Esborrany acta de Ple

1

ACTA NÚM. 06/2016

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 28 DE JULIOL DE
2016.

Data: 28 de juliol de 2016.
Horari: Inici a les 20:00 h i acabament a les 22,00 h.
Lloc: Sala de sessions.
A les 20:00 hores del dia vint-i-vuit de juliol de dos mil setze, es reuneix a la Sala de Sessions de la Casa
Consistorial el Ple de la Corporació Municipal de la Vila d’Alcarràs, presidida pel Sr. Alcalde-President Sr.
Miquel Serra Godia, amb l’assistència dels regidors que es relacionen seguidament, i la del SecretariInterventor Sr. Pere Biedma Agüera, que certifica.

ASSISTENTS :

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

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

Secretari-Interventor:
Sr. Pere Biedma i Agüera.

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

ABSÈNCIES:
La Sra. Laia Sisó i Sanjuan (ERC) s’absenta fins al 10 è punt de l’ordre del dia “precs i preguntes”, darrera
pregunta que assisteix.
El Sr. Jordi Estela i Ribes (ERC) s’absenta fins al 2 n. Punt de l’ordre del dia “comunicació d’acords plenaris
aixecats a definitius” que assisteix. Es torna a absentar a patir de al 7 è. Punt de l’ordre del dia “Aprovació de
proposta de determinació de festes locals per a 2017”, i torna a personar-se al 10 è punt de l’ordre del dia
“precs i preguntes”, darrera pregunta que assisteix.
El Sr. Jaume Bernis i Castells (ERC) i la Sra. Dolors Gòdia i Serra (SA), s’absenten a l’inici del 10 è punt de
l’ordre del dia “precs i preguntes”, i el Sr. Santi Pelegrí Cortijo (ERC), s’absenten al final del 10 è punt de
l’ordre del dia “precs i preguntes”
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Es celebra sessió ordinària, prèvia convocatòria i publicitat efectuada amb l’antelació i forma reglamentària,
amb quòrum d’assistència suficient. Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, seguidament es
procedeix a conèixer els assumptes inclosos al següent

ORDRE DEL DIA:
Acte seguit es dona pas a conèixer els següent punts de l’ordre del dia.
1.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Donat per llegit l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió del Ple corresponent a la sessió ordinària del dia 17
de maig de 2016, la sessió extraordinària del dia 30 de maig de 2016 i la sessió extraordinària del dia 28 de juny de
2016 es proposa per l'Alcaldia la seva aprovació, preguntant l’Alcalde als membres de la Corporació si tenen
alguna observació a formular.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 11 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
aprova la proposta per unanimitat.
2.- COMUNICACIÓ D’ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN I DECRETS ALCALDIA.
Es comunica les resolucions adoptades per l’Alcaldia i la Junta de Govern següents:
a) Comunicació de Decrets de l’Alcaldia.
L’Alcalde-President comunica que per raons d’urgència i en virtut de les pròpies competències ha dictat els decrets
del nombre, data i de l’extracte següent:
Consten a les actes de la Junta de Govern que seguidament es citen.
El Ple es dóna per comunicat.
b) Comunicació d’acords adoptats en Junta de Govern.
L’Alcalde-President dóna compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern, en les sessions que més
endavant es citen, quines actes han estat avançades als regidors amb l’esborrany de l’acta acompanyat a la
convocatòria, següents:
Sessió del dia 25 de maig de 2016.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 4 de maig de 2016.
2.- Comunicació de decrets Alcaldia relacionats amb diversos serveis.
3.- Atorgament de llicències i aprovació de factures aprovades en comissió d’obres i de compres celebrada el
dia 24 de maig de 2016.
4.- Comunicació de comissions informatives de l’Àrea d’Ensenyament: A) Comissió informativa
d’ensenyament del dia 20 d’abril de 2016 assumpte Escola Waldorf i B) Consell Escolar Municipal del dia 18
de maig de 2016.
5.- Ratificació de decret de personació en recurs contenciós administratiu interposat per la sra. maria Teresa
Charles Pelegrí.
6.- Ratificació de decret de l’Alcaldia de modificació de contracte de cessió de bé patrimonial destinat a una
planta de tractaments de residus de ruïnes.
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7.- Decret d’aprovació de conveni per a la cessió de les obres d’urbanització del pla parcial del sector
industrial “Partida d’ Avinganya” i liquidació de costos d’urbanització complementaris per implantació de
serveis necessaris del propi pla parcial i àmbits adjacents
8.- Proposta d’atorgament de subvencions a entitats socials i culturals 2016.
9.- Assumptes de diversos serveis: 9.1.- Delegació de representació municipal en comissió de seguiment de
camins de la C.H.E. 9.2.- Arxiu de Diligències d’investigació penal de Fiscalia. 9.3.- Comunicació de sentència
del Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida desestimant reclamació patrimonial. 9.4.- Requeriment del règim
d’autoliquidació de la taxa per aprofitaments especials a les companyes subministradores de serveis. 9.5.Conveni amb la Federació de Cooperatives Agràries per cessió d’espais per accions formatives. 9.6.Comunicacions d’impagats del servei d’abastament d’aigua per si procedeix el tallament del servei. 9.7.Adhesió al conveni entre l’ACM/FMC amb CEDRO.
10.- Escrits oficials i instàncies relacionats amb diversos serveis.
Sessió del dia 15 de juny de 2016.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 25 de maig de 2016.
2.- Comunicació de decrets Alcaldia relacionats amb diversos serveis.
3.- Comunicació d’acords relacionats amb l’Àrea d’Ensenyament: comunitat de municipis per la prestació del
servei d’escola de música: A) Comunicació de Resolució i de proposta de conveni amb el Departament
d’Ensenyament per la legalització definitiva del servei d’Escola de Música. B) Reunió informativa de la
Comunitat de Municipis per assumptes relacionats amb l’Escola de Música. C) Prorroga del contracte de la
concessió del servei de l’Escola de música.
4.- Assumptes de diversos serveis: 4.1.- Sol.licitud de subvenció per finançar despeses d’elaboració i
desenvolupament de polítiques de dona. 4.2.- Comunicació de subrogació de contracte d’arrendament
subscrit per Telefònica Mòviles España SAU, a favor de Telxius Torres España SLU. 4.3.- Comunicació de
sorteig de sol.licituds de preinscripció a l’Escola Bressol.
4.4.- Comunicació de dades als Mossos d’Esquadra relacionats amb l’acord del Ple de suport de la Resolució
I/X del Parlament de Catalunya. 4.5.- Aprovació certificació despeses de subministrament per justificació de
subvenció de la Diputació PAAS 2016. 4.6.- Ratificació de convenis de col.laboració per a la formació pràctica
en centres de treball.
Sessió del dia 20 de juliol de 2016.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 10 de juny de 2016.
2.- Comunicació de decrets Alcaldia relacionats amb diversos serveis.
3.- Atorgament de llicències i aprovació de factures dictaminat en comissió d’urbanisme i de compres del dia 4
de juliol de 2016.
4- Aprovació de proposta de determinació de festes locals per a 2017.
5.- Comunicació de sol·licitud de subvenció al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 20162017. línia de despeses de reparació, manteniment i conservació del puosc 2016-2017
6.- Posicionament favorable al nou sistema de recollida de residus “porta a porta”.
7.- Atorgament de subvenció per a l’execució de la 3 a. fase de l’ampliació del CAP d’Alcarràs.
8.- Contracte menor per l’execució de l’apartat de fusteria del local social del camp de futbol
9.- Ratificació de decrets de l’Alcaldia de despeses extraordinàries.
10.- Assumptes de diversos serveis: 10.1.- Conveni marc de foment d’activitats esportives amb Sorigué.
10.2.- Aprovació de sol·licitud de subvenció a l’ACA. 10.3.- Comunicació de rescissió de contracte
d’arrendament de Retevisión Mòbil s.a. 10.4.-Rtransformació de conveni de cessió a contracte d’arrendament
d’ immobles propietat de Domingo Sauret. 10.5.- comunicació d’impagats efectuada per Sorea.
El Ple es dona per comunicat.
3.- COMUNICACIÓ D’ACORDS PLENARIS AIXECATS A DEFINITIUS: MODIFICACIÓ NÚM. 2 DEL
PRESSUPOST DE 2016, DE LA PLANTILLA ORGÀNICA I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL PER A
LA MILLORA DE LA SOL.LITUD PER A LA RECLASSIFICACIÓ DE LA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGONA CATEGORIA I CREACIÓ DEL LLOC DE TREBALL D’INTERVENCIÓ.
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L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de governació
celebrada el dia 26 de juliol de 2016, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
L’Alcalde Sr. Miquel Serra dona compte de les aprovacions definitives de les disposicions generals següents:
ÚNIC.- Vist l’acord del Ple del dia 17 de maig de 2016, d’aprovació inicial de la proposta de Modificació puntual de
la Plantilla, Catàleg/Relació de Llocs de Treball per a l’exercici de 2016, incloent les propostes de la Direcció
General d’Administració Local requerides en ofici registrat el dia 19/04/0216, respecte als llocs de treball de l’Escala
de funcionaris d’habilitació nacional, Secretaria i Intervenció. Es fa constar que va ésser publicat al Tauler
d’Anuncis municipal, al B.O.P. núm. 93, del dia 17 de maig de 2016, al tauler d’anuncis i va ser comunicat als
representants sindicals amb data prèvia del 10 de maig de 2016 i a la Direcció General d’Administració Local als
efectes d’audiència amb data 18 de maig de 2016, i que durant els 15 dies d’exposició pública que finalitzava el dia
3 de juny de 2016 no s’han formulat al.legacions ni reclamacions de cap tipus. Comunicant al Ple que per Decret
del dia 6 de juny de 2016 es va constatar l’aprovació definitiva de l’esmentada resolució.
El Ple es dona per comunicat.
4.- PROPOSTA DE NOMENAMENT DEL CÀRREC DE JUTGE DE PAU TITULAR D’ALCARRÀS
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de governació
celebrada el dia 26 de juliol de 2016, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
L’Alcalde-President, en virtut dels següents
ANTECEDENTS:
Primer.- Atès que a instancia de la Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en sessió notifica per ofici registrat el dia 24/04/2016 la resolució de la Sala del dia 12/04/2016, en
el que, estan pròxim a finalitzar el termini de 4 anys per al qual van ésser nomenat l’actual Jutge de Pau
Titular, es requereix per a que s’iniciïn els tràmits corresponents per a fer la proposta a aqueix Tribunal de
nomenament de del Jutges de Pau titular del municipi.
Segon.- El Ple en sessió del dia 17/05/2016 disposa incoar el procediment, fent la reglamentària exposició
pública durant un període de 20 dies, en la forma següent:
1.- Edicte inserit al Tauler d’Anuncis Municipal presencial i en seu electrònica del dia 18/05/2016.
2.- Edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província núm. 100 del dia 26/05/2016.
3.- Edicte inserit al Tauler d’Anuncis del Jutjat de Pau d’Alcarràs, durant un termini de 20 dies, segons
certificació de la Secretaria Judicial del 28/06/2016.
4.- Edicte inserit al Tauler d’Anuncis del Jutjat Degà de Lleida, durant un termini de 20 dies, segons
certificació de la Secretaria Judicial del 27/06/2016.
Es fa constar per certificat de la Secretaria de data 28/06/2016, que transcorregut el termini de 20 dies s’han
rebut les sol·licituds per accedir al càrrec de les persones següents:
-Sr. RICARDO DOLCET SANJUAN, de data 25/05/2016.
Tercer.- Atès el dictamen de la Comissió Informativa de Governació, en el que es va proposar pactar entre
tots els grups polítics municipals reiterar la proposta del Sr. RICARDO DOLCET SANJUAN, persona que ha
prestat el servei durant els darrers 4 anys, amb reconeguda solvència personal que no ha estat públicament
vinculada amb cap llista política, a més de ser la única persona que ha presentat la sol·licitud.
En virtut de l’establert a l’art. 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, fent constar que els
interessats no podran estar incursos en cap causa d’incapacitat per a l’ingrés a la carrera judicial de les
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establertes a l’art. 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.
Es proposa per l’Alcaldia:
Primer.- Proposar el nomenament del Jutge de Pau Titular d’Alcarràs en favor de la persona següent:
- Jutge de Pau TITULAR: al Sr. RICARDO DOLCET SANJUAN.
Segon.- Comunicar el present acord al Degà dels Jutjats de Primera Instància i Instrucció de Lleida, per a que
l'aixequi al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya als efectes de efectuar el nomenament corresponent
dels actuals càrrecs.
Oberta deliberació es realitzen les següents intervencions, manifestant les opinions sintetitzades següents:
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
aprova la proposta per unanimitat.
5.- ACORD COMPLEMENTÀRI A LA RESOLUCIÓ DE L’APROVACIÓ INICIAL DEL POUM NÚM. 7.
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de governació
celebrada el dia 26 de juliol de 2016, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
L’Alcalde-President, en virtut dels següents
ANTECEDENTS:
1.- El POUM estableix unes normes, pròpies del nostre municipi, que es van dictar amb la finalitat d’evitar que
proliferessin les edificacions rústiques, atorgades amb finalitats rústiques i que finalment acabessin sent
habitatges, prohibits tret d’alguns supòsits vinculats amb l’agricultura i la ramaderia.
Aquestes disposicions particulars són les següents:
“Art. 298.6 Condicions d’edificació.
/...
“Condicions
(*)1. Cal acreditar:
Propietat mínima d’1,5 Ha de terres de conreu de regadiu o de 4 Ha de terres de conreu de secà dins el
terme municipal d’Alcarràs (no correspon a la parcel·la mínima edificable).
Justificació d’afiliació vigent al sistema especial de treballadors per compte propi agrari de la Seguretat
Social dels últims 4 anys, a excepció de les incorporacions de joves agricultors degudament justificades.
Justificació dels ingressos derivats de l’activitat agrària (declaració IRPF). “.
2.- Es considera que aquest apartat (de la modificació del POUM núm. 3, aprovada l’any 2013-2014) va
intentar evitar que persones alienes al món agrícola poguessin realitzar edificacions destinades a habitatges,
però al temps ha provocat problemes en la interpretació de la norma, en el sentit de considerar que s’exigeix
que l’edificació s’implanti en una propietat mínima o considerar que s’exigeix tenir la titularitat de la propietat,
que provoca que no es pugui desenvolupar activitats agràries i ramaderes tret que no siguis propietari i tinguis
una antiguitat mínima de 4 anys i unes rendes agràries acreditades. Obligant en molts casos a tenir que
realitzar segregacions de propietats i vendes entre pares i fills, o entre socis d’una mateixa societat,
incrementant amb costos notarials, registrals, impostos de transmissions, en definitiva no propiciant la
reactivació econòmica, la promoció dels nous emprenedors i la creació de llocs de treball.
3.- A més les condicions del POUM poden contravenir situacions regulades en normatives superiors, com per
exemple la Llei 1/2008, del 20 de febrer, de contractes de conreu, que tal com indica la seva exposició de
motius constitueixen un instrument cabdal de la política agrària a Catalunya. Per a la millora de les
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explotacions agràries existents, cal disposar d’una regulació contractual moderna i equilibrada que fomenti
l’ús eficient de la terra, la planificació dels riscos de l’activitat de conreu i el pactisme entre els diferents agents
del camp. Amb aquesta finalitat, s’aprova aquesta llei, que compta amb el precedent de la Llei de contractes
de conreu de l’any 1934, de la Generalitat republicana. Aquesta llei s’emmarca en el procés
Cal considerar que en una aplicació estricta del nostre POUM no s’admeten lloguers, drets de superfície i
d’altres drets reals admissibles en la normalitat civil i mercantil per al desenvolupament d’activitats
econòmiques, ni es possibilita l’aparició de nous emprenedors que vulguin ex novo iniciar una activitat
econòmica en sector agrari o ramader.
4.- Aquestes disposicions van en contra de les normes civils i mercantils superiors, però a més contra totes
les disposicions legals tant de l’administració de l’Estat com de la Generalitat dictades amb la finalitat de
fomentar i reactivar l’activitat econòmica, la emprenedoria i la creació de llocs de treball, per exemple.
-Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del
crecimiento y de la creación de empleo Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el
Programa de Activación para el Empleo.
-Ley 7/1996, de 15 de enero, de Ordenación del Comercio Minorista, modificada el 7/3/2016.
-Ley 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la
Generalidad y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad económica. (AUTONOMICA)
-Ley 5/2014, de 20 de octubre, de administración electrónica y simplificación administrativa. (ESTATAL).
I d’altres modificacions de normatives sectorials introduïdes en diverses disposicions legals tendents totes
elles a facilitar la simplificació administrativa per a la creació d’empreses.
5.- Fins i tot les normes procedimentals determinats per a l’atorgament de llicències es condicionen salvant el
dret a la propietat i sense perjudicis de terces:
DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
Article 15
Situacions jurídiques privades
Les llicències urbanístiques no alteren les situacions jurídiques privades existents entre els particulars i
s’entenen atorgades salvat el dret de propietat i sens perjudici del de tercer.

