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ACTA NÚM. 11/2015

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 29 D’OCTUBRE DE 2015.

Data: 29 d’octubre de 2015
Horari: Inici a les 20:00 h i acabament a les 23:45 h.
Lloc: Sala de sessions.
A les 20:00 hores del dia vint-i-nou d’octubre de dos mil quinze, es reuneix a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial el Ple de la
Corporació Municipal de la Vila d’Alcarràs, presidida pel Sr. Alcalde-President Sr. Miquel Serra Godia, amb l’assistència dels regidors que
es relacionen seguidament, i la del Secretari-Interventor Sr. Pere Biedma Agüera, que certifica.

ASSISTENTS :

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

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

Secretari-Interventor:
Sr. Pere Biedma i Agüera.

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

ABSÈNCIES:
Amb l’absència excusada durant tota la sessió del Sr. Simeó Abad i Moliné (PPC) i fins al punt núm. 3 de l’ordre del dia de la regidora Sra.
Laia Sisó i Sanjuan (ERC).

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Es celebra sessió ordinària, prèvia convocatòria i publicitat efectuada amb l’antelació i forma reglamentària, amb quòrum d’assistència
suficient. Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, seguidament es procedeix a conèixer els assumptes inclosos al següent

ORDRE DEL DIA:
1.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
Donat per llegit els esborranys de les actes corresponents a la sessions del Ple següents:
-Sessió ordinària del dia 20 d’agost de 2015.
-Sessió extraordinària del dia 2 de setembre de 2015.
-Sessió extraordinària del dia 1 d’octubre de 2015.
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Es proposa per l'Alcaldia la seva aprovació, preguntant l’Alcalde als membres de la Corporació si tenen alguna observació a formular.
El regidor portaveu del grup municipal de SA. Sr. Manel Ezquerra, demana la rectificació de l’error material, de l’acta de la sessió del dia
20/08/2015, respecte al punt 11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROTOCOL REGULADOR DE MESURES CONTRA LA POBRESA
ENERGÈTICA I LA VULNERABILITAT ECONÒMICA ENTRE L’AJUNTAMENT D’ALCARRÀS I SOREA SAU, part resolutiva:
ON DIU: Cinquè.- Esmena incorporada: El protocol aprovat solament serà d’aplicació als veïns amb una residència mínima d’UN any des
de la sol·licitud i que hagin satisfet la taxa durant el darrer any immediatament anterior.
HA DE DIR: Cinquè.- Esmena incorporada: El protocol aprovat solament serà d’aplicació als veïns amb una residència mínima de DOS
anys des de la sol·licitud i que hagin satisfet la taxa durant el darrer any immediatament anterior.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 11 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple aprova per unanimitat.
2.- COMUNICACIÓ D’ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN I DECRETS ALCALDIA.
Ampliant la informació comunicada a les Juntes de Portaveus celebrades els dies 16 de setembre i 22 d’octubre de 2015, es comunica les
resolucions adoptades per l’Alcaldia i la Junta de Govern següents:
a) Comunicació de Decrets de l’Alcaldia.
L’Alcalde-President comunica que per raons d’urgència i en virtut de les pròpies competències ha dictat els decrets del nombre, data i de l’extracte
següent:
Consten a les actes de la Junta de Govern que seguidament es citen, fent constar expressament el següent:
1.- Decret de contractació CTE 6/15, de data 21/10/2015, adjudicant a la Stat. NORDVERT, SL, el servei de neteja viària, per l’import de (163.337
€) anuals IVA EXCLÒS i una durada inicial de quatre anys. Requerint a la societat esmentada per a dur a terme la formalització del contracte en
document administratiu, prèvia constitució de garantia.
2.- Decret del 27/10/2015, vista la convocatòria a Corts Generals del RD 977/2015, DEL 26/10/2015, d’acord amb la costum establerta: es
comunica a la Junta electoral de zona el següent: a) Llocs disponibles per la col·locació de cartells electorals: Vol de les vies -públiques. Quedant
