓ DE PROPOSTA DE DETERMINACIÓ DE FESTES LOCALS PER
A 2020.
Vista la proposta d’acord dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de Governació celebrada
el dia 23 de juliol de 2019 que consta a l’expedient,
L’Alcalde, en virtut dels següents
ANTECEDENTS:
Atès que el Departament d’Empresa i Ocupació sol.licita acord del Ple de l’Ajuntament per tal que, en
virtut del que estableix l’art. 46 del R.D. 2001/1983, es determinin els dos dies de festes locals per a l’any
2020. En virtut de I' acord del Ple del dia 29 de juny de 2005 en el que es van establir els criteris per a
assenyalar els dies de festes locals.
Es proposa per l'Alcaldia l’adopció del següent,
ACORD:

Segon.- Comunicar la resolució al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, així com les entitats
educatives i representatives del comerç local, disposant així mateix publicar l’acord al Tauler d’anuncis de
la seu electrònica.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el
Ple l’aprova per unanimitat.

7.- Expedient 900/2019. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL REGLAMENT DEL
CEMENTIRI MUNICIPAL I DE SERVEIS FUNERARIS DE L’AJUNTAMENT D’ALCARRÀS.
Vista la proposta d’acord dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de Governació celebrada
el dia 23 de juliol de 2019 que consta a l’expedient,

ACTA DEL PLE

-El dilluns, 20 de gener de 2020.
-El divendres, 28 d'agost de 2020.

Número: 2019-0016 Data: 04/01/2020

Primer.- Establir els dies de festa local per a I'any 2020 següents:

ANTECEDENTS:
1.- Aquest ajuntament està finalitzant les obres de construcció d’un nou cementiri municipal i precisa
reglamentar de nou i establir acord del Ple del dia 14/02/2019.
2.- S’han fet consultes empreses privades de gestió de cementiris així com dels Serveis d’assistència als
municipis per la gestió de cementiris i serveis funeraris de la Diputació de Girona i algun altre Consell
comarcal.
3.- Desitjaríem tenir un servei similar al nostre territori i a tal efecte ens adrecem a la Diputació de Lleida
per tal que, directament o en conveni amb corporacions que el tinguin implantat, com és el vostre cas,
pugui prestar el mateix servei.
4.- Un cop ens integren en algun sistema general, a ser possible de cooperació pública, s’hauran
d’aprovar les ordenances i disposicions que regulin la prestació del servei adequada al sistema.
5.- Mentre tant, cal preveure la possibilitat de posada en funcionament del nou cementiri municipal, a tal
efecte es precisarà:
a) Establir una modificació puntual del Reglament vigent del cementiri, per tal de regular l’atorgament de
sepultures adient a les condicions arquitectòniques de les illes.
b) Establir un registre adient de les sepultures aprofitant el sistema informàtic de GESTIONA.
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L’Alcalde, en virtut dels següents

6. Igualment caldrà sol.licitar a la Diputació de Girona l’adhesió al seu programa de gestió de cementiris i
serveis funeraris i demanar a la Diputació de Lleida que estableixi conveni amb la Diputació de Girona o
alguna altre corporació.
8. Considerant que per Provisió d'Alcaldia de data 18 de juliol de 2019, es va sol·licitar informe de
Secretaria en relació amb el procediment i la Legislació aplicable per aprovar la modificació de
l'Ordenança municipal reguladora del Cementiri municipal.
9. La secretaria municipal, atenen els criteris donats pels serveis tècnics, efectua proposta de modificació.
10. Considerant aquest informe com avantprojecte per lliurar a la Comissió informativa de Governació,
constituïda també com a Comissió d'estudi d'Ordenança municipal.

ACORD

PRIMER. Aprovar inicialment la modificació del Reglament del cementiri municipal i de serveis funeraris
de l’Ajuntament d’Alcarràs, aprovat definitivament pel Ple del dia 14/05/1998, publicat al BOP 24 del
24/02/1998, modificat per acord del Ple del dia 11/04/2011, publicat al BO`143 del 6/10/2011, per tal de
regular la identificació de sepultures i adjudicació des mateixes del Nou cementiri municipal, afegint un
nou article, a saber:
Article 8. bis. Identificació de sepultures i adjudicació al nou cementiri municipal.
1. Les illes de nínxols s’identificaran amb nombres correlatius fins al total de illes existents. Els nínxols
s’identificaran numerant-se correlativament des de el primer fins al l’últim existent en tot el cementiri, amb
la indicació de la numeració de l’illa (per exemple nínxol 10 / Illa 1.)
2. Les concessions de drets funeraris sobre sepultures s’efectuaran preferentment quan calgui fer-ne ús
per inhumar una persona difunta o cendres procedents d’incineració.
3. Per les condicions arquitectòniques de les illes de les sepultures, per regla general, l’ordre en què es
cedeixen les sepultures per practicar les inhumacions serà el següent:
a) Els nínxols s’atorgaran començant cada illa pel nínxol superior esquerra.
b) A partir d’aquest s’atorgaran per rigorós ordre correlatiu, partint dels nínxols prèviament atorgats i
d’esquerra a dreta.
c) Cada vegada que finalitzi una filera es tornarà a començar per la filera inferior pel mateix ordre d’esquerra
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Realitzada la tramitació corresponent i vista la competència del Ple, en virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 178 del Text Refós de la Llei Municipal
i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 63 del Reglament
d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, es proposa
al mateix l'adopció del següent

ACTA DEL PLE

Es podria també recaptar directament l'opinió de les organitzacions o associacions reconegudes per llei
que agrupin o representin a les persones els drets de les quals o interessos legítims es veiessin afectats
per la norma i les finalitats de la qual guardin relació directa amb el seu objecte. La Llei 39/2015, d'1
d'octubre, en regular en el seu article 133.2 aquest tràmit d'audiència i informació públiques, no assenyala
el moment en què han de fer-se. Per tant considerem que haurà de realitzar-se coincidint amb el moment
en què s'efectuï la informació pública prevista en l'article 49.B) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora
de les Bases del Règim Local, és a dir, quan ja es compti amb el text elaborat de l'ordenança municipal, i
prèviament a la seva aprovació definitiva. Però no es té constància de l’existència de cap col.lectiu
representatiu.

Número: 2019-0016 Data: 04/01/2020

11. Considerant que no procedeix tràmit de consulta pública, donat que es considera que la proposta
normativa no te un impacte significatiu en l'activitat econòmica, ni imposa obligacions rellevants als
destinataris o reguli aspectes parcials d'una matèria. La concurrència d'aquestes circumstàncies queden
suficientment acreditades. Sense perjudici de la consulta prèvia a fi de donar audiència als ciutadans
afectats i recaptar quantes aportacions addicionals puguin fer-se per altres persones o entitats.

a dreta.
d) Excepcionalment, es podrà saltar la correlació i ordre anterior, quan en una línia de nínxols solament
quedi un nínxol disponible i es sol·liciti l’adquisició de dos o tres nínxols junts per crear una sepultura familiar,
solament en aquest cas, s’autoritza a saltar l’ordre, atorgant els nínxols per la sepultura familiar (2 o 3) en la
filera inferior següent d’esquerra a dreta.
e) El nínxol que hagi quedat pendent d’adjudicar a la filera superior anterior, s’adjudicarà per la següent
defunció individual que es demani.
f) Quan es doni la causa d'atorgament de drets funeraris sols es podran concedir fins a un màxim de dos
nínxols per titular, excepcionalment prèvia resolució motivada es podrà ampliar fins a tres per causa de
formar una unitat de sepultura amb caràcter familiar.

TERCER. Facultar al Sr. Alcalde-President per subscriure i signar tota classe de documents relacionats
amb aquest assumpte.

Oberta deliberació es realitzen les següents intervencions, manifestant les opinions sintetitzades
següents:
1.- El regidor portaveu del grup d’ERC Sr. Santi Pelegrí manifesta que el seu grup està a favor però
condiciona el seu vot a regular també l’ornat del cementiri, làpides i integració en l’entorn. No es tracta de
regular la prohibició de vidrieres que ja no es poden instal.lar cal regular el paisatge, mostra imatges del
cementiri de Roques Blanques, on es van inspirar els arquitectes quan van redactar el projecte del nou
cementiri i voldria que, igual com aquest, el nostre cementiri fos com un parc amb vegetació, edificis i
ninxols adients integrat en el nostre entorn, demana una comissió integrada per polítics i tècnics per poder
fer una bona reglamentació. Esta conforme amb la proposta i ordre de distribució, però creu que s’hauria
d’iniciar l’estudi de l’ornat integral.
2.- L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra contesta que s’ha valorat amb els tècnics i en Junta de govern, com es
va dir en Junta de portaveus, que es podria establir alguna regulació de tonalitats en les làpides, però
finalment no veu que hagi necessitat, com passa al cementiri vell, cal donar més llibertat als veïns i no
imposar normes fins i tot quan s’han d’inhumar. Tot i això durant els 30 dies d’exposició pública de
l’aprovació inicial es poden estudiar observacions i propostes que, es podrien considerar en l’aprovació
definitiva. Afegeix que el cementiri nou no és ben be com el mostrat a les imatges, el terreny és més sec, i
la decisió va ser per majoria.
3.- El regidor Sr. Santi Pelegri replica que ara és el moment, s’ha de fer a priori per no tenir una part amb
un disseny i la resta d’un altra forma. No cal que es faci amb la mateixa vegetació, sinó adaptar la mateix
a la autòctona. Al final les decisions les han de prendre els que manen en cada moment i és la seva
responsabilitat.
4.- El regidor del grup del PDCAT Sr. Agustí Camarasa, considera que Roques Blanques és un cementiri
privat, però s’ha de donar menyspreu als públics, el nostre cementi actual esta molt ben cuidat i hi ha
làpides de tota mena, no tothom es pot pagar un determinat tipus de làpida.
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Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament
[http://alcarras.eadministracio.cat].