6.- Es més si l’acreditació de la titularitat de la propietat no s’exigeix en llicències en sòl urbà, tampoc s’hauria
d’incloure en sòl rústic.
7.- Per tant es pot considerar que l’esmentada disposició del POUM contravé disposicions legals de caràcter
superior de foment de l’activitat econòmica i dels contractes de conreu, fent la disposició nul.la de ple dret al
tenor del que estableix la “Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Vigent fins al 02 de Octubre de 2016):”2. También serán
nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras
disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que
establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos
individuales.
8.- S’hauria d’entendre que el POUM pretén acreditar que la propietat mínima on es vol implantar l’edificació
ha de ser superior a 1, 5 o 4 hectàrees segons el tipus de terra. No s’hauria d’entendre que el que es demana
és acreditar del títol de propietat, cosa que no s’exigeix pel POUM respecte a llicències en sòl urbà.
De tal forma, fins i tot les normes procedimentals determinats per a l’atorgament de llicències les condicionen
salvant el dret a la propietat i sense perjudicis de terces:
DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
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Article 15
Situacions jurídiques privades
Les llicències urbanístiques no alteren les situacions jurídiques privades existents entre els particulars i
s’entenen atorgades salvat el dret de propietat i sens perjudici del de tercer.

9.- Per tot el qual cosa es proposa per l’Alcaldia incloure un nou condicionat que aclareixi la distinció entre
propietat física mínima i titularitat de propietat, per tal d’introduir altres drets reals o eximir de l’exigència sota
el criteri que les llicències no alteren les situacions jurídiques privades i s’entenen atorgades salvant el dret de
la propietat i sens perjudici de tercer.
Per la qual cosa es proposa al Ple, l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Incloure en la modificació del POUM núm. 7 per ajustaments en sòl urbà i urbanitzable, que
incorporarà el títol i no urbanitzable, per tal d’afegir al projecte aprovat inicialment pel Ple en sessió del dia
10/03/2016, pendent d’iniciar l’exposició pública i la sol.licitud d’informes, la següent modificació, a saber:

ON DIU:

DIGUI:

“Art. 298.6 Condicions d’edificació.
/...
“Condicions
(*)1. Cal acreditar:
-Propietat mínima d’1,5 Ha de terres de conreu de
regadiu o de 4 Ha de terres de conreu de secà dins
el terme municipal d’Alcarràs (no correspon a la
parcel·la mínima edificable).
-Justificació d’afiliació vigent al sistema especial de
treballadors per compte propi agrari de la Seguretat
Social dels últims 4 anys, a excepció de les
incorporacions de joves agricultors degudament
justificades.
-Justificació dels ingressos derivats de l’activitat
agrària (declaració IRPF). “.

“Art. 298.6 Condicions d’edificació.
/...
“Condicions
(*)1. Cal acreditar:
-Acreditar la Propietat mínima d’1,5 Ha de terres de
conreu de regadiu o de 4 Ha de terres de conreu de
secà dins el terme municipal d’Alcarràs (no
correspon a la parcel·la mínima edificable), en
propietat o en virtut d’un contracte de conreu d’acord
amb allò establert a la Llei 1/2008, de 20 de febrer,
que els regula, o norma que la modifiqui o
complementi.
-Acreditar l’exercici de l’activitat agrària o ramadera
relacionada amb l’objecte de la llicència, amb
documents relacionats amb el compliment de tràmits
amb altres administracions en ocasió de l’exercici de
l’activitat, com l’alta a Hisenda, Seguretat Social, etc.
A excepció de les activitats destinades a consum
propi.
-Acreditar la disposició de recursos materials i
humans propis en l’àmbit agropecuari que guardin
una relació lògica amb l’objecte de la llicència.