totalment prohibit enganxar cartells fora dels llocs i plafons especialment preparats per l’Ajuntament per aquesta finalitat. b) Locals públics
reservats i gratuïts reservats per actes de campanya electoral: Sala d’Actes del Centre Major. (disponible tots els dies i hores durant la campanya
electoral). PREVIA COMUNICACIÓ A L’AJUNTAMENT.
El Ple es 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:
1.- Sessió ordinària de la Junta de Govern del dia 2 de setembre de 2015.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 12 d’agost de 2015.
2.- Comunicació de decrets Alcaldia, del núm. 262 del 10/8/2015 al núm. 270 del 2/9/2015.
3.- Atorgament de llicències i aprovació de factures dictaminades en Comissió informativa d’urbanisme, medi ambient, habitatges i espais
públics celebrada el dia 11 d’agost de 2015
4.- Comunicació de decret pel qual s’aprova l’expedient de contractació servei de neteja viaria, el plec de clàusules administratives i
s’acorda licitació.
6.- Establiment de calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2016 i 2017.
7.- Renovació de contracte menor de servei de comunicació.
8.- Compensació de deutes de l’IBI amb quotes de solars municipals del Pla parcial de l’Incasol.
9.- Comunicació de la liquidació de la participació de tributs de l’estat de l’exercici de 2013.
10.- Ampliació del servei de Minuts Menuts.
11.- Escrits oficials i instàncies relacionats amb diversos serveis.
El Ple es dona per comunicat.
2.- Sessió ordinària de la Junta de Govern del dia 24 de setembre de 2015.
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1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 2 de setembre de 2015.
2.- Comunicació de decrets Alcaldia, del núm. 271 del 4/9/2015 al núm. 293 del 24/9/2015.
3.- Atorgament de llicències dictaminades en Comissió informativa d’urbanisme, medi ambient, habitatges i espais públics celebrada el dia
17 de setembre de 2015 i aprovació de factures dictaminada en comissió de compres d’igual data.
4.- Atorgament de subvenció a Associació del Comerç i Serveis d’Alcarràs.
5.- Entrega a la Generalitat de 900 signatures per reclamar la construcció de dues rotondes a l'antiga N-II, a l'entrada a Alcarràs.
6.- autorització de canvi titularitat nínxol cementiri municipal
3.- Sessió ordinària de la Junta de Govern del dia 7 d’octubre de 2015.
1.- Aprovació de l’acta anterior corresponent a la sessió extraordinària celebrada el dia 24 de setembre de 2015.
2.- Comunicació de decrets Alcaldia relacionats amb diversos serveis.
3.- Contractació menor d’obres per a l’execució de 75 nínxols al cementiri d’Alcarràs.
4.- Convocatòria de Consell Escolar municipal.
5.- Informació procés de les Eleccions Agràries 2015.
6.- Informació d’Oficina tècnica de transparència de la Diputació i actuacions per a la implantació de la seu electrònica municipal.
7.- Liquidació de taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de subministraments que afectin a la generalitat.
8.- Comunicació al Ministeri d’Hisenda de les línies fonamentals del Pressupost de 2016.
9.- Acords relacionats amb diversos serveis: 9.1.- Notificació de pagament del 40% del Puosc de manteniment. 9.10.- Aprovació definitiva
del projecte del nou cementiri. 9.11.- Recuperació de la paga extraordinària addicional de desembre de 2012 i dies d’assumptes propis.
4.- Sessió ordinària de la Junta de Govern del dia 14 d’octubre de 2015.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 7 d’octubre de 2015.
2.- Comunicació de decrets Alcaldia relacionats amb diversos serveis.
3.- Aprovació de conveni amb el Consell Comarcal del Segrià per la realització de polítiques migratòries.
4.- Comunicació d’acord d’establiment de calendari de festius amb obertura comercial.
5.- Comunicació de inclusió al municipi d’Alcarràs en la relació de municipis als d’aplicació de coeficient reductors de valors cadastrals.
Ampliada informació sobre els assumptes relacionats anteriorment.
El Ple es dóna per comunicat.