ACTA DEL PLE

SEGON. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i d'aquells veïns o Associacions que
hagin exercit la iniciativa per a la formació de l'Ordenança, per un termini mínim de trenta dies, mitjançant
anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, i en el tauler d'anuncis de la Corporació, perquè
aquests puguin examinar l'expedient i formular les reclamacions i els suggeriments que estimin pertinents.
De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es considerarà aprovat
definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple.

Número: 2019-0016 Data: 04/01/2020

g) Els nínxols amb difunts han de tenir com a mínim una làpida on consti el nom i data de les persones
inhumades al mateix, els no utilitzats en el moment de l'atorgament de la concessió es deuran de tancar
sense cap mena d'inscripció, tret que es faci una làpida conjunta en forma de mausoleu familiar. Per raons
d’ornat es prohibeix qualsevol tipus de tancament dels nínxols, amb vidres, metàl·lics, etc.

5.- El regidor portaveu del grup del PDCAT Sr. Jordi Janés creu com a regidors, a part de l’ornat, ha de
vetllar per finalitzar les obres que es van trobar molt aturades, la gespa i la vegetació no es podrà fer sinó
existeix previsió de reg, els arbres es moren i s’hauran de reposar, molts altres defectes de detall en les
obres s’han de repassar, les tanques del cementiri s’han de instal·lar, no es pot plantejar un cementiri
obert on es colen vaques que l’envaeixen, calia fer un seguiment més intens de les obres, dels nínxols
que s’estaven fent simultàniament. En definitiva que està d’acord en buscar una estètica del cementiri
però també en donar llibertat als veïns per escollir la làpida que es poden pagar, el que vulgui la família.
Creu que el cementiri ja s’hauria d’haver acabat, però han vist que tenen moltes coses pendents,
l’execució s’endarrerirà i solament ens queden 11 nínxols, molt pocs pel temps que tenim.
6.- El Sr. Santi Pelegrí replica que parlava de l’ornat i es vol fugir de discutir d’això, però si cal parlar del
retràs sabem que es van endarrerir l’adjudicació dels nínxols perquè la empresa adjudicatària de Juneda
no va poder complir les condicions i es va tenir que fer nova adjudicació, endarrerint tot dos mesos, no
s’ha pogut tancar perquè s’havien de col·locar els nínxols, tots sabem que les contractacions allarguen les
execucions i es va triar un tipus de construcció de sepultures que es pensava que era el més adient pel
nou cementiri.

9.- El regidor Sr. Santi Pelegrí respon que dubta que no estigués contemplat el moviment de terres al
projecte, document que va estar informat favorablement per Sanitat i per l’Aca, i pels tècnics redactors i
municipals, totes les obres tenen problemes constructius que es solucionen sobre la marxa, alguns detalls
són discutibles perquè són criteris subjectius i els han de solucionar els tècnics no els polítics i que alguns
temes com els subministraments elèctrics estaven solucionats amb la Elèctrica Serosense.
10.- El regidor del grup del PDECAT Sr. Gerard Companys mostra algunes fotos dels vicis constructius de
l’obra, considera que al final són tots, els regidors i els tècnics, els que han d’estar damunt per tal de no
paralitzar l’obra.

Número: 2019-0016 Data: 04/01/2020

8.- El regidor del grup Sr. Jordi Janés replica que ja cregut adient parlar dels problemes que s’han trobat al
cementiri, evident que coneix l’empresa de Juneda i també que es va adjudicar seguidament a la segona
licitadora, no es va haver de fer una nova contractació, el retràs no ha estat per això, el problema es que
estem a finals de juliol quan es deia que estaria cap al maig, i encara apareixen problemes de
subministraments, la tanca de torsió, rajoles, edificis, moviment de terres de l’accés, etc. fa tres anys que
demanaven el cementiri i ara veuen que es va estar poc damunt de les obres.

ACTA DEL PLE

7.- L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra replica que ara esta casi acabat, s’ha de disposar abans de final d’any,
cal fer una despesa complementària de quasi cent mil euros, no sap d’on es podran traure, es pensa en el
disseny però no s’ha comprovat que els talussos i algunes pendents no eren adients o reglamentàries,
s’han tingut que reposar amb les pluges i consolidar els terrenys, en definitiva s’hauria de fer un ple
especial per parlar del tema.

Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
aprova la proposta per unanimitat. Amb el vot particular dels regidors del grup d’ERC respecte a que cal fer un
estudi i regulació de l’ornat del nou cementiri.
8.- Expedient 1159/2016. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROTOCOL PER LA PREVENCIÓ,
DETECCIÓ, ACTUACIÓ I ABORDATGE DE SITUACIONS D’ASSETJAMENT SEXUAL, PER RAÓ DE
SEXE, ORIENTACIÓ SEXUAL I/O IDENTITAT DE GÈNERE
Vista la proposta d’acord dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de Governació celebrada
el dia 23 de juliol de 2019 que consta a l’expedient,
L’Alcalde, en virtut dels següents
ANTECEDENTS:
L’Ajuntament d’Alcarràs declara el seu compromís en l’establiment i desenvolupament de polítiques que
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11.- L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra finalitza dient que són coses que se les poden trobat tots, però creu que
es va deixar d’estar damunt i paralitzar el control per la campanya electoral, no es recrimina res però creu
que faltava una mica més de treball per part de tots.

integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directament o indirecta
per raó de sexe, així com en l’impuls i foment de mesures per tal d’aconseguir la igualtat real dins del
consistori, establint la igualtat d’oportunitats entre dones i homes com un principi estratègic de la nostra
política de gestió de les persones al servei de la corporació
Vist que com a part específica de la igualtat i no discriminació entre homes i dones hi ha la necessitat
d’establir mesures efectives per a prevenir l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe. Per la
qual cosa l’Ajuntament d’Alcarràs ha elaborat un Protocol per la prevenció, detecció, actuació i abordatge
de situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i/o identitat de gènere.

Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes.



Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes,



Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.



Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
trangèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.



L'article 15 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals, inclou els
principis generals que han d'inspirar l'acció preventiva de les organitzacions, de les quals es
destaca la planificació de la prevenció.



Estatut de Treballadors. Art. 4.2.e), 54.2. c), i g). TRET. TREBAEP. Art. 14 h) i 95 b).



Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de risc laborals.



Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives, i de l’ordre social on
es defineix l’assetjament discriminatori.

Vist que l’Ajuntament d’Alcarràs ha elaborat el document amb l’assessorament de l’Àrea de la Dona i del
SAI (Servei d’Atenció Integral al col·lectiu LGTBI) del Comarcal del Segrià, i de l’Àrea d’Igualtat
d’Oportunitats de la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya.
Atès que la representació legal del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament d’Alcarràs ha donat el seu
vistiplau a l’aprovació del Protocol per la prevenció, detecció, actuació i abordatge de situacions
d’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i/o identitat de gènere, tal i com estableix la Llei
Orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva entre dones i homes.

Número: 2019-0016 Data: 04/01/2020



ACTA DEL PLE

Vist el que disposa el marc normatiu en relació a l’àmbit per a la prevenció, detecció i abordatge de
l’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i/o identitat de gènere:

a) L’aprovació del Protocol per la prevenció, detecció, actuació i abordatge de situacions
d’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i/o identitat de gènere amb l’objectiu de donar
compliment a l’obligatorietat d’implementar mesures concretes envers l’assetjament sexual i l’assetjament
per raó de sexe i arbitrar procediments específics que permetin donar curs i solució als possibles casos
que es puguin donar a l’Ajuntament, tal i com estableix l’article 48 e la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de
març per la igualtat efectiva de dones i homes.
b) A la designació de les persones de referència encarregades d’impulsar i fer el seguiment del
protocol, i de l’assessorament i assistència a les persones afectades. Aquestes persones han estat
designades conjuntament amb la representació legal del personal funcionari i laboral:
NOM I COGNOMS

CÀRREC/OCUPACIÓ

CONTACTE

Núria Escalona

Tècnica Recursos Humans

nescalona@alcarras.cat

Elena Serrat

Tècnica Serveis Personals

eserrat@alcarras.cat

Veronica Rienda Patón

Policia Local (Proximitat)

veronicarienda75@gmail.com

Núria Castells Nadal

Representant Sindical

ncastells@alcarras.cat

Guillem Revés Martinez

Representat Sindical

matiasguillem@yahoo.es
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Vist els informes, que consten a l’expedient, emesos per la Tècnica responsable de l’Àrea de la Dona de
l’Ajuntament d’Alcarràs, en el que s’informa favorablement en relació a:

c) A la creació d’una adreça de correu electrònic, assetjament@alcarras.cat, per rebre consultes,
queixes i denúncies, de consulta exclusiva de les persones de referencia, que garanteixi la
confidencialitat. S’acorda que aquest correu sigui gestionat per la Tècnica de Serveis Personals,
responsable de l’Àrea de la Dona.

d) A establir un termini de vigència de quatre anys, acordat amb la representació legal del
personal funcionari i laboral, tal i com estableix la LLOIEDH, sens prejudici que es pugui revisar i renovar
de forma periòdica per adaptar-se a les necessitats detectades i/o nova normativa.