Segon.- Aplicar la resta de resolucions establertes a l’aprovació del Ple del dia 10/03/2016.
Oberta deliberació es realitzen les següents intervencions, manifestant les opinions sintetitzades següents:
Els portaveus dels grups municipals es manifesten conformes, significant el regidor del grup municipal de S.A.
que el seu programa electoral ja reivindicava que tenien unes normes molt restrictives i creu que aplicant el
sentit comú s’havia de fomentar la emprenedoria i la promoció econòmica.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
aprova la proposta per unanimitat.
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6.- POSICIONAMENT FAVORABLE AL NOU SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS “PORTA A PORTA”.
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de governació
celebrada el dia 26 de juliol de 2016, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
L’Alcalde-President, en virtut dels següents
ANTECEDENTS:
Vistes les informacions rebudes i les converses mantingudes amb representants del Consell Comarcal del
Segrià, per tal d’iniciar els estudis per a substituir el sistema de contenidors de superfície per la recollida de
residus per un nou sistema conegut com a “porta a porta”.
Es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent
ACORD:
1.- Manifestar el posicionament inicialment favorable d’aquest ajuntament per tal d’iniciar els estudis per a
substituir el sistema de contenidors de superfície per la recollida de residus per un nou sistema conegut com a
“porta a porta”.
2.- Del resultat dels estudis, prèvia resolució del Consell Comarcal de les modificacions del servei, dels
convenis i delegacions, aquest ajuntament adoptarà la resolucions adients d’adhesió.
Oberta deliberació es donen les literals llegides i en extracte les següents intervencions:
1.- El regidor portaveu del grup municipal del PPC Sr. Simeó Abad, manifesta que s’abstindrà perquè no veu clar la
proposta i creu que es tornar quaranta anys enrere, creu que el millor sistema són els contenidors soterrats malgrat
que siguin més costosos.
2.- El regidor portaveu del grup municipal de SA Sr. Manel Ezquerra manifesta els arguments pel “no” al “porta a
porta” del literal llegit següent:
“-En primer lloc, nosaltres pensem que les administracions han de facilitar la vida als veïns al mateix temps de
vetllar per reciclar. Tanmateix, també pensem que a tots plegats ens cal reciclar més. Però hem de tindre en
compte que passarem d'oferir un servei a crear uns deures i obligacions al ciutadà. Per aquest motiu pensem que
l'administració, a traves de la Generalitat i ja sigui canalitzant-ho a traves dels Consells Comarcals o directament,
hauria d'estudiar la possibilitat de crear plantes de reciclatge a nivell comarcal o implantar ajudes per tal, que de
manera palatina i assumible, subsidiar-les en cada municipi o agrupats en subcomarca (en cas de municipis petits).
Segurament aquesta seria la formula per superar el percentatge de reciclatge que ens marca la UE (el 50% de
reciclat per al 2020 i el 65 % per al 2030).
Aquesta proposta del porta a porta tan sols obeeix a causes purament econòmiques i no mediambientals (la
selecció de residus tant la pot fer qui els genera com qui els gestiona. Si ho fa qui ho genera ( la ciutadania) la
gestió del residu li és mes rendible al que acaba gestionant-ho). Malgrat siguem els ciutadans qui fem la feina, la
rendibilitat no acabarà a la butxaca del contribuent.. Per tant, creiem que pertoca fer-ho a l'administració.
Amb aquest sistema es traspassa la problemàtica dels residus al ciutadà ja que se l'obliga a destinar un espai dins
del seu habitatge per emmagatzemar la brossa fins arribar el dia de la recollida. Creiem que es passar d'oferir un
servei a crear un problema. -Tal com tots tenim distribuïda la feina i la vida avui en dia. Hi ha un % de la població
que no podrà conciliar els horaris establerts per deixar la brossa al portal amb la seva vida laboral. Veient com es
deposita actualment la brossa en algunes zones del nostre poble, hi haurà un escàs compliment per part dels
residents temporals que repercutirà en la resta de ciutadans. A tots aquests arguments podem afegir per exemple
a la Hosteleria. Que faran amb la brossa de tot el cap de setmana? Guardar-la fins dilluns a la nit o fins al primer
dia que hagi recollida d'orgànica?.
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Amb tot, si no toca altre remei haurem d'acabar fent-ho, però tal com s'està portant tot plegat dona la sensació que
des del Consell Comarcal s'està intentant condicionar i dirigir les decisions dels municipis, 1er- perquè el CC ha
demanat als consistoris prendre aquestes decisions a corre cuita i 2on- Aquí hi ha un pastel econòmic molt
important a repartir entre les empreses del sector i almenys o com a mínim s'hauria d'entrar a valorar la possibilitat
de invertir en aquestes microplantes de reciclatge als municipis (que he parlat a l'inici) per tal que d'aquesta manera
si que s'aconseguiria una reducció molt important de residus urbans i d'una manera més ambiciosa es solucionaria
la problemàtica a més llarg termini.
I finalment, si tot això que de moment no es definitiu, hi ha intenció de tirar-ho endavant, pensem que el nostre
Ajuntament hauria de trobar una formula per tal de consultar-ho a la ciutadania.
3.- El Regidor portaveu del grup municipal de C.D.C. Sr. Jordi Janés.
Manifesta que com a regidor comarcal voldria fer cinc cèntims de la proposta, es fa per una reunió a primers de
febrer en el que el Consell comarcal va exposa la proposa, es va fer una visita a l’abocador de Montoliu per veure
sobre el terreny la situació, es preveu un projecte d’uns dos-cents milions per fer un nou abocador i és important la
recuperació dels productes tòxics que s’aboquen incontroladament, creu que la proposta dels contenidors en illes
es una solució a curt que també comporta problemes per l’acumulació i les distàncies entre illes i els contenidors
soterrats únicament redueixen un 11% la recollida selectiva, quan el porta a porta és superior.
En aquest punt ens volem posicionar a favor, ja que com a municipi serem referent en la recollida de residus degut
al numero d’habitants , actualment la recollida selectiva és molt baixa i amb aquest nou sistema passarem a uns
paràmetres del 70% al 90%. Amb aquest sistema eliminem els contenidors dels carrers i eliminarem de cop les
males olors i els líquids que les deixalles desprenen, guanyarem en qualitat de vida dels nostres veïns , el que
volem demanar a l’equip de govern és establir un programa de informació als veïns i veïnes del nostre municipi , ja
que per alguns d’ells el canvi de hàbits serà molt important, des de el consell comarcal estan posant informació i
material per aquestes campanyes , aprofitem’ ho i informem a tota la vila del funcionament d’aquest nou sistema.
4.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra manifesta que són varies les raons per posicionar-se a favor de la recollida porta a
porta, la primera és per la imatge que tindran les vies sense contenidors, segon perquè queda poc espai disponible
a l’abocador de Montoliu. Creu que el sistema porta a porta és el que més recicla i així ho demostra l’experiència
en localitats similars a la nostra. El Segrià és la segona comarca per la cua que menys recicla i s’han d’adoptar
solucions immediates. Alcarràs és el segon poble més important del Segrià i es important per la pressa de
resolucions, però cal considerar que el 80% dels pobles estan a favor, creu que l’actual despesa és brutal i s’ha
d’estudiar si és viable. Perquè fer-ho ara? Doncs perquè s’acaba el termini de la concessió i s’ha de fer una nova
contractació, per això es vol optar per un altre imatge, la qüestió es que solament es pot realitzar un sol tipus de
concessió, no seria viable fer una contractació del porta a porta per uns municipis i un altra per recollida amb
contenidors per altres. De fet la proposta que es va fer als municipis eren les tres: contenidors soterrats, illes de
contenidors o el sistema porta a porta amb punts d’abocaments d’urgència.
En aquest sentit es fonamental la pedagogia, fet que la regidoria de medi ambient haurà de desenvolupar, més en
un municipi com el nostre amb tanta immigració de temporada, això ens obligarà a fer un esforç més però s’ha de
procurar que ens afecti el menys possible.
Penseu que el cost actual surt a uns 19€/Tm. però si no a reciclem més ens penalitzaran amb uns costos previstos
de 50 €/Tm el que comportarà incrementar les taxes. Per altra banda les experiències dels contenidors soterrats o
les illes de contenidors, com a Mollerussa, no han funcionat prou bé, han estat molt cares i hauran de fer millores
en la recollida selectiva. Pensem que els contenidors de les illes tindran 3.000 l. De capacitat i estaran a 150 mts.
de distrància, amb el que es crearà un problema pel que els tingui davant de casa i pels que estiguin a lluny de les
illes. En definitiva es tracta de no incrementar costos, de renovar la imatge de les vies publiques i adaptar les
costums, cosa que s’ha fet amb èxit en d’altres poblacions, amb molta pedagogia. Es tracta d’aprofitar l’experiència
dels altres. Es tracta que durant l’any 2017 els veïns estiguin conscienciats de la proposta.
5.- Obert torn de rèplica es el Sr. Manel Ezquerra insisteix en la posició de força que ha de fer Alcarràs per ser la
major població sense la que no es podria fer cap actuació. Insisteix en que es facin estudis per crear les

Esborrany acta de Ple

10

microplantes subcomarcals o municipals per tal que cada municipi recicli els seus residus, plantes més sostenible
ambientalment. Creu que s’han d’evitar les macroplantes molt més cares, menys sostenibles i al final sempre es
busca un benefici econòmic per grans empreses. Recorda que l’any 1999 l’ajuntament va tenir que comprar
contenidors per millorar la imatge del poble, la delegació del servei al Consell Comarcal no ha servit per estrenar
contenidors ni per millorar la imatge, per això dubta de l’eficàcia del Consell.
El Sr. Simeó Abad es pregunta perquè l’Ajuntament de Lleida no participa en el servei comarcal ja que un municipi
tan gra ajudaria a reduir costos.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que no es una qüestió comarcal solament, li demana que vagi a l’Agència de
Residus perquè s’informi bé de la situació respecte a la recollida de residus a l’abocador de Montoliu i les
perspectives de futur. L’Alcalde li contesta que hi ha municipis grans que també ho fan i que Lleida l’haurà de fer
també obligatòriament.
El Sr. Jordi Janés respon a les al·lusions de desconfiança del Consell comarcal, informant que de fet l’abocador
comarcal també està participat per l’Ajuntament de Lleida dins del Consorci de Residus. Afegint que s’estan fent
estudis per estalviar costos i eliminar els residus, pensen que els residus anomenats lexiliars tarden uns 30 anys en
desaparèixer i els pobles han de decidir, en base a uns estudis econòmics previs. Afegeix que sense Alcarràs la
resta de municipis poden fer també el porta a porta, per això demanaria que s’informessin més del funcionament
dels Consells Comarcals que és una administració més directa que la Diputació en gestions municipals, considera
que és molt valent que els Alcaldes pensin més en el servei i no solament en decisions fàcils de cara a la
campanya electoral.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
aprova la proposta pels 10 vots a favor dels regidors dels grups municipals d’E.R.C. i de C.D.C., amb 2 vots en
contra dels regidors del grup municipal de S.A., amb 1 vot d’abstenció del regidor del grup municipal del P.P.C.

7.- APROVACIÓ DE PROPOSTA DE DETERMINACIÓ DE FESTES LOCALS PER A 2017.
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de governació
celebrada el dia 26 de juliol de 2016, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
L’Alcalde-President, en virtut dels següents
ANTECEDENTS:
Atès que el Departament d’Empresa i Ocupació sol.licita acord del Ple de l’Ajuntament per tal que, en virtut
del que estableix l’art. 46 del R.D. 2001/1983, es determinin els dos dies de festes locals per a l’any 2017. 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, vista la proposta prèvia de la Junta de Govern,
Es proposa per l'Alcaldia l’adopció del següent,
ACORD:
Primer.- Establir els dies de festa local per a I'any 2017 següents:
-El divendres, 20 de gener de 2017.
-El divendres, 25 d'agost de 2017.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
aprova la proposta per unanimitat.
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8.- ACORDS RELACIONATS AMB LA D’IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ ELECTRÒNICA DE
GESTIONA-ES PÚBLICO.
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de governació
celebrada el dia 26 de juliol de 2016, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
L’Alcalde-President, en virtut dels següents
8.1. Creació de la seu electrònica de l'Ajuntament, disponible
http://alcarras.eadministracio.cat, per la gestió electrónica d’expedients.