3.- MOCIÓ DEL GRUP DE C.D.C. DE SUPORT AL PRESIDENT MAS, L’EXVICEPRESIDENTA ORTEGA I LA CONSELLERA RIGAU
AMB MOTIU DE LA SEVA IMPUTACIÓ PER L’ORGANITZACIÓ DEL 9N.
Atès el dictamen de la Comissió informativa de governació celebrada el passat dia 26 d’octubre de 2015, vista la proposta d’acord que
consta a l’esborrany de l’acta comunicada als regidors, l’Alcalde-President Sr. Miquel Serra dona la paraula al regidor portaveu del grup
municipal de C.D.C. Sr. Jordi Janés en la forma següent:
ANTECEDENTS:
El regidor-portaveu del grup municipal de C.D.C. Sr. Jordi Janés, presenta per a la seva deliberació i aprovació pel Ple de la Corporació
Municipal la moció, fent constar que finalment no es consensuar les mocions en Comissió informativa amb E.R.C., seguidament dona
lectura a la proposada per C.D.C. següent:.
MOCIÓ:
El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les catalanes vam ser cridats pel govern de la Generalitat a
opinar sobre el futur polític del nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes vàrem acudir
a les urnes en una procés participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La resposta de l’Estat espanyol, a través de la Fiscalia
General de l’Estat, va ser querellar-se contra el president de la Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de Governació i
Relacions Institucionals Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament Irene Rigau.
El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament, tots tres han rebut la imputació del TSJC per
l’organització del 9N i han estat citats a declarar durant el proper mes d’octubre (en el cas del president Mas, el dia 15, quan es
commemora el 75è aniversari de l’afusellament del president Companys). Se’ls acusa de quatre delictes: desobediència, obstrucció a la
justícia o usurpació de funcions, prevaricació administrativa i malversació; amb unes possibles penes que van des de la inhabilitació fins a
la presó.
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Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics, sense precedents a l’Europa del segle XXI.
Per tot el que s’exposa, el grup municipal de Convergència Democràtica de Catalunya proposen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
1.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i la consellera Irene Rigau, encausats per haver
posat les urnes al procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.
2.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les institucions judicials i emet judicis polítics contra
representants electes per impulsar processos democràtics.
3.- Refermar el compromís de l’Ajuntament d’Alcarràs amb el dret democràtic del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur.
4.- Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les
entitats del Pacte local pel Dret a Decidir (si n’hi ha), al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-la públic a través dels mitjans
públics municipals.
Oberta deliberació prenen la paraula els regidors expressant les opinions de l’extracte següent:
1ª.- El regidor Sr. Manel Ezquerra, portaveu del grup municipal de S.A. manifesta que votarà a favor, que no pot ser d’un altra manera ja
que sempre estaran a favor d’usar les urnes, aclarint posteriorment que des de la seva independència podrien condemnar la situació
judicial de C.D.C. però la moció és exclusivament per defensar l’actuació dels representants de la Generalitat acusats per posar urnes.
2ª.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra manifesta que dona llibertat de vot als regidors del grup d’E.R.C., afegeix que donen suport a les institucions
no a les persones i creu que a la moció es fa molt incís en les persones, per això diu estar d’acord amb els apartats 2 i 3 dels acords de la
moció, però en els apartats 1 i 4 es donarà lliure vot al seu grup. En el mateix sentit s’expressa la regidora del grup municipal d.E.R.C. Sra.
Maite Codina vol aclarir que manifesta no estar d’acord en la manera en la que estan exposada la proposta 1, està d’acord amb defensar
per la imputació al president i les conselleres com a institucions, ja que si bé creu injusta la imputació per la celebració del 9-N, però no pot
estar d’acord amb la defensa personal per d’altres acusacions que han fet durant la legislatura. El regidor portaveu del grup d’E.R.C. Sr.
Santi Pelegrí afegeix que s’ abstén pel mateix motiu, creu que és una moció molt personificada, i que durant aquell dia es van posar en risc
no solament les persones imputades sinó la gran part dels catalans i catalanes que van sortir al carrer per exercir el vot, i a més està en
desacord amb d’altres decisions preses per aquestes persones anteriorment.
3ª.- La regidora del grup de C.D.C. Sra. Ester Ibars expressa el fet de que la moció és exclusivament de suport al President, no a tot el que
ha fet el President Mas, i no és solament per ell sinó per a les tres persones, la Vicepresidenta i la Consellera d’Educació també, les tres
persones imputades, no hi veu que es personalitzi un recolzament més enllà, entenc que estar d’acord o en contra de la moció és una
qüestió personal d’atacar a les persones, -l’Alcalde nega que es vulgui atacar a ningú- continua la Sra. Ibars dient que és el President el
que està donant la cara en tot aquest tema, però que quedi clar que si es defensa a les persones és perquè ostenten els càrrecs que tenen
com el del president.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple aprova per unanimitat en la forma
següent:
La totalitat de la Moció resta aprovada pel 4 vots a favor dels regidors dels grups municipals de C.D.C, i de S.A., amb 7 abstencions dels regidors
del grup municipal d’E.R.C., amb el vot particular dels 7 regidors del grup d’E.R.C. en el que manifesten acord parcial amb els punts 2 i 3 de la part
dispositiva de la moció, però en contra del punt 1 i 4.