Per tot el qual es proposa l’adopció del següent

ACORD:

TERCER.- Comunicar aquesta resolució a les persones interessades i a tot el personal de l’Ajuntament,
donar-ne difusió mitjançant la seva inserció en el portal de l’empleat/da “Intranet” i els canals de
comunicació interns.

Oberta deliberació es donen les intervencions de l’extracte següent:

1.- El regidor Sr. Santi Pelegrí, portaveu del grup municipal d’ERC manifesta que està conforme però com
va dir la regidora delegada Sr. Ester Ibars, demana que es faci una comissió informativa per d’entrar en
detall del protocol, que s’expliqui bé i es faci efectiva donant informació a tot el personal.
2.- L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra contesta que s’ha aprovat ara a instància dels serveis, però era un tema
que estava al calaix des de l’any 2016, les lleis han canviat i s’ha tingut que adaptar alguns aspectes. Es
treballarà i farà efectiva.

ACTA DEL PLE

SEGON.- Designar a les persones de referència, responsables d’impulsar i de fer el seguiment del
Protocol, i encarregades de l’assessorament i assistència a les persones afectades.

Número: 2019-0016 Data: 04/01/2020

PRIMER.- Aprovar el Protocol per la prevenció, detecció, actuació i abordatge de situacions d’assetjament
sexual, per raó de sexe, orientació sexual i/o identitat de gènere en aplicació de l’article 48 de la Llei
orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

4.- La regidora delegada Sra. Ester Ibars respon que es farà la reunió proposada.
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.- Expedient 2394/2018. PROPOSTA D’ACORD DE FISCALITZACIÓ I INTERVENCIÓ LIMITADA
PRÈVIA DE REQUISITS BÀSICS DE l’AJUNTAMENT D’ALCARRAS SUBJECTES A FUNCIÓ
INTERVENTORA

Vista la proposta d’acord dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d’Hisenda celebrada el
dia 23 de juliol de 2019 que consta a l’expedient,
L’Alcalde, en virtut dels següents
ANTECEDENTS:
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3.- El regidor Sr. Santi Pelegrí replica que s’ha endarrerit l’aprovació per la baixa de la tècnica competent
però s’havia treballat per tal que es pugues aplicar immediatament.

Per acord de Ple de data 12 de juliol de 2018, modificat per acord de data 29 de novembre de 2018
(correcció d’errades), l’ajuntament d’Alcarràs va aprovar:
-

-

L’establiment del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de les despeses i
obligacions, d’acord amb l’article 13 del RD 424/2017.
Els tipus de despeses i obligacions sotmeses a fiscalització i intervenció limitada prèvia en
règim de requisits bàsics.
Que es concreten en l’Annex I d’aquest acord, els quals formen part del mateix a tots els
efectes legals, i els quals engloben tots els tipus de despeses i obligacions amb efectes
pressupostaris, a excepció d’aquells que els sigui d’aplicació el règim ordinari de
fiscalització i intervenció prèvia.
Els requisits bàsics adaptats a l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008,
actualitzat per acord d’1 de juliol de 2011, i altres addicionals
Aprovar la substitució de la fiscalització prèvia de drets i ingressos

Per tot l’exposat, vista la normativa aplicable, i en concret el que disposa el TRLHL, el Reglament de
Control i l’Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008, i el RD 128/2018, de 16 de març, pel
que es regula el règim jurídic dels funcionaris d’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional,
es proposa al Ple, l’adopció dels següents

ACORDS
Primer.- Aprovar les modificacions dels tipus de despeses i obligacions sotmeses a fiscalització i
intervenció limitada prèvia en règim de requisits bàsics que es concreten en l’Annex I d’aquest acord, els
quals formen part del mateix a tots els efectes legals, i els quals engloben tots els tipus de despeses i
obligacions amb efectes pressupostaris, a excepció d’aquells que els sigui d’aplicació el règim ordinari de
fiscalització i intervenció prèvia.
Segon.- Aprovar les modificacions dels requisits bàsics adaptats a l’Acord del Consell de Ministres de 30
de maig de 2008 (actualitzat per acord d’1 de juliol de 2011), i l’Acord del Consell de Ministres de 20 de
juliol de 2018, i altres addicionals segons la tipologia d’expedient, a comprovar en l’exercici de les
actuacions de fiscalització i intervenció de limitada prèvia en règim de requisits bàsics, que es concreten
en l’Annex II d’aquest acord (Guia bàsica de fiscalització i intervenció limitada prèvia en règim de requisits
bàsics de les entitats del sector públic local, elaborada per al Diputació de Girona, mentre no se n’aprovi
una de pròpia per l’Ajuntament d’Alcarràs), els quals formen part del mateix a tots els efectes legals.
Tercer.- Donar compte del presents acords a la Intervenció de Fons, a la Secretaria i a la Tresoreria, així
com als diferents centres gestors de les entitats del sector públic de l’Ajuntament subjectes a funció
interventora.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal.

10.- Expedient 584/2019. PROPOSTA D’ACORD DE DESTINACIÓ DEL SUPERÀVIT DE L'EXERCICI
DE 2018.
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Atès que la Intervenció ha emès el seu informe per a l’aprovació del règim de fiscalització i intervenció
limitada prèvia de requisits bàsics, el qual obra en l’expedient.

ACTA DEL PLE

D’acord amb l’art. 13 del Reglament de Control, la competència per a l’aprovació de la implantació del
règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia correspon al Ple, a proposta del President i previ informe
de la Intervenció de Fons; i d’acord amb l’art. 9 del mateix reglament també correspon al Ple la substitució
de la fiscalització prèvia dels drets i ingressos per la nota en comptabilitat.

Número: 2019-0016 Data: 04/01/2020

L’Acord del Consell de Ministres de 20 de juliol de 2018, publicat al BOE 186 de data 2/8/2019, va
modificar l’acord anterior, establint un nous requisits bàsics en l’àmbit dels contractes del sector públic, i
encàrrecs a mitjans propis, adaptats a la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,
pel que es fa necessari modificar els requisits aprovats per l’Ajuntament.

Vista la proposta d’acord dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d’Hisenda celebrada el
dia 23 de juliol de 2019 que consta a l’expedient,
L’Alcalde, en virtut dels següents
ANTECEDENTS:
Un cop aprovada la liquidació del pressupost de 2018, s’ha determinat el superàvit pressupostari, amb un
import de + 219.094,56 €.
El Pressupost de 2019, aprovat pel Ple en data 4/2/2019, preveu un superàvit de 9.791,84 €. A data d’avui
s’ha realitzat modificacions del pressupost. No s’ha actualitzat el càlcul de la previsió feta amb el
pressupost.

L'apartat 13.3.1 de la Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en matèria d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera de 4 d’abril de 2019 de la Direcció general de Política Financera,
Assegurances i Tresor del Departament de la Vicepresidència i Economia i Hisenda de la Generalitat de
Catalunya disposa, entre d'altres, que el romanent de tresoreria per a despeses generals positiu s'ha de
destinar, en funció dels recursos líquids disponibles a sanejar les obligacions pendents d'aplicar al
pressupost i al compliment dels compromisos de despesa assumits per l'existència de romanents de
crèdits incorporables.
L’article 28.f de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon
govern disposa que és una infracció molt greu el fet de no complir amb l’obligació de destinar íntegrament
els ingressos obtinguts per sobre dels previstos en el pressupost a la reducció del nivell de deute públic
de conformitat amb allò que preveu l’article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera i l’incompliment de l’obligació de destinar el superàvit
pressupostari a la reducció del nivell d’endeutament net d’acord amb allò que preveu l’article 32 i la
disposició sisena de la mateixa Llei.
Els possibles destins del superàvit són:
Despeses pendents aplicar pressupost (413 i 555)

-225.343,26

Incorporació de romanents finançats amb RTG (estudi de romanents)

-217.986,68

En data 15/03/2019, per Decret d’Alcaldia 214/2019, es van incorporar al pressupost obligacions contretes
en l’exercici anterior, de les quals 217.986,68 € es van finançar amb romanent de tresoreria.

Per fer efectiu el destí del superàvit o cal tramitar expedient de modificació del pressupost, en la modalitat
de suplement de crèdit / crèdit extraordinari amb càrrec al romanent líquid de tresoreria
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La disposició addicional setzena del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes locals regula allò que s'entén per inversió financerament sostenible.
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La disposició addicional sisena de la LOEPSF disposa que les entitats que no superin el límit
d'endeutament en matèria d'autorització d'operacions d'endeutament, que presentin superàvit en termes
de comptabilitat nacional, romanent de tresoreria positiu, una vegada descomptat l'efecte de les mesures
especials de finançament, que compleixin amb el període mig de pagament previst a la normativa de
morositat i que prevegin una capacitat de finançament en la liquidació de l'exercici 2018 podran destinar,
en primer lloc el superàvit a absorbir, si s'escau, despeses pendents d'aplicar al pressupost i a
continuació, a finançar inversions financerament sostenibles sempre amb el límit de la previsió de
capacitat de finançament de l'exercici 2018, si encara queda import a distribuir aquest es destinarà a
reduir endeutament net.