en

l'adreça

URL

www

Atesa la necessitat de crear una Seu Electrònica en aquest Municipi amb l'objecte de permetre l'exercici del
dret que tenen els ciutadans a relacionar-se amb les Administracions Públiques per mitjans electrònics, de
conformitat amb la Llei 11/2007,de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels Ciutadans.
Atès que la creació de la Seu Electrònica s'ajusta als principis de publicitat oficial, responsabilitat, qualitat,
seguretat, disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat.
De conformitat amb el que disposa l'article 10 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés Electrònic dels
Ciutadans, el Ple adopta per [determinar] el següent
ACORD:
PRIMER. Crear la seu electrònica de l'Ajuntament, disponible en l'adreça URL www
http://alcarras.eadministracio.cat, la titularitat, gestió i administració de la qual correspon a aquest Ajuntament.
SEGON. La seu electrònica se subjecta en els principis de publicitat oficial, responsabilitat, qualitat, seguretat,
disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat.
TERCER. La seu electrònica serà accessible als ciutadans tots els dies de l'any, durant les vint-i-quatre hores
del dia. Només quan concorrin raons justificades de manteniment tècnic o operatiu es podrà interrompre,
durant el temps imprescindible, l'accessibilitat d'aquesta.
QUART. D'acord amb el que estableix la disposició final tercera de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés
Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics, els drets reconeguts en l'article 6 d'aquesta Llei, podran ser
exercits en relació amb els procediments i actuacions adaptats a aquesta, en aquest sentit, l'Ajuntament farà
públic en la seu electrònica i mantindrà actualitzat el catàleg de procediments i actuacions.
CINQUÈ. Establir que la publicació en el tauler d'edictes de la seu electrònica tindrà caràcter complementari a
la publicació en el tauler d'anuncis municipal, sense perjudici de que pugui ser substituïda per aquesta
publicació electrònica en els casos en que es consideri convenient.
SISÈ. Des de la seu electrònica s'accedirà al perfil de contractant de l'Ajuntament, el contingut del qual
s'ajustarà al que disposa la normativa de contractació.
SETÈ. La seu electrònica tindrà el contingut marcat en la legislació aplicable, i hi constarà, en tot cas:
a) La identificació de la seu, així com de l'òrgan o òrgans titulars i dels responsables de la gestió i dels serveis
posats a disposició dels ciutadans en aquesta.
b) La informació necessària per a la correcta utilització de la seu, incloent el mapa de la seu electrònica o
informació equivalent, amb especificació de l'estructura de navegació i les diferents seccions disponibles.
c) El sistema de verificació dels certificats de la seu i dels segells electrònics.
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d) Un accés al registre electrònic i a les normes de creació del registre o registres electrònics accessibles des
de la seu.
e) La informació relacionada amb la protecció de dades de caràcter personal.
f) L'Inventari d'informació administrativa, amb el catàleg de procediments i serveis prestats per l'Ajuntament.
g) La relació dels mitjans electrònics a què es refereix l'article 27.4 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'Accés
Electrònic dels Ciutadans als Serveis Públics.
h) Un enllaç per a la formulació de suggeriments i greuges davant els òrgans que en cada cas resultin
competents.
i) L'accés, si escau, a l'estat de tramitació de l'expedient, prèvia identificació de l'interessat.
j) La comprovació de l'autenticitat i integritat dels documents emesos pels òrgans o organismes públics que
abasta la seu que hagin estat autentificats mitjançant codi segur de verificació.
k) La indicació de la data i hora oficial.
l) El calendari de dies hàbils i inhàbils a efectes del còmput de terminis.
VUITÈ. L'Ajuntament publicarà de forma periòdica i actualitzada la informació el coneixement de la qual sigui
rellevant per garantir la transparència de la seva activitat relacionada amb el funcionament i control de
l'actuació pública, tot això de conformitat amb la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
En aquest sentit, l'Ajuntament publicarà:
— Informació institucional, organitzativa i de planificació.
— Informació de rellevància jurídica, això és normativa pròpia, tant ordenances o reglaments com
ordenances fiscals o qualsevol altra disposició de caràcter general.
— Informació econòmica, pressupostària i estadística».
NOVÈ. S'habilita l'Alcaldia Presidència perquè adopti les mesures organitzatives necessàries que permetin el
desenvolupament de les previsions d'aquest acord i pugui modificar els aspectes tècnics que calguin per
motius de normalització, interoperabilitat o, en general, adaptació al desenvolupament tecnològic.
DESÈ. La seu electrònica entrarà en funcionament a las zero hores i un segon del dia següent a l’adopció de
l’acord d’aprovació del Ple.»
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
aprova la proposta per unanimitat.

8.2. Creació del Perfil de Contractant de l' Ajuntament de Alcarrás
A la vista de que el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s' aprova el text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic estableix l' obligació de crear el Perfil de Contractant, com un mitjà que neix per
assegurar la transparència i l' accés públic a la informació relativa a l' activitat contractual de l' òrgan de
contractació, sense perjudici de la utilització d' altres mitjans de publicitat en els casos exigits per aquesta Llei.
A la vista de que l' Ajuntament de Alcarràs, com a òrgan de contractació, vol assegurar la transparència i l' accés
públic en la seva activitat contractual d' una manera clara pel ciutadà.
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A la vista de que el sistema informàtic que suporti el Perfil de Contractant, deurà acreditar de forma fefaent el
moment d' inici de difusió pública, la integritat de la mateixa i la garantia de disponibilitat a través de la seva
consulta.
Tal i com estableix l' article 53 en relació amb la Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el Ple, adopta per
[determinar] el següent
ACORD
PRIMER. Crear amb efectes des del Perfil de Contractant de l' Ajuntament de Alcarràs, que acreditarà de manera
fefaent el moment d' inici de la difusió pública, la integritat de la mateixa i la garantia de disponibilitat de quant es
refereixi a l' activitat contractual d' aquest Ajuntament, en els termes previstos en el Reial Decret Legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel que s' aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, a través de la seva
consulta en la direcció electrònica: disponible en l' adreça URL www http://alcarras.eadministracio.cat,
SEGON. La forma d' accés del Perfil de Contractant es deurà especificar en la pàgina Web institucional de l'
Ajuntament, en els plecs de clàusules administratives particulars i en els anuncis de licitació.
TERCER. Integrar el Perfil de Contractant en la Seu Electrònica Municipal.
QUART. En el Perfil de Contractant de l' Ajuntament deurà constar la següent informació[1]:
— Anuncis de licitació.
— Composició de la mesa de contractació.
— Adjudicacions.
— Formalitzacions.
— Procediments d' adjudicació anul·lats
Així com qualsevol altre tipus d' informació general sobre l' activitat contractual de l' Ajuntament que es consideri
pertinent»
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
aprova la proposta per unanimitat.

8.3. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la creació i funcionament del registre
electrònic municipal
Considerant que per provisió de l’Alcaldia de data 20 / juliol / 2016 se sol·licità informe de Secretaria en relació amb
el procediment i la legislació aplicable per a aprovar l’Ordenança municipal reguladora de/d' Aprovació
d'Ordenança reguladora de la creació i funcionament del registre electrònic municipal.
Considerant l’esmentat informe i vist l’avantprojecte elaborat per la Comissió d’estudi d’ordenança municipal
reguladora de Aprovació d'Ordenança reguladora de la creació i funcionament del registre electrònic municipal,
sol·licitat per provisió de l’Alcaldia i rebut en aquest Ajuntament.
El Ple de l'Ajuntament, 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 pel Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d'abril, i 63 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de
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juny.
ACORDA
PRIMER. Aprovar inicialment l’Ordenança municipal reguladora de la creació i funcionament del registre electrònic
municipal, en els termes en que figura en l’expedient

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, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de
comunicació escrita diària i en el taulell d’anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin examinar l’expedient i
formular les reclamacions i 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.
TERCER. Facultar a Alcalde-President per a subscriure i firmar tota classe de documents relacionats amb aquest
assumpte».
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
aprova la proposta per unanimitat.

8.4.- Aprovació de normes reguladores del Gestor d’expedient electrònic.
ANTECEDENTS:
1. Als efectes de donar compliment la Llei d’Accés Electrònic dels Ciutadans als serveis públics i la nova Llei
de Procediment administratiu, que precisa que les administracions públiques disposin d’una seu electrònica
assequible i autogestionable que reuneixi tots els requisits i estàndards d’accessibilitat i usabilitat exigits per la
Llei.
2.- Es va establir contracte de serveis menors establert amb ESPUBLICO-GESTIONA acordat per Junta de
Govern del dia 3 de febrer de 2016, formalitzat amb la societat del sistema Auloce SAU el dia 5 de febrer de
2016, als efectes d’establir els següents serveis electrònics:
a)

Gestió Administrativa:
-Registre d’entrada i sortida de documents.
-Registre de factures.
-Digitalització dels procediments.
-Catàleg de procediments.
-Gestió documental.
-Signatura electrònica.
-Arxiu i conservació electrònic.
-App Utilització de dispositius mòbils.
-Llibres oficials.

b)

Seu electrònica.
-Amb les característiques exigides legalment.
-Tauler d’anuncis.
-Perfil del contractant.
-Auditoria del perfil del contractant.
-Verificació de documents electrònics.
-Registre electrònic.
-Consulta d’expedients.
-Notificacions electròniques.
-Pagament telemàtic.
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-Portal de Transparència.
Els serveis es prestaran en la forma i continguts establerts a les clàusules contractuals.
El servei, donat que l’ajuntament està integrat en l’AOC, Administració Oberta de Catalunya mitjançant
l’ETRAM, haurà d’incorporar les adaptacions i interconnexions del sistema dins d’una seu electrònica que
incorpori els serveis següents:
-Certificacions electròniques de càrrecs i personal.
-Portal de transparència.
-Registre electrònic d’entrades i sortides.
-ETauler. Tauler d’anuncis.
-ENotum. Servei de notificació electrònica.
-Perfil del contractant.
-EFAct. Servei de facturació electrònica.
-Etram.
-Canal Empresa.
-Enllaços amb l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Local.
-Altres serveis electrònics de l’AOC i ETRAM i d’interconnexió amb altres administracions pública.
A tal efecte s’estableixen les següents normes internes de funcionament:
Primer.- Seu electrònica i segells oficials.
El sistema disposarà dels certificats electrònics següents:
-Certificat de Seu Electrònica.
-Segell d’órgan.
-Segell de temps.
Els Certificats i segells electrònics seran els lliurats a l’Ajuntament d’Alcarràs per l’Agència de Tecnologia i
Certificació Electrònica de l’Institut Valencià de Finances, per la Fabrica Nacional de a Moneda i Timbre o pel
Consorci Administració Oberta de Catalunya, que es puguin aplicar per la integració de sistemes
electròniques
Segon.- Certificacions de signatura electrònica.
El sistema utilitzarà els els Certificats de Signatura Electrònica per a tots els usuaris autoritzats lliurats a
l’Ajuntament d’Alcarràs pel Consorci Administració Oberta de Catalunya, per la Fabrica Nacional de la
Moneda i Timbre o pel l’Institut Valencià de Finances que es puguin aplicar per la integració de sistemes
electròniques.
Les persones autoritzades són les següents:
Nom

Lloc

Correu electrònic

Ana Casquero Rovira

Tècnica d'Esports

tecnicpme@alcarras.cat

Anna Maria Mascó Farrás

Tècnica Especialista Recursos Humans

recursoshumans@alcarras.cat

Antonieta Badia Estela

Aux. Administrativa

abadia@alcarras.cat

Antonieta Maria Castells Serra

Aux. Administrativa

acastells@alcarras.cat

Antonio Dolset Buyo

Tècnic Serveis Urbanístics Bàsic

brigada@alcarras.cat

Cesar Caminal Moro

Aux. Administrativo

ccaminal@gestioimpost.com

Cristian Ruiz Pardell

Agent Policia Local

Pendent
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Cristina Dolcet Serra