4.- APROVACIÓ DE MOCIÓ DE SUPORT AL MANIFEST DEL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR.
Atès el dictamen de la Comissió informativa de governació celebrada el passat dia 26 d’octubre de 2015, que l’Alcalde exposa en extracte,
vista la proposta d’acord que consta a l’esborrany de l’acta comunicada als regidors, següent:
L’Alcalde-President Sr. Miquel Serra, presenta per a la seva deliberació i aprovació pel Ple de la Corporació Municipal la moció que
seguidament es transcriu, que ha estat recolzada pels grups municipals de C.D.C. i d’E.R.C.
MOCIÓ.
Aprovar el Manifest proposa pel Pacte Nacional pel Dret a Decidir, següent:
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MANIFEST DEL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR
Contra la imputació de les autoritats catalanes que van fer possible la votació del 9N
1.- El PNDD reitera que el Dret a Decidir el futur polític i institucional de Catalunya es inherent a la nostra condició de Nació.
2.- Tots els intents d’exercir aquest Dret han sigut possibles malgrat l’oposició del govern de l’Estat, que no ha proposat mai cap alternativa.
3.- Aquest govern de l’Estat ha judicialitzat tots aquest fets, defugint les seves responsabilitats polítiques en aquest àmbit.
4.- En aquest sentit, denunciem per inadequades les querelles adreçades al President de la Generalitat, Sr. Artur Mas, a la Sra. Joana
Ortega exvicepresidenta del Govern i a la Sra. Irene Rigau, consellera d’Ensenyament.
5.- Les entitats institucionals polítiques i significatives de la societat civil que integrem el Pacte Nacional pel Dret a Decidir denunciem
aquesta judicialització i donem suport a la tasca política feta des de criteris democràtics i cívics i que ha sigut resposta massivament per la
ciutadania de Catalunya.
Oberta deliberació prenen la paraula els regidors expressant les opinions de l’extracte següent:
1ª.- Pren la paraula el regidor Sr. Gerard Companys, regidor del grup municipal de C.D.C. manifesta que s’abstindrà en la votació de la
moció a títol personal, ja que aquesta i l’anterior moció presentada pel grup de C.D.C., a la que s’ha abstingut E.R.C., estan dient i
defensant el mateix.
2ª.- El regidor Sr. Manel Ezquerra, portaveu del grup municipal de S.A. manifesta que sempre estaran a favor de les urnes i del dret a
decidir.
3ª.- El regidor portaveu del grup municipal de C.D.C. Sr. Jordi Janés manifesta que estan a favor, afegeix que no passaria aquet malentès
si no es despleguessin mocions i temes nacionals sense prèviament pactar-les com ha passat en aquesta ocasió en la que s’han formulat
dos mocions que pretenen el mateix. La regidora del mateix grup Sr. Ester Ibars manifesta que l’important és la salut del procés, no qui es
fica les medalles i per això proposa conversar i conversar i treballar conjuntament en aquestes temes.
4ª.- L’Alcalde-President Sr. Miquel Serra considera que les discussions sobre els temes es sà i creu que per sort tots tenim idees diferents,
no obstant està d’acord en intentar arribar a pactes de fet alguna de les mocions presentades al Ple han estat consensuades per tots els
grups municipals.
5ª.- El regidor portaveu del grup d’E.R.C. Sr. Santi Pelegrí afegeix que avui s’ha traslladat el que es va manifestar anteriorment en comissió
informativa, on no es va arribar a consensuar una sola moció. La regidora de C.D.C. Sra. Ester Ibars considera que no es tracta de ficar
medalles a ningú o atacar a un o l’altre, sinó que si es presenten dos mocions similars s’hauria tingut d’intentar arribar a consensuar
presentar una sola com s’ha fet amb d’altres àmbits, com el de la carn, ja que creu que lo bonic es poder arribar a un acord entre totes les
propostes. L’Alcalde li contesta que es va intentar consensuar igual com es va fer també amb lo dels refugiats on es va arribar a un acord
no creu que ningú es vulgui penjar medalles, el regidor Sr. Santi Pelegrí manifesta que en comissió amb aquesta moció no es va arribar a
aquest acord per fusionar ambdues mocions, l’Alcalde li contesta que per això estan les comissió no es pregunta als grups si volen