ACTA DEL PLE

Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera determina que
aquest superàvit s’ha de destinar a reduir endeutament.

Resten pendents d’aplicar al pressupost,
Despeses pendents aplicar pressupost (413 i 555)

-225.343,26

Incorporació de romanents finançats amb RTG (estudi de romanents)

-217.986,68

Vist l’informes de Intervenció (169/2019).
Realitzada la tramitació legalment, es proposa al Ple l'adopció del següent

ACORD

PRIMER. L’import del superàvit es de 219.094,56 €, es destinarà a:

Incorporació de romanents finançats amb RTG (estudi de romanents)

-1.107,88
-217.986,68

Superàvit disponible

0

D’aquesta quantitat una part s’ha fet efectiva amb la modificació 1/2019 (217.986,68 €).
SEGON. Iniciar expedient de modificació de crèdit per a destinar la resta del superàvit a aplicar
obligacions pendents d’aplicar al pressupost.
En aquesta mateixa modificació es destinarà el romanent lliure actualment disponible a la aplicació de la
resta d’obligacions pendents d’aplicar al pressupost, fins al límit màxim possible.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal.

Número: 2019-0016 Data: 04/01/2020

Despeses pendents aplicar pressupost (413 i 555)

+ 219.094,56

ACTA DEL PLE

Superàvit amb destí previst per llei

Vista la proposta d’acord dictaminada favorablement per la Comissió Informativa d’Hisenda celebrada el
dia 23 de juliol de 2019 que consta a l’expedient,
L’Alcalde, en virtut dels següents
ANTECEDENTS:
1.- En l’expedient 584/2019, s’aprova el destí del superàvit resultant de la liquidació de 2018. Per poder
fer-lo efectiu s’ha d’aprovar la modificació de crèdit corresponent.
2.- L’averia de l’aire condicionat de Lo Casino, ha motivat la necessitat de fer més modificacions, que
s’inclouen en aquesta, amb transferència entre parides dels capítol d’inversions.
3.- Igualment s’inclou la proposta d’increment de la subvenció al Club de Basquet amb càrrec a majors
ingressos dels pressupostats derivats d’aportacions d’empreses privades.
4.- Finalment s’incorporen suplements de factures finançades amb majors ingressos provinents
d’indemnitzacions d’assegurances.
Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent
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11.- Expedient 1076/2019. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST EXPT. 5/2019.

ACORD:

PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits 5/2019 (expedient gestiona núm.
1076/2019), del Pressupost en vigor, amb el següent detall:
1.- Aplicació del superàvit i aplicació de partides pendents d’aplicar al pressupost (413 i 555):

Pressupost despeses: partides que incrementen
Org.

Prog.

Econ.

Descripció

Modif.

100

132

2270016

POLICIA. SERVEI EXTERN NETEJA

153,73

112

133

2210003

PARQUING CAMIONS. SUBM. ELÈCTRIC

119,96

112

920

2210002

BRIGADA. SUBM. ELÈCTRIC

474,57

121

160

2279908

EDARS. MANTENIM. DEPURADORES. SERV. EXTERNS

130

161

2210005

DIPÒSITS AIGUA. SUBM. ELÈCTRIC

140

1621

2210034

MINI DEIXALLERIA.- SUMB ELÈCTRIC

141

1621

2210006

DEIXALLERIA. SUBM. ELÈCTRIC

153,94

170

133

2210009

SEMÀFORS. SUBM. ELÈCTRIC

217,34

170

165

2210008

ENLLUMENAT PÚBLIC. SUBM. ELÈCTRIC

190

171

2210010

PARCS I JARDINS. SUBM. ELÈCTRIC

417,45

200

231

2210011

LLAR JUBILATS. SUBM. ELÈCTRIC

266,07

201

231

2210012

ALZHEIMER. SUBM. ELÈCTRIC

318,41

202

231

2210013

LES ROQUETES. SUBM. ELÈCTRIC

210,36

202

231

2270001

LES ROQUETES/ LO CISTELL.SERVEI EXTERN NETEJA

458,64

204

231

2270002

CENTRE OBERT. SERVEI EXTERN NETEJA

1.070,30

242

323

2210014

ESCOLA BRESSOL. SUBM. ELÈCTRIC

1.003,15

242

323

2210203

ESCOLA BRESSOL. SUBM. GAS

1.221,27

242

323

2210550

ESCOLA BRESSOL (MENJADOR). PRODUCTES ALIMENTARIS

2.190,24

242

323

2270003

ESCOLA BRESSOL. SERVEI EXTERN NETEJA

2.942,78

243

323

2210015

CEIP C. TORREGROSSA. SUBM. ELÈCTRIC

1.176,93

243

323

2210204

CEIP C. TORREGROSSA. SUBM. GAS

1.950,93

243

323

2270004

CEIP C. TORREGROSSA. SERVEI EXTERN NETEJA

8.488,12

244

323

2210016

CEIP PARC DEL SALADAR. SUBM. ELÈCTRIC

1.734,69

244

323

2210205

CEIP PARC DEL SALADAR. SUBM. GAS

2.082,42

244

323

2270005

CEIP PARC DEL SALADAR. SERVEIS EXTERNS NETEJA

260

330

2210017

LO CASINO. SUBM. ELÈCTRIC

1.327,01

260

330

2210206

LO CASINO. SUBM. GAS

2.457,85

260

330

2270006

LO CASINO. SERVEI EXTERN NETEJA

8.844,07

1.704,04

14.886,36

16

Codi Validació: 7YATYWD9S2ZMFFDZR4TJCNZTF | Verificació: https://alcarras.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 16 de 27

17.679,77

ACTA DEL PLE

1.103,28

Número: 2019-0016 Data: 04/01/2020

79,70

270

3321

2210018

BIBLIOTECA. SUBM. ELÈCTRIC

973,53

270

3321

2270007

BIBLIOTECA. SERVEI EXTERN NETEJA

280

334

2210019

JOVENTUT. SUBM. ELÈCTRIC

62,35

290

336

2210020

PATRIMONI HISTÒRIC. SUBM. ELÈCTRIC

75,96

290

336

2210032

ESGLÉSIA. SUBM. ELÈCTRIC

29,38

290

336

2270008

LO FOSSAR . SERVEI EXTERN NETEJA

329,26

290

336

2270020

C.I.M.R.A .SERVEI NETEJA ( C.INTERPRET. MÓN RURAL )

317,26

290

3322

2270021

ARXIU. SERVEI DE NETEJA

300

337

2210021

ANTIGUES ESCOLES/EDIF.MESTRES. SUBM. ELÈCTRIC

474,57

300

337

2270009

ANTIGUES ESCOLES/ EDIF. MESTRES. SERV. EXTERN NETEJA

121,62

330

342

2270011

ESPORTS. SERVEI EXTERN NETEJA.

350

342

2210023

PISCINES. SUBM. ELÈCTRIC

351,13

351

342

2210024

CAMP FUTBOL. SUBM. ELÈCTRIC

945,52

351

342

2210209

CAMP FUTBOL. SUBM. GAS

352

341

2210025

ALTRES INSTAL.. ESPORTIVES ( ASPARDENYA) SUBM. ELÈCTRIC

173,72

352

341

2210026

ALTRES INTAL. ESPORTIVES ( PENYA BARCELONISTA) SUBM. ELÈCTRIC

279,47

354

342

2210022

PAVELLÓ I POLIVALENT. SUBM. ELÈCTRIC.