Cap Negociat Oficina Atenció Ciutadà

cdolcet@alcarras.cat

David Estela Ribes

Assessor Jurídic Adjunt Secretaria

david115@alcarras.cat

Dolors Forcada Escarp

Directora Biblioteca Municipal

biblio@alcarras.cat

Eduard Cosculluela Guixe

Sergent Policia Local

sergent@alcarras.cat

Elena Serrat Vilamajò

Tècnica Serveis Socials

serveispersonals@alcarras.cat

Elisa Godia Moreno

Secretaria‐Interventora Delegada

egodia@alcarras.cat

Fina Mora Matges

Deliniant Municipal

fmora@alcarras.cat

Gemma Garcia Farre

Directora Escola Bressol

ebma@alcarras.cat

Griselda Charles Soto

Subalterna/Ordenança

gcharles@alcarras.cat

Humbert Mallada Badia

Agent Policia Local

Pendent

Isidre Montoy Dolcet

Aux. Administrativo

imontoy@alcarras.cat

Jaume Bernis I Castells

Regidor

jbernis@alcarras.cat

Jesica Gazquez Manzano

Adtva. Intervenció‐Tresoreria

jgazquez@alcarras.cat

Joan Companys Plana

Tècnic Informàtic

jcompanys@alcarras.cat

Jordi Charles Companys

Tècnic Serveis Urbanístics Bàsic

jcharles@alcarras.cat

Jordi Estela I Ribes

Regidor

jestela@alcarras.cat

Juan Jose Salo Fornies

Tècnic Serveis Urbanístics Bàsic

jsalo@alcarras.cat

Laia Sisó I Sanjuan

Regidora

lsiso@alcarras.cat

Magda Godia Forcada

Tresorera

mgodia@alcarras.cat

Maite Codina I Badia

Regidora

maite@alcarras.cat

Maite Escrig Bonet

Auxiliar Administrativa

mescrig@alcarras.cat

Marta Font Gomes

Sotsdirectora Escola Bressol

ebma@alcarras.cat

Marta Morreres Gòdia

Tècnica de Cultura i Festes

martam@alcarras.cat

Miquel Serra I Godia

Alcalde‐President

miquelserra@alcarras.cat

Montserrat Mora Matges

Auxiliar Biblioteca

mmora@alcarras.cat

Noelia Díaz I Charles

Regidora

ndiaz@alcarras.cat

Nuria Castells Nadal

Adtva. Intervenció

ncastells@alcarras.cat

Núria González Aixalà

Cap Negociat Oficina Atenció Ciutadà

ngonzalez@alcarras.cat

Oscar Masot Mata

Arquitecte Municipal

omasot@alcarras.cat

Pere Biedma Agüera

Secretari‐Interventor

pbiedma@alcarras.cat

Ramon Bernat Dolcet

Caporal Policia Local

Pendent

Ramón Espasa Molgó

Gerent Patronat Municipal D'esports

respasa@alcarras.cat

Raquel Almirón Jove

Cap d'Estudis

ebma@alcarras.cat

Rosa Herguido Fo

Tècnica D'educació I Patrimoni Històric

rherguido@alcarras.cat

Santi Gómez Alvira

Tècnic en Medi Ambient

mediambient@alcarras.cat

Santi Pelegrí Cortijo

Regidor

spelegri@alcarras.cat

Silvia Bernis Godia

Administrativa

Veronica Rienda Paton

Agent Policia Local

sbernis@alcarras.cat
Pendent

Xavier Camarasa Lorenzo

Agent Policia Local

Pendent
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Tercer.- Dels grups de gestió documental i usuaris autoritzats.
S’aproven els grups de gestió documental següents:
Grup

Nom Usuari

Grups de Gestió.
00. Registre

Silvia Bernis Godia

00. Registre

Núria González Aixalà

00. Registre

Griselda Charles Soto

00. Registre

Antonieta Badia Estela

01. Alcaldia

Cristina Dolcet Serra

01. Alcaldia

Miquel Serra I Godia

02. Secretària

Cristina Dolcet Serra

02. Secretària

Pere Biedma Agüera

02. Secretària

Silvia Bernis Godia

03. Estadística i Padró

Silvia Bernis Godia

03. Estadística i Padró

Núria González Aixalà

03. Estadística i Padró

Griselda Charles Soto

03. Estadística i Padró

Antonieta Badia Estela

04. Cementiri

Silvia Bernis Godia

04. Cementiri

Núria González Aixalà

04. Cementiri

Griselda Charles Soto

04. Cementiri

Antonieta Badia Estela

05. Tauler d'anuncis

Silvia Bernis Godia

05. Tauler d'anuncis

Núria González Aixalà

05. Tauler d'anuncis

Griselda Charles Soto

05. Tauler d'anuncis

Antonieta Badia Estela

06. Recursos Humans

Anna Maria Mascó Farrás

07. Llicencies

Cristina Dolcet Serra

08. Guals i Ocupació de la Via Pública

Cristina Dolcet Serra
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09. Servei Municipal d'Escombraries

Cristina Dolcet Serra

10. Contractació

David Estela Ribes

11. Disciplina Urbanística

David Estela Ribes

12. Assessoria Jurídica

David Estela Ribes

13. Sancionadors

David Estela Ribes

14. Subvencions

Silvia Bernis Godia

14. Subvencions

Jesica Gazquez Manzano

15. Policia

Eduard Cosculluela Guixe

15.1 Policia Agents

Ramon Bernat Dolcet

15.1 Policia Agents

Xavier Camarasa Lorenzo

15.1 Policia Agents

Humbert Mallada Badia

15.1 Policia Agents

Veronica Rienda Paton

15.1 Policia Agents

Cristian Ruiz Pardell

16. Serveis Tècnics

Oscar Masot Mata

16. Serveis Tècnics

Fina Mora Matges

16. Serveis Tècnics

Santi Gómez Alvira

16.1 Brigada d'Obres

Juan Jose Salo Fornies

17. Serveis Urbanístics Bàsics

Jordi Charles Companys

17.1 Brigada Serveis Generals

Antonio Dolset Buyo

18. Serveis Informàtics

Joan Companys Plana

19. Intervenció

Magda Godia Forcada

19. Intervenció

Pere Biedma Agüera

19. Intervenció

Nuria Castells Nadal

19. Intervenció

Jesica Gazquez Manzano

20. Tresoreria

Magda Godia Forcada

20. Tresoreria

Jesica Gazquez Manzano
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21. Factures

Nuria Castells Nadal

22. Patrimoni

Silvia Bernis Godia

23. Responsabilitat Patrimonial

David Estela Ribes

24. Servei Escola Bressol

Rosa Herguido Fo

24. Servei Escola Bressol

Marta Font Gomes

24. Servei Escola Bressol

Gemma Garcia Farre

24. Servei Escola Bressol

Raquel Almirón Jove

25. Joventut

Elena Serrat Vilamajò

26. Serveis Socials: Inmigració

Elena Serrat Vilamajò

26. Serveis Socials: Inmigració

Antonieta Maria Castells Serra

27. Serveis Socials: Dona

Elena Serrat Vilamajò

28. Serveis Socials Generals

Elena Serrat Vilamajò

29. Servei Recaptació Via Executiva

Cesar Caminal Moro

30. Serveis Cultura I Festes

Marta Morreres Gòdia

31. Serveis Educació I Patrimoni Històric

Rosa Herguido Fo

32. Reserves Regidoria Cultura i Festes

Rosa Herguido Fo

32. Reserves Regidoria Cultura i Festes

Vacant

32. Reserves Regidoria Cultura i Festes

Elena Serrat Vilamajò

32. Reserves Regidoria Cultura i Festes

Maria Domenech Nadal

32. Reserves Regidoria Cultura i Festes

Antonieta Maria Castells Serra

33. Servei Biblioteca Municipal

Maite Escrig Bonet

33. Servei Biblioteca Municipal

Dolors Forcada Escarp

33. Servei Biblioteca Municipal

Montserrat Mora Matges
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34. Patronat Municipal D'esports

Ana Casquero Rovira

34. Patronat Municipal D'esports

Ramón Espasa Molgó

34. Patronat Municipal D'esports

Elisa Godia Moreno

Grups Gestió comissions informatives
O.C. Comissió Informativa Agricultura, Ramaderia I Camins

Silvia Bernis Godia

O.C. Comissió Informativa D'ensenyament / Patrimoni Històric

Rosa Herguido Fo

O.C. Comissió Informativa De Cultura I Festes

Maria Domenech Nadal

O.C. Comissió Informativa Esports

Ramón Espasa Molgó

O.C. Comissió Informativa Esports

Elisa Godia Moreno

O.C. Comissió Informativa Gobernació I Personal

Anna Maria Mascó Farrás

O.C. Comissió Informativa Hisenda, Patrimoni I Comissió Especial De Comptes

Pere Biedma Agüera

O.C. Comissió Informativa Industria, Comerç, Treball I Promoció Econòmica (Fires)

Jesica Gazquez Manzano

O.C. Comissió Informativa Joventut

Elena Serrat Vilamajò

O.C. Comissió Informativa Noves Tecnologies / Sanitat I Familia / Serveis Socials / Dona

Joan Companys Plana

O.C. Comissió Informativa Noves Tecnologies / Sanitat I Familia / Serveis Socials / Dona

Elena Serrat Vilamajò

O.C. Comissió Informativa Urbanisme, Habitatge I Espais Públics I Medi Ambient

Cristina Dolcet Serra

O.C. Junta de Govern

Pere Biedma Agüera

Grups membres comissions informatives/Órgans Govern
O.C. Membres Comissió Informativa Agricultura, Ramaderia I Camins

Simeó Abad Moliné

O.C. Membres Comissió Informativa Agricultura, Ramaderia I Camins

Jaume Bernis I Castells

O.C. Membres Comissió Informativa Agricultura, Ramaderia I Camins

Manel Ezquerra I Tomàs

O.C. Membres Comissió Informativa Agricultura, Ramaderia I Camins

Miquel Serra I Godia

O.C. Membres Comissió Informativa Agricultura, Ramaderia I Camins

Santi Pelegrí Cortijo

O.C. Membres Comissió Informativa Agricultura, Ramaderia I Camins

Jordi Estela I Ribes

O.C. Membres Comissió Informativa Agricultura, Ramaderia I Camins

Jordi Janés Girós

O.C. Membres Comissió Informativa D'ensenyament / Patrimoni Històric

Simeó Abad Moliné

O.C. Membres Comissió Informativa D'ensenyament / Patrimoni Històric

Miquel Serra I Godia

O.C. Membres Comissió Informativa D'ensenyament / Patrimoni Històric

Maite Codina I Badia

O.C. Membres Comissió Informativa D'ensenyament / Patrimoni Històric

Esther Ibars I Vitores

O.C. Membres Comissió Informativa D'ensenyament / Patrimoni Històric

Noelia Díaz I Charles

O.C. Membres Comissió Informativa D'ensenyament / Patrimoni Històric

Laia Sisó I Sanjuan

O.C. Membres Comissió Informativa De Cultura I Festes

Simeó Abad Moliné

O.C. Membres Comissió Informativa De Cultura I Festes

Miquel Serra I Godia
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O.C. Membres Comissió Informativa De Cultura I Festes

Santi Pelegrí Cortijo

O.C. Membres Comissió Informativa De Cultura I Festes

Maite Codina I Badia

O.C. Membres Comissió Informativa De Cultura I Festes

Dolors Gòdia I Serra

O.C. Membres Comissió Informativa De Cultura I Festes

Laia Sisó I Sanjuan

O.C. Membres Comissió Informativa De Cultura I Festes

Gerard Companys Pujol

O.C. Membres Comissió Informativa Esports

Jaume Bernis I Castells

O.C. Membres Comissió Informativa Esports

Miquel Serra I Godia

O.C. Membres Comissió Informativa Esports

Maite Codina I Badia

O.C. Membres Comissió Informativa Esports

Noelia Díaz I Charles

O.C. Membres Comissió Informativa Esports

Jordi Estela I Ribes

O.C. Membres Comissió Informativa Esports

Dolors Gòdia I Serra

O.C. Membres Comissió Informativa Esports

Jordi Janés Girós

O.C. Membres Comissió Informativa Gobernació I Personal

Simeó Abad Moliné

O.C. Membres Comissió Informativa Gobernació I Personal

Jaume Bernis I Castells

O.C. Membres Comissió Informativa Gobernació I Personal

Manel Ezquerra I Tomàs

O.C. Membres Comissió Informativa Gobernació I Personal

Miquel Serra I Godia

O.C. Membres Comissió Informativa Gobernació I Personal

Santi Pelegrí Cortijo

O.C. Membres Comissió Informativa Gobernació I Personal

Maite Codina I Badia

O.C. Membres Comissió Informativa Gobernació I Personal

Jordi Janés Girós

O.C. Membres Comissió Informativa Hisenda, Patrimoni I Comissió Especial De Comptes