presentar mocions singularment el mateix passa a la diputació. El regidor portaveu del C.D.C. Sr. Jordi Janés manifesta que el vot serà
favorable, que considera que la discussió és estèril, insisteix en creure que solament s’havia tingut que debatre una sola moció, ja que la
finalitat d’ambdues es la mateixa i és la mateixa que va propiciar anar tots junts a les passades eleccions al Parlament, s’adreça a l’equip
de govern que és el que té informació de totes les mocions que es presenten per tots els grups municipals per tal de que es puguin fer
propostes de consensuar i fer una única moció com s’ha fet amb d’altres i si es mira amb caràcter retroactiu es pot comprovar, casualitats
ben poques, l’Alcalde demana que s’entengui que l’equip de govern tampoc presentarà una moció cada vegada que un grup presenti la
seva, el Sr. Janés diu que demana que si es veu des de l’equip de govern que entren dos mocions similars que s’intenti negociar una sola
consensuada, l’Alcalde reitera que s’han negociat totes menys aquestes per manca de consens i tampoc passa res cadascú defensa allò
que pensa.
Finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova
pels 11 vots a favor dels 7 regidors del grup municipal de E.R.C., els 2 regidors del grup de S.A. i 2 regidors del grup de C.D.C., amb 1 abstenció
del regidor Sr. Gerard Companys del grup de C.D.C. que emet el seu vot particular per les causes expressades durant la deliberació.
5.- CONCESSIÓ DEL RÈGIM ECONÒMIC DE DEDICACIÓ PARCIAL A L’ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT.
Atès el dictamen de la Comissió informativa mixta de governació i hisenda celebrada el passat dia 26 d’octubre de 2015, que l’Alcalde
exposa en extracte, vista la proposta d’acord que consta a l’esborrany de l’acta comunicada als regidors, següent:
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L’Alcalde-President Sr. Miquel Serra, en virtut dels següents
ANTECEDENTS:
1.- Situació vigent de dedicació de l’Alcaldia.
El Ple de l’ajuntament, a la sessió d’organització municipal celebrada el dia 29 de juny de 2015, va establir el règim de retribucions,
indemnitzacions, dietes i dedicació dels membres de la corporació, en el que d’acord amb l’establert a l’art. 75 i concordants de la Llei
7/1985, 2 abril, reguladora de les bases de règim local, i d’acord amb les previsions i crèdits establerts a les Bases d’Execució del
Pressupost General de la Corporació Municipal vigents per a 2015. L’acord establia:
Primer.- L’Alcalde-President provisionalment mantindrà les previsions pressupostàries inicialment aprovades sense retribució d
e l’Ajuntament, atribuint tota la dedicació a la retribució que pugui percebre com a Diputat Provincial, fins a la constitució de la nova
Corporació Provincial.
Segon.- La resta de regidors, portaveus, regidors delegats i tinents d’alcalde, mantindran les dietes per assistència establertes al
Pressupost General, concretant-se la distribució i retribució màxima següent:
Que per la previsió establerta al punt primer anterior es va pressupostar una Partida 5000-41-450-9200 Fons de Contingència per import de
107.240 €. Per atendre, d’entre altres, aquesta necessitat de finançament.
2.- Dedicació com a diputat provincial de l’Alcaldia
Que constituïda la Diputació Provincial, formant part de la mateixa com a Diputat l’Alcalde-President Sr. Miquel Serra, s’estableix per Decret
de la Presidència Provincial de data 11 de juliol de 2015, concedir el règim de dedicació parcial, d’acord amb les previsions de l’acord
plenari de data 11 de juliol de 2015, i amb el règim retributiu previst al punt segon, apartat 2, de l’esmentat acord, als següents membres
electes: -Sr. Miquel Serra i Godia Diputat ERC amb dedicació del 75% de jornada (resolució publicada al B.O.P. núm. 136, del dia 17 de
juliol de 2015).
Com sigui que l’acord municipal del dia 29 de juny de 2015, preveia la revisió del règim de dedicació i de retribució de l’Alcaldia, a resultes