1.778,91

354

342

2210207

ESPORTS (PAVELLÓ I POLIVALENT) SUBM. GAS

3.557,36

360

410

2210027

CENTRE MAJOR. SUBM. ELÈCTRIC

360

410

2270013

CENTRE MAJOR. SERVEI ETERN NETEJA

370

412

2210028

ALLOTJAMENT TEMPORERS. SUBM. ELÈCTRIC

373

412

2210030

ESCORXADOR. SUBM. ELÈCTRIC

374

337

2210029

ALLOTJAMENT VELL. SUBM. ELÈCTRIC

450

920

2210033

ADMIN. GRAL. SUBM. ELÈCTRIC

1.121,11

450

920

2270015

ADM. GENERAL. SERVEI EXTERN DE NETEJA

3.823,70

450

920

2270902

SERVEIS EXTERNS NOMINES

1.250,84

1.224,65

67,44

21,49
1.757,98
186,27
37,95

Pressupost ingressos: finançament de la modificació
87000

ROMANENT DE CRÈDIT

97.703,45

2.- Per transferència entre partides de diferent àrea de despesa:

Partides que disminueixen:
111

1532

6191902

REURBANITZACIÓ CARRER MAJOR

50.000,00

Partides que incrementen:

17

Codi Validació: 7YATYWD9S2ZMFFDZR4TJCNZTF | Verificació: https://alcarras.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 17 de 27

196,38

97.703,45

450

ACTA DEL PLE

2.526,19

Número: 2019-0016 Data: 04/01/2020

1.286,03

260

330

6231916

INSTAL·LACIÓ AIRE CONDICIONAT CASINO

50.000,00

3.- Amb la modalitat de majors ingressos – esports :
Partida que incrementa :
330

341

48907

BÀSQUET ALCARRÀS. SUBVENCIÓ ESPORTS

5.000,00

APORTACIÓ EMPRESES PRIVADES .ACTATS. ESPORTIVES

5.000,00

Finançament :
330

47006

4.- Amb la modalitat de majors ingressos – assegurances :
Partides que incrementen :
2269965

ACTIVITATS NITS A LA FRESCA

389,67

330

341

2260910

ACTIVITATS ESPORTIVES VÀRIES

1.500,00

170

165

21007

REPARAC., MANTENIM. I CONSERVAC. LLUMS DE NADAL

1.400,00

190

171

21009

REPARAC., MANTENIM. I CONSERVAC. PARCS I JARDINS

560,00

350

342

2219905

PISCINES.(PRODUCTES TRACTAM. AIGUA )

1.900,00

450

920

21230

ADMÓ GRAL. AJUNTAMENT. REPARAC.MANTENIM. I CONSERVACIÓ

3.800,00

INDEMNITZACIÓ ASSEGURANCES NO DE VIDA

9.549,67

Finançament :
450

39800

Ratificar la baixa de partides d’ingressos inclosa en la modificació de crèdit 7/2019.

Número: 2019-0016 Data: 04/01/2020

334

ACTA DEL PLE

282

Oberta deliberació es realitzen les intervencions de l’extracte següent:
1.- La regidora portaveu del grup municipal del PSC Sra. Gemma Escar manifesta que està conforme perquè
entenc que són causes de força major.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
aprova la proposta per unanimitat.

12.- Expedient 1270/2019. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.

Vista la proposta d’acord dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de Governació celebrada
el dia 23 de juliol de 2019 que consta a l’expedient,
L’Alcalde, en virtut dels següents
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SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la Província,
pel termini de quinze dies, durant els quals els interessats posaran examinar-ho i presentar reclamacions
davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.

ANTECEDENTS
Vistes les factures presentades al registre presencial i telemàtic de l’ajuntament.
Atès que un cop rebudes, han estat conformades pels respectius departaments, manifestant la conformitat
amb els Serveis prestats.
Atès que al programa comptable conten els documents/signatures dels responsables dels serveis que
acrediten la conformitat d’aquestes factures i per tant la procedència del reconeixement i pagament de les
obligacions derivades d’aquelles.
Atès que la relacions de factures que consten a l’expedient, contempla factures que en el moment de
l’arribada no tenien crèdit pressupostari en el pressupost.
Atès que per modificació de crèdit 5/2019, s’ha dotat a les partides de crèdit suficient per l’aprovació
Atès que les factures d’aquestes relacions es corresponen amb serveis prestats, i que han de ser pagats,
Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció del següent

SEGON. Aprovar les relacions de factures per import de 8.525,56 € i 13.079,01 €. , als efectes de la seva
comptabilització a l’exercici 2019.
Oberta deliberació es realitzen les intervencions de l’extracte següent:
1.- La regidora portaveu del grup municipal del PSC Sra. Gemma Escar manifesta que està conforme, però
suposa que són despeses executades per l’anterior govern i venen d’abans.
2.- L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra manifesta que són depeses executades que no tenien partida pressupostària
i ara en tenen amb la modificació del pressupost anterior.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
aprova la proposta per unanimitat.

ACTA DEL PLE

PRIMER. Aixecar el reparament d’intervenció de les factures contingudes en les relacions per manca de
crèdit pressupostari al pressupost

Número: 2019-0016 Data: 04/01/2020

ACORD

13.- COMUNICACIÓ DE DECRETS DE L'ALCALDIA I ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN.
Atès el dictamen de la comissió informativa de Governació celebrada el dia 23 de juliol de 2019.
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/2019/08. Núm. 08/2019. acta sessió extraordinària del dia 10 d’abril de 2019.
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B) PART DE CONTROL

1.- Expedient 623/2019. Concessió de subvenció directa o nominativa a entitats esportives.
2.- Expedient 623/2019. Concessió de subvenció directa o nominativa entitats esportives. Olimpiades
escolarS 2019
Expedient JGL/2019/09. Núm. 09/2019. acta sessió extraordinària del dia 2 de maig de 2019.
1.- Expedient 3883/2019. comunicació de liquidació complementària provisional efectuada per l’ACA a
Sorea per imports del cànon no declarats i repercutibles des de l’any 2016.
2.- Expedient 713/2016. comunicació de nova sol·licitud d’autorització d’abocament de l’ETAP de la
potabilitzadora.
3.- Expedient 623/2019. aprovació de la justificatiu per al pagament final de la subvenció 2019, concedida
a l’entitat esportiva Club Bàsquet Alcarràs
4.- Comunicació dels acords adoptats per decrets de l’Alcaldia del núm. 232 del 28/03/2019 al núm. 299/
del 29/04/2019.

Expedient JGL/2019/11. Núm. 11/2019. acta sessió extraordinària del dia 12 de juny de 2019.
1.- Aprovació actes sessions anteriors.
Expedient JGL/2019/12. Núm. 12/2019. acta sessió extraordinària del dia 26 de juny de 2019.
1.- Expedient 1083/2019. Comunicació de decrets de l’Alcaldia de designació de membres de la nova
Junta de Govern i altres delegacions a regidors que l’integren.
2.- Expedient 1128/2019. Comunicació de decret de l’alcaldia de delegació de competències en la Junta
de Govern.
3.- Proposta de periodicitat i règim general de funcionament de la Junta de Govern.
4.- propostes d’organització municipal a proposar al Ple.

ACTA DEL PLE

1.- Expedient 639/2019. Concessió de subvenció directa o nominativa al Sr. Jordi Fontanals per participar
en el campionat del món de Sud-Africà de 2019.
2.- Expedient 258/2019. Concessió de subvenció directa o nominativa. a les entitats relacionades per les
activitats de les AMPA dels centres educatius de la vila.
3.- Expedient 882/2019. Aprovació de preus públics de cursos i de serveis de la llar d’infants i d’activitats
esportives.
4.- Comunicació dels acords adoptats per decrets de l’Alcaldia. del núm. 300 del 02/05/2019 al núm. 299
del 29/04/2019 al 376 del 23/05/2019.

Número: 2019-0016 Data: 04/01/2020

Expedient JGL/2019/10. Núm. 10/2019. acta sessió extraordinària del dia 23 de maig de 2019.

1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.- Expedient 939/2019 i 1128/2019. Comunicació de l’acord de delegació de competències del ple a la
junta de govern.
3.- Expedient 3312/2017. Comunicació de subvenció del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació
de Lleida a projectes singulars-IDAE-FEDER-renovació enllumenat públic Alcarràs.
4.- Expedient 1127/2019. Comunicació de decret de personació per urgència en recurs contenciós
administratiu p. abreujat 238/2019 i mesures cautelars formulades per la funcionaria Sra. NCS.
5.- Expedient 1126/2019. Comunicació de decret de personació per urgència en recurs contenciós
administratiu p. abreujat 237/2019 i mesures cautelars formulades per l'empleat Sr. Antoni Dolcet Buyo.
6.- Expedient 637/2019. Comunicació d’aprovació Bases reguladores de les proves selectives per la
provisió en règim laboral temporal per obra i servei d’enginyer tècnic agrònom pel PECT-FEDER.
7.- Expedient 3831/2018. Aprovació de proposta de modificació de l’Operació Go03-003403 Porcí
dejeccions ramaderes. en el marc del Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (pect) “Porcí de
Lleida, la producció sostenible intel·ligent”,
8.- Expedient 1061/2019. Aprovació de nous preus públics a l’ordenança general reguladora de preus
públics a l’annex 7 de l’escola de dibuix i pintura.
9.- Expedient 2007/2018. aprovació de la justificació de la subvenció de l'Acsa-Alcarràs.
10.- Expedient 939/2019. Proposta de programació de les sessions plenàries, comissions informatives
prèvies i de junta de govern.
11.- Comunicació dels acords adoptats per decrets de l’Alcaldia. del núm. 377 del 24/05/2019 al 660 del
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Expedient JGL/2019/13. Núm. 13/2019. acta sessió ordinària del dia 11 de Juliol de 2019.

10/07/2019.
Expedient JGL/2019/13. Núm. 14/2019. acta sessió ordinària del dia 18 de Juliol de 2019.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.- Expedient 900/2019. sol·licitud a la diputació de Lleida i a la diputació de Girona de convenis per la
prestació de l’assistència als municipis per la gestió de cementiris i serveis funeraris.
3.- Expedient 1574/2018. proposta acord subvencions pla educatiu de l’entorn. atorgament de subvencions.
4.- Expedient PLN 2019/2019/10. Informació d’assumptes previstos informar en comissió informativa de
preparació de la sessió propera sessió ordinària del ple.
5.- Comunicació dels acords adoptats per decrets de l’Alcaldia del núm. 661 del 10/07/2019 al 679 del
18/07/2019.
El Ple es dona per comunicat.