Miquel Serra I Godia

O.C. Membres Comissió Informativa Hisenda, Patrimoni I Comissió Especial De Comptes

Santi Pelegrí Cortijo

O.C. Membres Comissió Informativa Hisenda, Patrimoni I Comissió Especial De Comptes

Maite Codina I Badia

O.C. Membres Comissió Informativa Hisenda, Patrimoni I Comissió Especial De Comptes

Noelia Díaz I Charles

O.C. Membres Comissió Informativa Hisenda, Patrimoni I Comissió Especial De Comptes

Dolors Gòdia I Serra

O.C. Membres Comissió Informativa Hisenda, Patrimoni I Comissió Especial De Comptes

Jordi Janés Girós

O.C. Membres Comissió Informativa Industria, Comerç, Treball I Promoció Econòmica (Fires)

Simeó Abad Moliné

O.C. Membres Comissió Informativa Industria, Comerç, Treball I Promoció Econòmica (Fires)

Miquel Serra I Godia

O.C. Membres Comissió Informativa Industria, Comerç, Treball I Promoció Econòmica (Fires)

Santi Pelegrí Cortijo

O.C. Membres Comissió Informativa Industria, Comerç, Treball I Promoció Econòmica (Fires)

Esther Ibars I Vitores

O.C. Membres Comissió Informativa Industria, Comerç, Treball I Promoció Econòmica (Fires)

Noelia Díaz I Charles

O.C. Membres Comissió Informativa Industria, Comerç, Treball I Promoció Econòmica (Fires)

Jordi Estela I Ribes

O.C. Membres Comissió Informativa Industria, Comerç, Treball I Promoció Econòmica (Fires)

Dolors Gòdia I Serra

O.C. Membres Comissió Informativa Joventut

Simeó Abad Moliné

O.C. Membres Comissió Informativa Joventut

Miquel Serra I Godia

22

Esborrany acta de Ple

O.C. Membres Comissió Informativa Joventut

Santi Pelegrí Cortijo

O.C. Membres Comissió Informativa Joventut

Noelia Díaz I Charles

O.C. Membres Comissió Informativa Joventut

Dolors Gòdia I Serra

O.C. Membres Comissió Informativa Joventut

Laia Sisó I Sanjuan

O.C. Membres Comissió Informativa Joventut

Gerard Companys Pujol

O.C. Membres Comissió Informativa Noves Tecnologies / Sanitat I Familia / Serveis Socials / Dona

Simeó Abad Moliné

O.C. Membres Comissió Informativa Noves Tecnologies / Sanitat I Familia / Serveis Socials / Dona

Miquel Serra I Godia

O.C. Membres Comissió Informativa Noves Tecnologies / Sanitat I Familia / Serveis Socials / Dona

Maite Codina I Badia

O.C. Membres Comissió Informativa Noves Tecnologies / Sanitat I Familia / Serveis Socials / Dona

Noelia Díaz I Charles

O.C. Membres Comissió Informativa Noves Tecnologies / Sanitat I Familia / Serveis Socials / Dona

Jordi Estela I Ribes

O.C. Membres Comissió Informativa Noves Tecnologies / Sanitat I Familia / Serveis Socials / Dona

Dolors Gòdia I Serra

O.C. Membres Comissió Informativa Noves Tecnologies / Sanitat I Familia / Serveis Socials / Dona

Jordi Janés Girós

O.C. Membres Comissió Informativa Noves Tecnologies / Sanitat I Familia / Serveis Socials / Dona

Laia Sisó I Sanjuan

O.C. Membres Comissió Informativa Urbanisme, Habitatge I Espais Públics I Medi Ambient

Simeó Abad Moliné

O.C. Membres Comissió Informativa Urbanisme, Habitatge I Espais Públics I Medi Ambient

Jaume Bernis I Castells

O.C. Membres Comissió Informativa Urbanisme, Habitatge I Espais Públics I Medi Ambient

Manel Ezquerra I Tomàs

O.C. Membres Comissió Informativa Urbanisme, Habitatge I Espais Públics I Medi Ambient

Miquel Serra I Godia

O.C. Membres Comissió Informativa Urbanisme, Habitatge I Espais Públics I Medi Ambient

Santi Pelegrí Cortijo

O.C. Membres Comissió Informativa Urbanisme, Habitatge I Espais Públics I Medi Ambient

Jordi Estela I Ribes

O.C. Membres Comissió Informativa Urbanisme, Habitatge I Espais Públics I Medi Ambient

Jordi Janés Girós

O.C. Membres Junta de Govern

Jaume Bernis I Castells

O.C. Membres Junta de Govern

Miquel Serra I Godia

O.C. Membres Junta de Govern

Santi Pelegrí Cortijo

O.C. Membres Junta de Govern

Maite Codina I Badia

O.C. Membres Junta de Govern

Noelia Díaz I Charles

O.C. Membres Junta de Govern

Jordi Estela I Ribes

O.C. Membres Junta de Govern

Laia Sisó I Sanjuan

O.C. Membres Ple

Simeó Abad Moliné

O.C. Membres Ple

Jaume Bernis I Castells

O.C. Membres Ple

Manel Ezquerra I Tomàs

O.C. Membres Ple

Miquel Serra I Godia

O.C. Membres Ple

Santi Pelegrí Cortijo

O.C. Membres Ple

Maite Codina I Badia

O.C. Membres Ple

Esther Ibars I Vitores

O.C. Membres Ple

Noelia Díaz I Charles
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O.C. Membres Ple

Jordi Estela I Ribes

O.C. Membres Ple

Dolors Gòdia I Serra

O.C. Membres Ple

Jordi Janés Girós

O.C. Membres Ple

Laia Sisó I Sanjuan

O.C. Membres Ple

Gerard Companys Pujol

O.C. Ple

Pere Biedma Agüera

Quart.- Restricció de l’ús del segell d’órgan.
S’autoritza la utilització del Segell d’Òrgans serà d’ús exclusiu per a l’expedició de documents automatitzats i
normalitzats als i compulsa de documents, restringit als usuaris dels grups de gestió documentals següents:
00. Registre
02. Secretària
03. Estadística i Padró
05. Tauler d'anuncis
19. Intervenció
20. Tresoreria
21. Factures

Cinquè.- Dels llibres de registres oficials i auxiliars.
S’estableixen els Llibres Oficials i Auxiliars següents:

1.- De resolucions d’organs de govern:
-Llibre d’Actes de Ple.
-Llibre d’Actes de Junta de Govern.
-Llibre de Decrets i Resolucions de l’Alcaldia.

2.- De dictàmens i propostes de d’altres d’órgans col.legiats:
-Llibre d’Actes de la Junta Rectora del Patronat Municipal d’Esports.
-Llibre d’Actes del Consell Escolar Municipal.
-Llibre d’Actes de la Comunitat de Municipis del servei d’Escola de Música.
-Llibre d’Actes de les Comissions Informatives definides com a grups de gestió.
-Es podran crear llibres d’actes pels diferents òrgans de reunió periòdica que es puguin establir, per cada
responsable del grup de gestió documental.
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3.- Resolucions o Actuacions Sectorials:
-Llibre de llicències urbanístiques.
-Llibre d’Activitats mediambientals, comercials i espectacles públics.
-Llibre d’Activitats sanitàries d’abastaments a la població o similars.
-Llibre de Registre de Documents: Entrada/Sortida.
-Llibre d’Edictes inserits als Taulers d’Anuncis.
-Llibre d’Edictes inserits als Butlletins oficials.
-Llibre de documents lliurats per l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (compulses externes, etc).
-Llibre Caixa Corpotació (cobraments /i pagaments).
-Es podran crear llibres d’informes per cada responsable del grup de gestió documental (Secretaria,
Intervenció, Tresoreria, Serveis Tènics, Responsables de Serveis, etc.).
-Es podran crear llibres de resolucions dels regidors delegats per cada responsable del grup de gestió
documental corresponent.
Sisè.- Disposició transitòria per la duplicitat de sistemes de gestió electrònica d’expedients.
Mentre no es realitzin les integracions totals dels sistemes de gestió electrònica municipals i les plataformes
de serveis electròniques de l’Estat i de la Generalitat (EACAT-OAC), s’aplicaran els sistemes electrònics
següents i es mantindran de forma independent les dates i la numeració de registres dels següents sistemes:
1.-Registre d’Entrada i Sortida de Documents.
-S’aplicarà el sistema de registre electrònic del gestor d’expedients GESTIONA.
-Alternativament s’aplicarà el sistema de registre electrònic de l’EACAT (OAC), traspassant-se les dades al
registre de GESTIONA.
2.-Tauler d’anuncis i edictes electrònic.
-S’aplicarà el sistema de l’ETAULER del gestor d’expedients GESTIONA.
-Alternativament s’aplicarà el sistema de l’ETAULER de l’EACAT (OAC) traspassant-se les dades al registre
de GESTIONA.
3.- Portal de Transparència.
-S’aplicarà el sistema de la Plataforma del Portal de Transparència de l’EACAT (OAC)
-Alternativament s’aplicarà el sistema de la Plataforma del Portal de Transparència del gestor d’expedients
GESTIONA. En tot allò que no consti al portal de l’EACAT.
4.- Notificacions Electròniques.
-S’aplicarà el sistema de notificació electrònica del gestor d’expedients GESTIONA.
-Alternativament s’aplicarà el sistema de notificació electrònica ENOTUM de l’EACAT (OAC), traspassant-se
les dades al registre de GESTIONA.
5.- Tramitació electrònica E-TRAM.
-S’aplicarà el catàleg documental del gestor d’expedients GESTIONA.
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-Alternativament s’aplicarà el sistema E-tram de l’EACAT (OAC) traspassant-se les dades al registre de
GESTIONA.
6.- Registre de factures.
-S’utilitzarà l’EFACT el sistema E-tram de l’EACAT (OAC).
-S’aplicarà el sistema Registre de Factures d’ABSIS vinculats a la comptabilitat del mateix sistema.
-Alternativament s’aplicarà el sistema del gestor d’expedients GESTIONA en defecte dels anteriors.
7.- Perfil del contractant.
-S’aplicarà el sistema de Perfil del contractant del gestor d’expedients GESTIONA.
-Alternativament, s’aplicarà el sistema de Perfil del contractant de l’EACAT (OAC), traspassant-se les dades
al registre de GESTIONA.
6.- Disposició general.
Als efectes de còmput de dies serà sempre d’aplicació el més avantatjós per l’administrat: el darrer registre de
sortida i el primer registre d’entrada. Fent constar diligència de les dades de registre utilitzades als expedients
de gestió electrònica.
Setè.- d’Aprovació de formats.
1.- S’estableix el logo de simbolització de l’escut municipal vigent.
Per tot el qual l’Alcalde-President proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar les instruccions anteriorment relacionades per a la implantació del sistema de gestió
electrònica de l’aplicació Gestiona-Espúblico.
Segon.- Delegar en l’Alcaldia el desenvolupament dels acords anteriors per a la implantació, fent constar que
les modificacions dels acords anteriors que no siguin substancials i necessaris per la continuïtat dels serveis
es podran aprovar per l’Alcaldia i seran comunicats posteriorment a la Junta de Govern o el Ple de la
Corporació per a la seva ratificació.
Oberta deliberació tots els grups municipals es manifesten a favor, significant el Sr. Manel Ezquerra que ja
que tindrem un cost d’uns 700 €/mensuals per la implantació del servei això es pugui veure en una major
agilitat i més tasques dels empleats i els regidors, l’Alcalde contesta que la implantació es fa també per
obligació legal per ser el producte més raonable i més implantat al territori.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
aprova la proposta per unanimitat.