de que la dedicació de l’Alcalde com a Diputat provincial no fos del 100% de la jornada com era durant l’anterior mandat 2011-2015, sinó
que es pogués reduir, com ha passat durant el present mandat 2015-2019 que es situa en un 75% de la jornada.
3.- Informe de secretaria-intervenció.
El Secretari-Interventor informa que, d’acord amb l’establert per l’art. 75 de la Llei de Bases de Règim Local, els membres de les
corporacions locals poden percebre retribucions si desenvolupen càrrecs amb dedicació parcial, essent donats d’alta a la seguretat social,
assumint les corporacions les quotes empresarials que corresponguin, l’art. 75 bis de la LBRL, en la redacció donada per la Llei 27/2013,
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local i la D.A. 90 de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat de
2014, que estableix el règim retributiu dels membres del les corporacions locals, estableix el límit màxim total que poden rebre els membres
de les corporacions locals per tots els conceptes retributius i assistències, serà per a municipis de 5.001 a 10.000 habitants l’import de
45.000 €. Establint que els acords planaris de determinació del càrrec que comporti la dedicació parcial i de les retribucions dels mateixos,
deurà contenir el règim de la dedicació mínima necessària para la percepció de dites retribucions.
Es fa constar que solament els càrrecs que no estiguin cap tipus de dedicació tenen dret a percebre dietes per assistència efectiva a les
sessions dels òrgans col·legiats, en la quantia assignada pel Ple de la Corporació. També tenen dret a percebre indemnitzacions per les
despeses efectives ocasionades per l’exercici del seu càrrec, segons les normes d’aplicació general a les administracions públiques i les
que, en el seu desenvolupament, acordi el Ple corporatiu.
4.- Antecedents de retribucions de l’Alcaldia a l’ajuntament.
Considerant que durant l’exercici de 2010 i anteriors l’anterior Alcalde tenia una dedicació del 75% a la Diputació i una del 25% a
l’Ajuntament, amb una retribució bruta mensual de 3.001,17 €.
5.- Proposta inicial de retribucions per dedicació parcial de l’Alcaldia.
Es proposa establir un règim parcial de dedicació de l’alcaldia a l’Ajuntament, del 25% de la jornada, establint una retribució bruta
equivalent a les dietes mensuals previstes pels d’Alcalde, a la que es deduirà la corresponent quota de seguretat social i l’IRPF que
correspongui. A tal efecte es disposarà la modificació del pressupost.
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7.- Necessitat de modificació del pressupost per despeses vinculades-Fons de contingència.
Atès que s’haurà de procedir a la modificació del Pressupost corresponent a l’exercici pressupostària de 2015, mitjançant crèdits
extraordinaris, mitjançant transferències de crèdit, d’acord amb les bases d’execució respecte al procediment de modificació de despeses
vinculades, establertes per a la utilització del Fons de Contingència.
D’acord amb l’establert a l’art. 75 i concordants de la Llei 7/1985, 2 abril, reguladora de les bases de règim local i l’establert a l’art. 39.1 i
40.1 i concordants del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril i les Bases d’execució del Pressupost General de 2015.
Per tot el qual es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Concedir el règim de dedicació parcial, amb el 25% de jornada, per a l’exercici del càrrec d’Alcalde-President, al Sr. Miquel Serra
Godia, amb una retribució bruta mensual de 937,50 €., (x 2 mesos i mig) donat d’alta a la seguretat al mateix.
Segon.- Aprovar la modificació del Pressupost corresponent a l’exercici pressupostària de 2015, d’acord amb les bases d’execució
respecte al procediment de modificació de despeses vinculades, establertes per a la utilització del Fons de Contingència, fent les
transferències per suplementar crèdits extraordinaris següents:
De la Partida
5000-41-450-9200 Fons de Contingència
A la Partida 1000-91-912. Retribucions bàsiques d’òrgans de govern
A la Partida 1600-91-912. Seguretat Social òrgans de govern.
Total