Atès el dictamen de la comissió informativa d’Hisenda celebrada el dia 23 de juliol de 2019 es dona
compte de les comunicacions trimestrals que ordinàriament es realitzen al Ministeri d'Economia i Hisenda,
relacionades amb el control d'execució pressupostària i control econòmic financer següents, amb el resum
següent:

Any

Tipus Període

Període

Estat

Data

2019

Trimestral

02

vigent

16/07/2019

P.M.Pagam.
42,0222054

R.O.Pagades R.O.Pendents
45,3657608

35,2757416

ACTA DEL PLE

1.- Període Mig de Pagament i Morositat. Resum PMP Segon trimestre de 2019:
Total
Total
Pagaments
Pendents
918.083,04 455.002,97

Es supera el límit legal dels 30 dies, situant-se en 42,02 dies.
2.- L’execució trimestral del pressupost, és del resum següent:
Tipus Període

Període

Estat

Data

Trimestral

02

vigent

16/07/2019

Ingrés no
Despesa no
Ajustaments
Capacitat
Compliment
financer
financera
Finançament establitat
7.821.219,41
7.942.043,58
125.369,33
4.545,16
SI

Número: 2019-0016 Data: 04/01/2020

14.- Expedient 1252/2019. INFORMACIÓ ECONÒMIC-FINANCERA COMUNICADA AL MINISTERI
D’ECONOMIA I HISENDA.

Es compleix amb els objectius d’estabilitat pressupostària i es preveu complir amb la regla de despesa.

Tipus Període

Període

Estat

Data

Trimestral

02

vigent

16/07/2019

Deute a curt Operacions de Deute viu PDE Compliment
termini
crèdit
estabilitat
1.248.000,00
2.507.355,89
3.755.355,89
SI

Es compleix amb el límit d’endeutament se situa sobre el 44,30% dels ingressos ordinaris del pressupost
de 2019
El Ple es dona per comunicat.
C) PART DE PRECS I PREGUNTES.

15.- 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.
1.- La Sra. Gemma Escar portaveu del grup municipal del PSC vol realitzar únicament un prec, a la vista
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3.- Estat del deute

de les modificacions de crèdits pressupostaris aprovats, demana que es gestionin be els diners, que fem
l’esforç entre tots per evitar despeses innecessàries i duplicar serveis, demanant la col.laboració de tots.
Tambe afegeix que cal reduir el deute.
2.- L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra contesta que tots volem optimitzar les feines i evitar duplicitats amb
serveis externs les tasques que pot fer el personal municipal, recorda que encara no han fet cap
contractació externa de serveis i volen reduir la estructura de serveis externs que han anat creixent en els
últims anys.
Respecte al deute l’Alcalde manifesta que el govern anterior deia que estava en 3,4 milions, però ara
resulta que tornen a ser més de 4,4 milions, ja que resulta que hem de compensar el pagament dels
terrenys de les escoles del Parc del Saladar, tal i com es va pactar en un acte de conciliació celebrat l’any
2014, que es va dir que s’havia de pagar amb terrenys i diners, es a dir el deute segueix i s’ha reclamat
per l’altra part el compliment del contracte.
3.- Demana la paraula el regidor del grup municipal d’ERC Sr. Pelegrí que per al·lusions manifest que
després de 8 anys de govern aquesta sol.licitud no s’havia presentat mai, resulta que es presenta uns
dies abans del canvi de govern, jugada mestra o no, aquí deixa el comentari.

Segon.- Precs i preguntes del grup municipal del ERC.
A) Preguntes del grup municipal d’ERC.
El regidor portaveu del grup municipal d’ERC Sr. Santi Pelegrí manifesta que vol Felicitar-los pels esforços
que estan dedicant al servei del PaP (Porta a Porta) malgrat que aquests siguin més per fer-se veure i
sembla que fan alguna cosa, i deixen de molt que desitjar per la seva efectivitat. Per tant, ja que hi estan
tant posats, segur que ens podran respondre les següents qüestions:
1º Pregunta.- Per quin motiu al bar de les piscines, espai municipal, no exigeixen que es faci el PaP?. És
força incoherent que en mateix espai on puntualment s’informa del servei PaP no s’estigui implantant.

ACTA DEL PLE

5.- El regidor portaveu del grup del PDCAT Sr. Jordi Janés manifesta que és inverosimil plantejar dubtes
sobre la demanda d’un particular coneguda per l’anterior govern que es presenta abans de constituir el
nou govern.

Número: 2019-0016 Data: 04/01/2020

4.- L’Alcalde Sr. Ezquerra respon que resulta curiós que s’insinuï lo de la jugada mestra, quan ens trobem
el problema ara amb l’actual govern, a veure si la jugada mestra era de l’anterior govern.

2ª Pregunta.- Quina previsió tenen per dotar de cubells als comerços que encara no en disposen?.
El Tinent d’Alcalde Sr. Jordi Janés respon que la empresa que te els contenidors els posarà a disposició
dels usuaris, després d’un any i mig sense aportar-los. Explica que alguns comerços els van retornar
perquè se’ls donaven alternatives per la recollida de cartró, afegeix que calia fer un repartiment de
contenidors que es posaran en llocs públics i s’aprofitaran els retornats.
3ª Pregunta.- Com han arribat a la conclusió que s’havia de canviar l’horari de la recollida del vidre?
Aquest canvi d’horari suposa un increment econòmic del servei?
El Tinent d’Alcalde Sr. Jordi Janés respon que perquè es va pensar que adelantar la recollida per evitar
soroll i molèsties als veïns que no han de suportar els errors d’una programació inadequada. El Consell
Comarcal, Sorigué i l’Ajuntament van intentar solucionar el problema amb el canvi dels tríptics, al final es
començarà la recollida una hora abans en lloc de 8 a 10 serà de 7 a 8 aproximadament.
4ª Pregunta.- De les 7 persones que el SOC ens ha concedit per la Campanya de la Fruita, 5 estan
realitzant tasques del PaP, quines tasques realitzen? Les altres dues persones on les han ubicat i quines
tasques realitzen?.
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L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra respon que creu que si es fa el PaP al bar de les piscines, un altra cosa és
que hagin particulars que no el faci anar.

L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra respon que hi ha 5 persones destinades al PaP, per fomentar el servei
durant la temporada de la recollida de fruita. A la reunió que es va fer a la Delegació del Govern, amb
l’assistència de representants del SOC, es va explicar que a més d’aquest servei es realitzava un estudi
de l’habitatge dels temporers a la localitat, cosa que va agradar als representants de la Generalitat que
consideren que aquestes tasques ajuden a conèixer i a regular els fluxos migratoris. Les altres dos
persones treballen directament amb els programes d’atenció als temporers que habitualment es presten
tant al Casino com a l’Allotjament.
El Tinent d’Alcalde Sr. Jordi Janés afegeix que el treball d’aquestes 5 persones recolza els treballs de
difusió que feia personal de l’empresa Sorigué i Ecoestudi, per fomentar el PaP durant la campanya, però
s’ha canviat l’horari que feien ja que de 9 a 11 no trobaven a ningú, ara es fa per la tarda, Entre tots hem
de fer una bona tasca informativa a temporers.
El regidor Sr. Santi Pelegrí repregunta sobre els assentaments de temporers en rústic, si es fa alguna
actuació?.

L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra que es va demanar la selecció al Cap de la Brigada i que la va fer com
sempre, una persona que tenia experiència i bon resultat en contractes anteriors i el fill d’un empleat, que
considera que ajudarà a que sigui més complidor. En definitiva s’ha seleccionat pels encarregats a gent
que constava a la borsa de treball i atenen als currículums.
El Sr. Santi Pelegrí replica que ser fill d’un treballador no és causa perquè una administració pública
contracte a ningú, no es cap motiu.
El Tinent d’Alcalde Sr. Jordi Janés afegeix que s’ha fet com sempre s’havia fet pel govern anterior,
seleccionant gent que estava a la borsa de treball, a criteri tècnic. Recorda que el reforç de la brigada ja
s’havia tingut que fer abans pel govern anterior i l’han tingut que contractar amb urgència ara.

ACTA DEL PLE

5ª Pregunta.- També ens agradaria saber com han realitzat el procés de selecció del personal de reforç
d’estiu per la Brigada. Sembla ser que amb algun d’ells hi ha cert vincle familiar amb un treballador de la
brigada, és cert?.

Número: 2019-0016 Data: 04/01/2020

L’Alcalde contesta que s’ha demanat actuacions a la Generalitat, com es fa anualment, ja que el problema
es que, estant a prop d’Alcarràs, es situen en els termes municipals de Torres de Segre i de Soses. Però
certament s’ha de demanar actuacions a les administracions competents ja que estan en una situació
lamentable i generalment són persones que estan en situacions crítiques.