9.- ESCRITS OFICIALS I INSTÀNCIES.
1.- Comunicació de sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
L’Alcalde-President dona comte de la sentencia 499/2016, de la Secció Quarta, de la Sala del Contenciós
Administratiu de Catalunya, per la qual s’estima el recurs d’apel.lació formulat per l’Ajuntament contra la sentencia
del Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida que declarava nul.la la resolució del Ple del dia 8/9/2015 per la qual
s’amortitzava el lloc de treball i cessava a la funcionaria interina Sra. Patricia Llorente Villafranca.
El Ple es dona per comunicat i conforme.
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10.- PRECS I PREGUNTES.
Com antecedents aquest punt, es vol fer constar que si durant la realització de les preguntes i precs es suscita
deliberació sobre la durada de les mateixes i les deliberacions, l’Alcaldia sosté que per tal que es puguin formular
les màximes preguntes per tots els regidors aquestes haurien de ser curtes i les deliberacions no s’haurien de
produir ja que es tracta de pregunta i resposta que, d’acord amb la normativa, es poden formular fins i tot per escrit
a la següent sessió.
Primer.- Reconeixement públic de l’actuació de la Policia Local.
L’Alcalde-President Sr. Miquel Serra vol fer en aquest punt un públic reconeixement de la bona actuació dels
agents de la Policia local d’Alcarràs que recentment va aconseguir salvar la vida a un veí que va patir un atac de
cor i que la ràpida actuació d’un agent, sense tenir que utilitzar el desfibril·lador, va aconseguir que pogués ser atès
en bones condicions pels serveis d’urgència de l’Hospital Arnau de Vilanova, significant que la Doctora que va
atendre al malalt va indicar que va ser la bona actuació de l’agent de policia. Afegeix que fa mesos la policia local
va actuar en un incendi intentant salvar la vida a un altra veïna que en aquella ocasió malauradament no va servir
per salvar-li la vida. No obstant aquestes actuacions s’han de reconèixer i agrair, per la qual cosa en breu es
realitzarà un acte institucional amb aquesta finalitat.
Tots els regidors i grups polítics municipals volen expressar el reconeixement a la bona actuació dels agents de la
policia local i recolzen el reconeixement públic proposat.
Segon.- Precs i Preguntes del portaveu-regidor del grup municipal del PPC Sr. Simeó Abad:
El Sr. Simeò Abad, es reitera el recolzament a l’actuació policial.
Seguidament pregunta si no es pot fer alguna actuació amb la canonada de desguàs existent davant de la
Cooperativa que acumula brutícia i produeix males olors amb molèsties als veïns, significant que pot haver alguna
denuncia als SEPRONA i s’hauria d’evitar problemes als que aboquen, per això demana que es faci una petita
actuació posant tubs per connectar-la al clavegueram o eliminar la tuberia.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra recorda que és una canonada de propietat municipal sinó de la comunitat de regants
que és la responsable i els veïns els propietaris, si la tuberia està en desús. No obstant manifesta que estudiaran la
situació tot i indicant que la Cooperativa i d’altres activitats que aboquen a la canonada ja estan fent actuacions de
depuració.
Tercer.- Precs i Preguntes del portaveu-regidor del grup municipal de S.A. Sr. Manel Ezquerra:
Primerament reitera el recolzament a l’actuació policial.
Seguidament fa els següents precs.
1 r. Prec.- Hi ha diversos carrers que no s'està complint el quadrant de neteja viària estipulat en el plec de
condicions de la contractació. En el dia a dia es canvia i s'improvisa anar a netejar llocs on hi ha incidències i això
fa impossible complir amb el citat quadrant. També, volem tocar aquest tema perquè hi ha molta preocupació per
l'estat de neteja de molts carrers del poble. Volem traslladar-vos en aquest format de prec al Ple que s'intenti per
totes les maneres possibles el compliment del quadrant estipulat per cadascun dels dies de la setmana, tal com
està estipulat al plec de condicions. I si fa falta més operaris per netejar (un servei obligatori i essencial per un
municipi) cal prioritzar-ho per davant de festes i similars que no són obligatoris.
2 n. Prec.- Al carrer Sant Jordi, hi ha diverses queixes de l'estat de la neteja i el veïnatge també fa dies que està
mostrant la seva preocupació per una obra del gas que s'està eternitzant, el carrer està obert des de novembre de
l'any passat, cosa que manté el carrer en pèssimes condicions. En aquest prec volem instar-vos en que us poseu
mans a l'obra en solucionar la problemàtica tan de la neteja com de les obres d'aquest carrer. Gràcies
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Seguidament formula les següents Preguntes.
3.a. Pregunta.- En la junta de govern del dia 25 de maig en el punt 6 Ratificació de decret d'alcaldia de contracte de
cessió de bé patrimonial destinat a una planta de tractament de runes. Ens podeu explicar una mica la reformulació
de les condicions especials de la cessió d'aquest bé patrimonial municipal? Considerem que una modificació
d'aquestes característiques ha de ser aprovada en Ple o en el seu defecte com a mínim tractar-la en la comissió
informativa d'urbanisme o de patrimoni.
4 a. Pregunta.- En la junta de govern del 25 de maig en els assumptes de diversos serveis en el punt 9.7. apareix
una adhesió al conveni entre ACM/FMC amb CEDRI. ens podeu explicar una mica més de que es tracta això?
5 a.- En la Junta de Govern del 20 de juliol en l'apartat d'assumptes de diversos serveis. En el 10.4 diu;
Transformació, de conveni de cessió, a contracte d'arrendament d'immoble magatzem destinat a possible museu
d'estris agrícoles antics i de solar destinat a Pipican. Ens expliqueu que davant la necessitat de regularitzar
conveni en lloc de cessió s'hauria de considerar de lloguer. Per tant en junta de govern s'acorda establir contracte
de lloguer de 800 €. mensuals + IVA. La pregunta és com podeu justificar o com justificareu pagar un lloguer d'uns
immobles que no s'utilitzen i no hi ha previsió d'utilitzar-ho i com justifiqueu el fet d'haver formalitzat aquest
contracte a 15 dies de les eleccions municipals?
Els precs i preguntes són contestades per l’Alcalde i pels regidors de l’equip de govern en la forma següent:
1.- El regidor delegat de serveis urbanístics Sr. Santi Pelegrí respon respecte al primer prec que el servei de neteja
es controla mensualment, quan es fan reunions dels tècnics encarregats i atenen les queixes i propostes dels
veïns, que es reben però no massivament com es manifesta pel Sr. Ezquerra, cosa que li sorprèn, creu que són
casos puntuals. De totes maneres manifesta que la periodicitat de neteja de carrers es fa en atenció a les
necessitats i els serveis de temporada o ocasionals, com es va dir el calendari no és fixes i s’anirà adaptant.
Finalment diu que de les reunions s’aixequen actes fent constar les incidències, actes que poden ser facilitades al
regidor per si vol comprovar les actuacions.
2.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra respon al segon prec, relatiu al Cr. St. Jordi, queixes que es van fer per les xarxes
socials d’internet en lloc de fer-se a l’ajuntament, no obstant es van atendre fent una visita sobre el terreny per
parlar amb els veïns afectats. Agafant-se el compromís de requerir al responsable de l’empresa que va fer les
rases i aixecar el carrer perquè reposés en bon estat el mateix, es a dir s’han adoptat mesures i s’ha atès als veïns.
3.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra respecte a la pregunta del punt 6 Ratificació de decret d'alcaldia de contracte de
cessió de bé patrimonial destinat a una planta de tractament de runes, creu que està ben explicat, no obstant se li
ampliarà la informació per les causes de la modificació que es pot realitzar en comissió informativa.
4.- La regidora delegada Sra. Maite Codina respon a les gestions amb CEDRO, que ve a ser una entitat similar a
l’ESGAE però dels editors, el pagament als autors és igualment obligatori i s’ha realitzat mitjançant els pactes
establerts amb les entitats municipalistes ACM i FMC, s’ha pactat una tarifa plana i la regularització de la situació
general, fent constar que els costos de les taxes a nosaltres no són significatives.
5.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta a les preguntes del lloguer del magatzem per les eines agrícoles, tot
indicant que moltes vegades s’han de fer contractes per raons d’oportunitat i conveniència, ja que els llocs són els
ideals per realitzar determinades actuacions, com en aquest cas el museu d’estris agrícoles al magatzem del Sr.
Sauret, ara per ara no tenim espais disponibles ni capacitat per fer inversions per manca de subvencions, les obres
i millores es realitzaran de forma progressiva segons la disponibilitat pressupostària.
Obert torn de rèplica el Sr. Manel Ezquerra no entén perquè es sorprenent per les queixes de la neteja, el Sr. Santi
Pelegrí es reitera que no hi ha queixes massives. El Sr. Ezquerra reitera que l’Ajuntament és responsable en fer
complir la bona execució de les obres als carrers a les empreses, l’Alcalde es reitera en les actuacions realitzades
amb els veïns i amb la empresa. El Sr. Ezquerra no entén perquè la resposta de la modificació de la cessió de la
planta de residus s’ha de fer per escrit, quan es una cosa que s’hauria de parlar en el Ple, l’alcalde es reitera que
es donaran les explicacions ampliant la informació. El Sr. Ezquerra es reitera que fa un any que paguem pel lloguer
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del magatzem sense fer res i dubte de que es faci res en un any més, per això considera que s’ha fet una mala
gestió de previsió, el mateix que amb el Pipican que no es va fer i no es va proposar en comissió informativa sense
consensuar res, per això es pregunta com es podran justificar els pagaments realitzats. L’Alcalde insisteix que són
llogues d’oportunitat de locals que volia l’ajuntament per la seva idoneïtat pel servei, similar amb el que es va fer
amb el Bar Casanova i donada la situació econòmic-financera i la manca de subvencions, respecte al Pipica
l’Alcalde afegeix que és tractava d’un espai d’esbarjo per a gossos i que es volia fer en el parc més gran del poble
com és el de la via, insistint que cal reeducar l’incivisme que s’està donant amb les defecacions dels gossos.

Quart.- Precs i Preguntes del regidor del grup municipal de C.D.C.
El regidor Sr. Gerard Companys formula les següents:
Primerament reitera el recolzament a l’actuació policial.
Seguidament manifesta que tenim diverses preguntes “penjades” d'altres plens pendents de respondre i
d'altres que ens hagués agradat la seva comunicació per part de l'equip de govern, a saber:
1.- Ens agradaria saber com ha acabat el tema del lloguer/compra del material del Ruestes?
2.- Encara no se’ns ha informat del preu de llogater del bar de Magalàs, cosa que ja portem diversos plens
preguntant per aquest tema.
3.- Vam entrar una instancia demanant el pressupost total per realitzar la nectarina atlètica i no s'ens ha
contestat.
4.- Ens agradaria saber com ha funcionat el concurs per a la plaça de conserge del casino, ja que al resultat i
posa que dues persones tot i aprovar l'entrevista no formen part de la borsa de treball per substitucions de
conserge.
5.- Com va funcionar el concurs del bar dels jubilats. Ens comenten que va haver una primera convocatòria on
la gent interessada va poder presentar propostes i documentació, aquesta va quedar deserta. Com es va fer
el segon “triatge”
6.- Com es realitza la selecció per la gent temporal durant la campanya d'estiu de la brigada?.
7.- Ens comenten diversos veïns que no es permet l'entrada de neveres amb aigua a la gespa de les piscines.
És cert?
8.- Ens podeu enviar les condicions de la cessió del bar de les piscines i les propostes de la gent que s'hi va
presentar? En algun moment es van modificar aquestes condicions?.
9.- La font d'aigua de la plaça “Arrabaleta” no funciona, quant està previst la posada amb marxa?