Transferències
negatives
-3.200,00

-3.200,00

Transferències
positives
+2.400,00
+800,00
+3.200,00

De tal forma que el resum per capítols de pressupost de l’Ens Ajuntament restarà en els capítols afectats en la forma següent:
CAPÍTOL
1.- Despeses de Personal.
2.- Fons de Contingència.
Total Pressupost

Pressupost Inicial
2.606.550,00
107.240,00
8.507.180,00

Modificacions
+3.200,00
-3.200,00
0,00

Pressupost definitiu
2.613..950,00
99.840,00
8.507.180,00

El Secretari-Interventor informa que la modificació no altera les previsions de sostre de despesa, equilibri pressupostari i sostenibilitat
pressupostària, al compensar-se les previsions inicials amb les transferències entre partides vinculades.
Oberta deliberació prenen la paraula els regidors expressant les opinions de l’extracte següent:
1ª.- El regidor Sr. Manel Ezquerra, portaveu del grup municipal de S.A. manifesta que votarà a favor, afegeix que vol que serveixi per
recordar que fa 4 anys es va fer molta demagògia amb aquest tema, ja que cobrant el 100% de la diputació no es podia cobrar res de
l’Ajuntament, ara es passa al 75% i dona peu a poder cobrar el 25% de l’ajuntament, es deia que s’havia renunciat al sou d’alcalde que
realment no era així sinó que era la llei que l’impedia. No obstant voten a favor per que, com va dir al ple d’organització, a l’ajuntament han
d’estar les millors persones possibles i han d’estar ben retribuïdes. Afegeix que per raons ètiques al 2011 pocs polítics mantenien dos sous.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra respon que quan va prendre la decisió no existia la norma legal era per les seves conviccions personals trobant
just cobrar no més un sou, podia cobrar menys percentatge de la diputació i cobrar aquí un altre percentatge de l’ajuntament i decideix
cobrar el 100% de la diputació abans que quedés estructurat legalment. El Sr. Ezquerra li respon que no creu que sigui ben be així però la
gran majoria dels càrrecs ja solament cobraven un sou, però vol que quedi clar que voten a favor perquè creu que són càrrecs que han
d’estar ben pagats.
3ª.- El regidor del grup de C.D.C. Sr. Jordi Janés expressa que votaran a favor, comenta que el sou que s’assigna ha de compensar el
temps i la feina, que es fa molta, dedicada a l’ajuntament. Però vol fer constar ja que va fer tanta publicitat de que renunciava al sou durant
la legislatura passada perquè cobrava el 100% de la dedicació de la jornada de la diputació, creiem que ara per aquests dos mesos que
queden d’any el sou que s’assigna pel que queda d’any serà de 2.500 €. hauria estat un detall provocar un estalvi al poble durant l’any
2015 i poder destinar els diners a d’altres despeses obligatòries més necessàries, l’any que ve ja en parlaríem. Comenta que passarà de
cobrar de la diputació d’uns 3.200 a uns 2400 euros mensualment, anuals quasi 28.000 €., sumant els 937 euros que cobrarà del 25% de