L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra respon que va agafar la baixa a finals de la setmana passada, que espera
que es recuperi aviat, ja que és difícil trobar a una interventora. S’ha contactat amb el Consell Comarcal i
la Diputació. Afegeix que tant la tècnica d’intervenció com l’arquitecte tècnic són mesures de la RLT que
s’estudiaran, si fan falta es convocaran. Especialment si les tasques d’intervenció s’han incrementat
legalment s’haurà de dotar del nou lloc de treball. Per altra banda ja està apareixen a la premsa que les
exigències del govern del control de fiscalització resulta molt exagerat i incrementa molt la despesa dels
ajuntaments.
El Tinent d’Alcalde Sr. Jordi Janés afegeix que els interventors no hi donen abast amb l’exigència de la
llei, tampoc hi ha interventors disponibles, al Consell Comarcal s’ha creat una vacant tots tenim problemes
per les substitucions i sembla ser que la Diputació de forma temporal podrà cobrir provisionalment el lloc.
Són moltes normes noves i tenim pocs recursos.

8ª Pregunta.- D’altra banda també marxa la tècnica d’esports del Patronat d’Esports, com supliran la
vacant? Una de les mesures de la RLT contempla la contractació d’un Director Esportiu, quan pensen
implantar-la?.
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7ª Pregunta.- Seguint amb el tema de personal, en la comissió d’Hisenda ens vàreu comunicar que a la
Interventora li havien donat la baixa i segons sembla de llarga durada, per tant com pensen suplir la seva
baixa? Quan tenen previst treure a concurs la plaça de tècnic/a d’Intervenció?.

L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra respon que les coses al Patronat d’Esports seran com eren abans,
s’anul·larà la tècnica d’esports com a cap del servei segons estava a la RLT i a l’oferta pública, i es
retornarà al Gerent del Patronat, amb un lloc de tècnic esportiu i s’estudiarà el lloc d’administrativa com
estava abans. Dir que la Sra. Anna Casquero que ocupava el lloc de tècnic esportiu ha aprofitat
l’oportunitat que l’ha sorgit en un centre educatiu, solament felicitar-la per la nova feina i agrair la tasca
realitzada.
La regidora delegada d’Esports Ester Ibars comunica que durant 15 dies els serveis d’administració i
atenció al públic del Patronat tancaran per vacances, la tasca administrativa s’adreçarà a l’Ajuntament, la
resta d’activitats esportives continuarà.

El Tinent d’Alcalde Sr. Jordi Janés afegeix que agraeix que les segueixin per les xarxes socials, ell les usa
de forma activa, dona i comparteix informació, com s’ha fet amb el porta a porta, l’Ajuntament és de tots
no d’una persona o d’un partit. No canviaran.
El regidor Sr. Pelegrí recrimina que s’han fet publicacions per llocs privats abans que per l’Ajuntament,
cosa que pensa és poc ètic.
El regidor delegat Sr. Gerard Companys manifesta que el Sr. Pelegrí ja coneix el funcionament perquè
abans estava al govern, solament fan que seguir les instruccions que les dona l’empresa de comunicació,
es penja a la seu municipal després de donar la informació, de que han passat els fets, no es tracta de
donar exclusives, no tenen en compte cap mena de consigna.

ACTA DEL PLE

L’Alcalde contesta que pocs governs mantenen els serveis de comunicació, i d’altres, com ha fet el govern
actual, ells han prorrogat el contracte de la mateixa persona que prestava el servei, les informacions que
apareixen són els mateixos regidors que tenen informació particularment i que la passen al servei de
comunicació de l’ajuntament, poden haver qüestions de temps de publicacions, però no en la forma com
es planteja.

Número: 2019-0016 Data: 04/01/2020

9ª Pregunta.- El servei de comunicació ens van comunicar que el van prorrogar fins al mes de Novembre.
Aquesta pròrroga inclou algun servei extra? Hem detectat que hi ha notícies del consistori que es
publiquen abans als perfils personals de Sr. Ezquerra i del Sr. Janés. Per exemple el comunicat i plànol
del desviament provisional per les obres de la Rotonda. Aquest va sortir abans al perfil personal del Sr.
Janés que al de l’Ajuntament. Per altra banda, comunicats com les sessions plenàries acaben publicantse 3 hores abans de la pròpia sessió i perquè, en aquest cas perquè van ser avisats pel grup d’ERC. Per
tant, el servei de comunicació l’utilitzen per gestionar els seus propis perfils personals?.

10 ª Pregunta.- També ens agradaria saber si han canviat els criteris de concessió de terrasses d’estiu
als bars i restaurants. Hem detectat que n’hi ha alguna i no està gaire lluny de l’Ajuntament, que ha
instal·lat una pèrgola amb estructura fixa. Compleix amb l’ordenança d’ocupació d’espais públics? Ens
podrien facilitar el decret en que autoritzen la instal·lació d’aquest sistema de pèrgola?.
L’Alcalde contesta que per inexperiència va autoritzar la instal.lació d’una pèrgola al Bar Tapetes, atenent
una sol.licitud que va rebre als dos dies de d’entrar, la interessada li va comunicar que va demanar el
parer dels tècnics per comprar la instal.lació i les van dir que si que la podrien autoritzar i per això la van
comprar. Considera que la pèrgola compleix amb la ordenança reguladora vigent. Tot sembla que estava
bé. Però sembla que l’autorització està feta de paraula i desconeix si s’ha donat tràmit a la sol.licitud que
va realitzar. Informa que s’està estudiat la ordenança per millorar la imatge de les terrasses actualment
existents, possibilitant actuacions com la autoritzada. Considera que ningú es gasta 3 o 4 mil euros sense
que algú li digui que es podrà autoritzar.
El Sr. Santi Pelegrí replica que ha començat la casa per la teulada, calia primer aprovar la ordenança i
després autoritzar, demanant que si s’ha donat la resolució voldria una copia. Considera que és un greuge
pels altres veïns.
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respecte a l’honestedat cal recordar al Sr. Pelegrí que uns dies abans de les eleccions el govern anterior
del que formava part es va encarregat en avançar la noticia de la Casa de Vallmanya o les modificacions
de les escoles de baix i el projecte Biolab, etc.

El Tinent d’Alcalde Sr. Jordi Janés afegeix que la instal·lació del toldo queda recollit i millor per raons de
seguretat i compleix amb la ordenança, un altra cosa es que es vulgui regular millor.
L’Alcalde insisteix que no pot assegurar que hagi un decret per escrit que va ser un tema que va passar
el primer dia i, a lo millor es va equivocar a l’autoritzar de paraula ja que es va consultar la ordenança.
11ª Pregunta.- Sense anar gaire més lluny, també ens n’hem adonat que hi ha arbres que se’ls ha
realitzat una esporga molt severa d’estiu, concretament els arbres que hi ha al jardí de la Biblioteca que
dóna al carrer Joan XXIII, ens poden explicar qui autoritzat aquesta tipus d’esporga i els motius? No
s’hagués pogut esperar a l’hivern, ja que l’arbre no pateix tant i a més amb aquestes temperatures
extremes que estem patint s’estan cremant totes les fulles i això li pot provocar la mort. Abans de prendre
segons quines decisions deixin assessorar-se per les persones expertes en la matèria. El mateix passa
amb un dels arbres del carrer Doctor Castells, concretament el que es troba a la vorera de davant de la
Biblioteca.

B) Preguntes del grup municipal d’ERC.
.
El regidor portaveu del grup municipal d’ERC
Primer Prec. Després de 40 dies de la constitució del nou govern municipal i prèviament havent passat
15 en fase de negociacions per arribar acords per formar aquest nou govern; per tant més de 50 dies,
entenem que treballant per establir prioritats de com governar i dur a terme les polítiques necessàries per
arribar als vostres objectius com a coalició. Us demanem que no aneu improvisant sobre la marxa durant
el que queda de legislatura i que ens presenteu i feu públic el vostre Pla de Mandat per aquests propers 4
anys.
Us expliquem que és un PLA DE MANDAT: un pla de Mandat és un document que recull les prioritats
polítiques per als propers quatre anys, és el full de ruta que emmarca l’estratègia del Govern municipal. A
través d’aquest document, l’equip de govern, estableix un compromís explícit amb la ciutadania i marcar
les prioritats estratègiques d’actuació que s’hauran de tenir presents a l’hora d’elaborar el Pla d’Actuació
Municipal 2019-2023, els pressupostos anuals així com els plans i programes d’actuació concrets que
se’n derivin.
Creiem que és clau que tots i totes els veïns/es d’Alcarràs sapiguem quin serà el vostre full de ruta per
aquests 4 anys. Si ens permeteu, us farem la nostra proposta d’algunes de les línies estratègiques que
per nosaltres són prioritàries i que s’haurien d’incloure en aquest PLA DE MANDAT:
· Treballar perquè Alcarràs segueixi essent un poble compromès en el benestar de les persones per tal
que tots i totes els veïns i veïnes puguin desenvolupar el seu projecte de vida, tot reforçant l’educació, la
salut i l’educació com a pilars fonamentals de l’equitat social.
· Fomentar actuacions que generin riquesa i ocupació al poble, que dinamitzin l’economia, enforteixin el
teixit productiu i treballin per a la transformació dels models de producció i consum.
· Implicar i donar sortida a les diferents necessitats del conjunt del municipi. Alcarràs ha de seguir tenint
unes entitats, associacions i clubs fortes i cohesionades que siguin fil conductor del que el poble
necessita. Volem que tots els veïns i veïnes, independentment del seu origen, cultura o ètnia se sentin
part del municipi i orgullosos de ser d’Alcarràs.
· Considerar els objectius de Transparència, Participació i Rendició de Comptes siguin prioritaris per una
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El regidor delegat Agustí Camarasa considera que els arbres en general s’han d’esporgar a l’hivern, de
vegades es toquen més del compte i es moren, això ens passa a tots.