El regidor-portaveu del grup municipal de C.D.C. Sr. Jordi Janés, formula les següents:
1.- Referent al punt de enganxada de cartells, des de CDC volem fer pública la nostra queixa per com gestionen
vostès les propostes, el dia 8 a les 18.30h som convocats de urgència per debatre els espais electorals, se’ns
presenta una proposta de ban i des de CDC ens sembla correcta la opinió de tots els grups presents en no
enganxar cartells indiscriminadament a les parets del poble, fem una proposta que va ser ( establir i delimitar amb
uns panells de fusta uns espais per els grups polítics on es pugui enganxar els cartells electorals) vam demanar un
parell de dies per presentar propostes , sense esperar a l’arribada d’aquestes propostes , vostès ja publiquen dit
ban la mateixa nit de la reunió, desprès resulta que CDC pengem els cartells al mateixos llocs on s’havien penjat
en els últims comicis, La nit del dia 13 de juny en plena campanya electoral CDC pengem els nostres cartells i
quedem astorats que l’un dema dia 14 de juny a les 14hores, corrent veiem que l’ alcalde fa un ban on amb
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premeditació i nocturnitat se’ns fa retirar dita publicitat dels semàfors i senyals, al·legant confusió per als
conductors.
Com ve et vaig dir Miquel hi ha altres maneres de fer política, ja sabem que som a la oposició però tampoc cal fer
aquestes practiques de autoritarisme totalitari.
Des de CDC no tornarem a penjar els cartells a les senyals inclòs si aquesta campanya la portem a terme amb
vostès en àmbit d’eleccions catalanes (Junts pel sí), que aleshores ningú es va queixar.
No cal que siguem convocats a aquestes reunions perquè tampoc se’ns escolta. No cal fer-nos perdre el temps
CDC no es va queixar en cap moment que fins a prop un mes d’haver passat les eleccions espanyoles ERC no
retires la seua publicitat, havent dit al seu mur de Facebook el dia 7 de juny que per estalvi econòmic a la societat
vostès no penjarien publicitat ni farien campanya electoral.

2.- Pregunta: Voldríem saber l’ estat actual de les obres del carrer Sant Jordi a l’alçada dels números 57 al 63.ja
que veïns i veïnes van fer instancia i queixa publica.
3.- Pregunta: Voldríem saber el perquè del gran deute que tenim amb el consell comarcal de quasi 200 mil euros
(192.000). Són conscients que el consell comarcal ha de pagar nomines i recollida de residus puntualment sinó
tenen interessos de demora per llei?. La Recollida de animals que Alcarràs s’ha distingit per ser dels pobles que
mes animals ha aportat a la canera comarcal . és capaç l’equip de govern de mirar als ulls als veïns usuaris
d’aquest serveis de dir-los que prefereixen gastar- se els diners en festes popular de qualitat o desviacions
extraordinàries de 75.000€ al patronat d’esports que no primer pagar els serveis basics del municipi. Tornem a
demanar seny en gastar els recursos públics. Com pots ser que havent cobrat 330.000€ més de ingressos corrents
l’any 2015 s’hagin esfumat?.
4.- Pregunta: Hem estat avisats per part de la parròquia de l’estat actual de perillositat de la nostra església , no
paren de fer nius les cigonyes a tots els racons, el pes d’aquest nius esta sobre els 200 i 300kg i entre dos i tres
metres d’alçada ja que son aus molt grans , havent aquestes provocat moltes filtracions i darrerament la caiguda
de parts de morter i guix de la cúpula poden haver ocasionat lesions als feligresos, adjuntem fotografies, demanem
a l’equip de govern junt amb el departament de medi ambient de la Generalitat que de manera urgent es treguin
els nius i es reparin els danys ja que la esquerda que s’evidencia ocularment es bastant gran, recordem que
l’església es un dels patrimonis del nostre poble i tenim darrers esdeveniments a pobles del nostre costat on avui ja
no tenen església
5.- Prec: els hi volem fer un prec: vist el avançament amb les obres del camp de futbol, ens agradaria que ens
ensenyéssiu com van aquestes obres in situs amb els tècnic municipals i així poder saber l’estat d’aquestes i la
distribució de les sales i del restaurant
Els precs i preguntes del grup de C.D.C. són contestades per l’Alcalde i pels regidors de l’equip de govern en la
forma següent:
1.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra respecte a les conservacions i reparacions de l’església considera que és la
propietat, es a dir el Bisbat el responsable, recorda que no paguen IBI i que l’ajuntament ja ve realitzant obres de
reforçament de murs, de teulades, fa obres de conservació i millora com els lavabos, paga el llum i l’alarma. Per
tant informa que els serveis tècnics municipals ja han requerit als serveis tècnics del Bisbat que avaluïn la edificació
per que comprovi el seu estat i realitzi les millores i reparacions adients.
2.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra respecte al deute amb el Consell Comarcal li demana que torni a parlar amb els
serveis d’intervenció perquè els pagaments estan al corrent, indicant que certament les factures dels serveis de
recollida de residus, serveis socials i altres, de caràcter mensuals són molt elevats, i es pot retrassar el requeriment
de pagament o el pagament, donant l’ apariència de major deute, però reitera que estem al corrent dins de la
normalitat de pagaments.
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3.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra respon que es miren totes les instancies presentades i es passa als tècnics perquè
les responguin, pot haver alguna que es passi, però intentarà respondre-les a totes.
4.- L’Alcalde respon que han anat al Cr. Sant Jordi per parlar amb els veïns, és una deferència que s’ha tingut quan
no és habitual quan les queixes únicament han afectat a un o dos veïns, però s’ha fet amb l’ànim de solucionar
problemes.
5.- Respecte al tema dels cartells electorals es reitera en que el pacte era no empegar cartells a les parets, així es
va proposar i es va fer el ban per millorar la bona imatge dels carrers, si que es va fer la proposta dels cartells i es
veritat que es van poder posar als plafons en els fanals, però l’advertiment va venir de la policia local respecte a
posar els cartells en els semàfors i senyals de trànsit, que està prohibit legalment per la Llei General de Trànsit, de
fet a Lleida també està prohibit, ja que pot causar distraccions, certament es va fer per escrit però no es va obrir
cap mena d’expedient, ni es va sancionar, ni es va retirar, solament es va voler aclarir amb una trucada de telèfon,
per això creu que no es pot dir que l’actuació sigui dictatorial.
6.- El regidor delegat Sr. Santi Pelegrí respon que el preu de la concessió del Bar del Parc de Magalàs establert
després del temps de prova és de 300,00 €. Mensuals.
7.- L’Alcalde respon que l’adquisició del mobiliari del Ruestes encara no està contractat pels problemes en la
formalització de l’herència, que s’informarà de les condicions i que els hereus han manifestat que solament se’l
volen vendre a l’ajuntament. Informa que la despesa s’atendrà progressivament amb càrrec als crèdits que es
tenien pressupostats pels costos de lloguer del mobiliari que es feia anualment per les festes majors i d’altres actes
municipals, aproximadament d’uns 14.000 €. Anuals. Però insisteix que quan estigui el contracte preparat
s’informarà de la transacció.
8.- L’Alcalde respon que la selecció del personal de temporada per la brigada és autoritzat per l’equip de govern,
però la selecció la fan els tècnics de la brigada atenen circumstàncies objectives i d’experiència tècnica dels
seleccionats de la borsa de treball.
9.- La regidora delegada Sra. Maite Codina informa que els servei de bar de la Llar de Jubilats s’ha tingut que
contractar de nou després de la jubilació de la persona que el portava en els darrers 15 anys. Que primerament es
va fer una primera convocatòria en la que cap de les persones que es van presentar tenien el perfil adequat o no
estaven d’acord amb la retribució que feia la Llar de Jubilats, per la qual cosa es va deixar desert el contracte i es
va produir un vuit en el servei que es va tenir que prestar per l’ajuntament amb la contractació del servei de
l’empresa la Troca, amb un cost molt elevat. Per la qual cosa es va tenir que incrementar la subvenció mensual de
265 a 400 € mensuals a la Llar de Jubilats. Es va tornar a fer una segona convocatòria a la que es va tornar a
convocar als anteriorment personats i ha estat una comissió mixta Llar de Jubilats-Ajuntament la que va prendre la
decisió de la persona més valorada. Igualment s’informa que es procurarà que les activitats a la Llar s’ampliïn al de
matí.
10.- L’Alcalde contesta respecte a la selecció del nou conserge del Casino que desconeix la causa exacta de les
exclusions preguntades, però que formen part del normal procés de selecció que es realitzen pel tribunal tècnic
creat de conformitat amb la llei. Insisteix que la selecció es fa en la mateixa forma que el personal de la brigada,
són els tècnics municipals els que seleccionen amb el vistiplau final de l’equip de govern.
11.- L’Alcalde informa que el resultat econòmic final de la Nectarina Atlètica es donarà pel regidor delegat d’esports
absent en aquest moment, però un cop efectuada la liquidació es facilitarà el resultat.
12.- Obert un torn de rèplica el Sr. Jordi Janés es reitera que es va enfadar per les formes, ja que sempre s’havia
actuat d’una forma pactada, fins i tot 14 dies abans de l’inici de la campanya electoral, no havent passat en
eleccions anteriors ni a la ciutat de Lleida. L’Alcalde es reitera que no va haver cap altra intenció que la de
preservar l’aplicació de la Llei general de trànsit. El Sr. Jordi Janés es reitera en que la informació del deute prové
de la intervenció del Consell Comarcal, però ho tornarà a consultar, L’Alcalde contesta que es consulti perquè les
dades municipals no s’ajusten. El Sr. Jordi Janés demana que l’església es consideri patrimoni del municipi perquè
sinó ens trobarem com d’altres municipis que no tenen església, el regidor Santi Pelegrí respon que ja s’ha
demanant informe als serveis tècnics del Bisbat que és el propietari. El Sr. Jordi Janés pregunta si hi ha alguna
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novetat del camp de futbol de gespa artificial, l’Alcalde contesta que s’estan fent gestions amb la Diputació per
veure si es pot subvencionar l’obra en varies anualitats.
13.- El Sr. Manel Ezquerra creu que l’església es patrimoni de la comunitat ja que solament fa uns anys que el
Bisbat el va inscriure al registre, en tot cas es patrimoni del poble demanant un esforç de l’ajuntament per fer
aquestes petites obres de conservació, l’Alcalde contesta que tenim d’implicar al Bisbat que és la propietaris, però
insisteix que l’Ajuntament ja fa conservacions, millores, subministra llum i paga l’alarma, entre d’altres actuacions
que es poden convenir. El Sr. Manel Ezquerra pregunta que lo de les cadires del Ruestes s’hauria tingut que haver
parlat en comissió informativa per estudiar altres opcions més actualitzades de cadires. L’Alcalde contesta que
encara no s’ha signat el contracte i s’informarà. El Sr. Ezquerra no solament els tècnics els que haurien de decidir
sobre el personal, l’Alcalde contesta que són els tècnics els que tenen de decidir sobre la capacitat tècnics i el
govern decideix.
No havent més assumptes que tractar l’Alcalde aixeca la sessió en el lloc, data i hora indicats a l’encapçalament.
I perquè consti als efectes establerts als arts. 203 al 207 del R.O.F. (R.D. 2568/86, de 28 de novembre), lliuro
aquest certificat, amb reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent i amb el vistiplau del
Sr. Alcalde.
Alcarràs, 28 de juliol de 2016.
EL SECRETARI.
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