ACTA DEL PLE

El Tinent d’Alcalde Sr. Jordi Janés afegeix que igual s’ha afectat a l’arbre de la biblioteca amb l’esporga en
aquesta època, però fa un o dos mesos es va fer una actuació de plantació d’arbres a la Casa de
Montagut i estan casi tots morts, al cementiri s’han deixat morir els arbres plantats per falta de la
instal·lació de goteix. Algú ha de vetllar per totes aquestes coses, teníem els parcs i jardins abandonats, a
l’Era del Jaumeto per exemple, molts arbres secs, etc. No cal mirar solament una actuació.

Número: 2019-0016 Data: 04/01/2020

L’Alcalde contesta que es va demanar als serveis de jardineria que retalles els arbres de les jardineres per
que es pugues veure la façana de la biblioteca, ocupava tota la jardinera, a lo millor no calia esporgar ara,
però es que era una actuació necessària perquè els jardins estaven totalment abandonats.

gestió municipal més oberta, sana i sense clientelismes polítics.
· Implicar a Alcarràs en la construcció de la República Catalana i en la defensa pels valors republicans.
Perquè Catalunya esdevingui una República feminista, socialment justa i inclusiva i econòmicament
pròspera.
La regidora delegada Sra. Ester Ibars manifesta que la exposició del pla sembla que pugui servir per tots
els pobles.

Segon Prec: Demanem a tots i totes els membres de l’equip de govern que facin honor del càrrec que
ostenten i sàpiguen en tot moment i situació el lloc que ocupen sense fer abús de poder per justificar
certes actuacions. I ho diguem amb coneixement de causa, ja que darrerament hi hagut algun membre de
l’equip de govern que ha utilitzat la seva condició de regidor per fer-se valer per sobre d’altres persones. A
l’anterior ple els hi vam fer entrega del Codi Ètic dels Servidors Públics de Catalunya, per tant, insistim, si
us plau, que se’l llegeixin i l’apliquin. També esperem que hagin estat prou honestos com per demanar les
disculpes oportunes.
L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra respon que no hi veu ni coneix cap mena d’ostentació del càrrec, ni falta
d’ètica ni d’educació, no creu que es pugui acusar a ningú d’ostentació, preguntant on s’ha vist aquest
abús de poder?.
El regidor portaveu del grup d’ERC respon que parla del “rifi-rafe” que va haver amb membres
organitzadors de la festa dels Quintos amb un regidor de l’ajuntament.
L’Alcalde contesta que tots teníem fills i filles a la fesa, coneix que algun regidor va mediar per evitar
problemes amb un jove d’Aitona.
El regidor del grup municipal de SA Sr. Josep Siscart, com a persona al·ludida, manifesta que vol aclarir
els fets, en cap cas considerables com abús de poder, fets que es van produir a altes hores de la
matinada i que va ocasionar que truqués a la policia local, per la dita causa va ser increpat per tres o
quatre persones.
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La regidora delegada Sra. Ester Ibars comenta que el Pla de mandat proposat sembla tret de wikipedia,
es una definició molt genèrica, el pla de mandat del seu govern es reflectirà en el pressupost que s’ha de
fer.
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El regidor portaveu del grup municipal del PDCAT Sr. Jordi Janés, al respecte d’implicació de les
polítiques municipals en la construcció de la república, manifesta que qui ho té clar ho te clar, tots sabem
que pensem i a aquestes alçades no cal demostrar res, ho farem dins i fora de l’ajuntament i seguirem
treballant, tots ho sabem. Respecte al pla de mandat es pregunta perquè no se’l van aplicar abans quan
governaven, ara SA i PDCAT han fet un pacte de govern que han fet públic, treballen per Alcarràs, per la
seva educació, la sanitat, etc. En 50 dies han pogut fer algunes coses especialment a les vies públiques,
amb el tema de la neteja viaria, han incrementat la difusió del Porta a Porta, es troben davant d’una accióreacció continua, volen treballar per la gent i pel país, però també per qüestions per resoldre com els nius
de les cigonyes de l’Església que estan ocupant la cúpula, qüestions com la urgència en fer un nou
institut, per desenvolupar una pla parcial per poder obtenir els terrenys, s’ha de parlar amb les AMPA i
proposar fer un IES separat o fer un CEIP i l’IES junts com oferta Ensenyament. Afegeix que no volen
intervenir en les entitats com es fa fer en el mandat anterior, ho demanaven a l’oposició, no volen fer una
carta als reis, venen d’un mandat en el que s’improvisava molt, ells procuraran no caure en el mateix. Per
exemple el tema de l’aire condicionat del Casino que hauran de fer amb urgència després de 8 anys
d’haver-lo pressupostat, volen fomentar el teixit empresarial intentant millorar la imatge dels polígons com
Polinasa.

ACTA DEL PLE

L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra respon que el pla de mandat és el que es va exposar públicament amb el
Pacte de Govern, que van signar i entre les formacions que formen el govern actual, que es van donar
idees i que hi havia coincidència en els aspectes programàtics, es a dir coincidien en reduir la estructura
per reduir la despesa, així com millorar els espais urbans, finalitzar el cementiri i consolidar el servei porta
a porta, a part de les coses que et trobes quan entres, coses mal cuidades que s’han de restablir. Aquest
és el seu pla de govern, no un pla copia de d’altres pobles i molt genèric. Coses com rectificar la RLT que
es va fer amb criteris molt subjectius i que s’haurà de tractar en una sessió monogràfica. Afegeix que la
república catalana serà o no serà però en tot cas no serà solament pel que es faci a Alcarràs, per això
creu que no es prioritari com si que no és fer polítiques de poble, és una opció personal i es manifesta en
aquest sentit i no buscarà obtenir un rèdit polític.

El regidor Sr. Santi Pelegrí accepta les explicacions.

No havent més assumptes que tractar l’Alcalde aixeca la sessió en el lloc, data i hora indicats a
l’encapçalament.

Número: 2019-0016 Data: 04/01/2020

L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra respon que a la entrevista donada quan parlava de temes espinosos es
referia a que quan entrat s’han trobat que no tenien per acabades les obres del cementiri i en l’estat que
se l’han trobat, es refereix a trobar-se la practica totalitat de les festes preparades i contractades, a veure
com entre el dia 23 i 25, un dia abans de les eleccions locals del dia 26 de maig, s’han trobat desenes de
decrets donant més de seixanta mil euros en complements retributius a una part del personal i amb
efectes retroactius del mes de juliol de 2018, temes espinosos es trobar-se que han trobat una reclamació
per pagar el milió noranta-dos mil euros de per l’adquisició de les escoles del Parc del Saladar quan es
deia que ja no existia cap deute amb Immobiliària Sr. Martí; es fereix també la implantació en plena
campanya d’estiu del sistema de recollida de residus “porta a porta”. Un altra tema espinós es que uns
dies abans de les eleccions el govern anterior anuncia la compra de la Casa de Vallmanya, que precisa
urgents actuacions i inversions per restaurar i evitar que s’enfonsi més, quan tenim de Casa de Montagut,
la Casa de l’Hereu o el Pou de Gel per mantenir i conservar, solament dir que els tècnics municipals
consideren que a la Casa de Vallmanya es precisa una actuació urgent d’uns trenta mil euros per evitar
per danys, fer una despesa en un immoble que esta enfonsat. Ningú volia parlar abans de les eleccions
dels deutes, estava prohibit en campanya electoral. Altres temes que s’han trobat són els problemes
creats amb algunes entitats, per exemple amb el Club de Futbol Sala o el pagament d’hores extres a
alguns empleats sense tenir o exhaurint la partida pressupostària. Tot això són els temes espinosos que
s’han trobat i es pregunta si no els pot dir en una entrevista?. Creuen no s’han de llançar els quartos fent
auditories, com va fer el govern anterior, ja tenim al secretari, a la interventora i a la resta de funcionaris i
tècnics de la corporació. I respecte a l’increment de les retribucions i dedicació dels regidors de
l’ajuntament creu que és lo més normal del mon, després de molts anys sense actualitzar-les.

ACTA DEL PLE

Tercer Prec.- Demanem al Sr. Ezquerra, que durant els propers 17 mesos que li queden com Alcalde no
doni titulars confusos i sigui més rigorós i concret a l’hora de parlar de com s’han trobat l’Ajuntament. Si us
plau, doni dades objectives que tothom les pugui interpretar com millor cregui, no doni la seva opinió
maquillada per fer veure el que realment no és. Per tant el concepte de “temes espinosos” millor que
l’utilitzi en altres contextos i si vol parlar de la gestió que ERC ha dut a terme en els darrers 8 anys, li
demanem que ho faci amb dades que hagin estat contrastades de manera objectiva. Faci una auditoria si
tant malament s’han trobat l’Ajuntament i deixi de donar titular confusos per encobrir la seva pujada de
sous.

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.

CERTIFICAT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.
EL SECRETARI.

Vist i Plau.
L'ALCALDE.
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Alcarràs, a la data indicada al marge.