l’ajuntament, l’alcalde tindrà un sou de 3.337 €. mensuals al que haurà d’afegir les retribucions per la seva dedicació d’empresari del sector
agrícola i porcí. Ho diu perquè ja n’hi ha prou de retreure el sou de l’anterior alcalde, no s’ha dit però està escrit a la proposta, perquè em do
considera el que cobrava l’anterior alcalde, demana que es deixi de parlar del passat i prou de rancúnia. La decisió la va prendre el Sr.
Miquel Serra fa 4 anys, actualment no tenint prou amb els 2.400 €. de la diputació es fica una dedicació i retribució del 25% de l’ajuntament,
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això també es responsabilitat seva. Recorda que l’anterior alcalde tenia el 25% de jornada a l’ajuntament però era on dedicava més temps
de la jornada compartint amb la diputació. O és que els diners que ara es cobren de la diputació no són també de la gent del poble i allí els
malgastem sense tenir la dedicació plena, recordar que el Sr. Gerard Serra va renunciar a la seva feina per dedicar-se plenament a
l’alcaldia.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra es lamenta de la demagògia, ell no ha comentat res del sou dels anteriors alcaldes, us ompliu la boca de que
retraient el passat i no ha fet cap comentari a l’anterior alcalde, està escrit a la proposta com a informació i antecedents de l’acord, però en
cap moment en la seva intervenció a fet referència, evidentment el Sr. Gerard Serra cobrava uns 3.001 €. per la dedicació del 25% de la
jornada de l’ajuntament. Ara proposa una cosa que creu és de justícia que una persona que treballa cobri per la jornada, independentment
de qui te una empresa o uns altres negocis, o la gent que treballa no te dret a cobrar la jornada?, i quan es dona informació de la diputació
demana que busquin informació fidedigna perquè com a diputat net cobra 1500 euros mensuals, no els 3400 €. que diuen i demana que ho
busquin, abans pel 100% li quedaven 2.000 €. nets, i ara no poden dir que li quedaran 3.400 €. es fals, no feu demagògia d’aquestes coses
li dol molt personalment. Abans s’ha dit que feien propaganda de tot això i el que va passar es que van fer un comentari a l’inici de la
legislatura passada i no s’ha tret més sinó com a conseqüència que s’hagi tret, però ells no ha fet publicitat d’això, i ara es retreu el passat
del que cobrava el Sr. Gerard Serra que cobrava pel 25% de jornada la quantia de 3.001 €. Més el de més que cobrava de la diputació i si
volem fem números. El no es justifica pel que feien els demés sinó que pren decisions per la seva consciència i l’era igual si canviava la
normativa, això ho va dir al seu partit polític que si entrava d’Alcalde faria això, creu que es digne i que té dret a cobrar per una jornada que
és la que acaba executant aquí, que són més de 8 hores al dia. -La Sra. Ester Ibars replica que si es comenta lo del Gerard Serra és
perquè surt a l’acta del Ple-, l’Alcalde contesta que està a l’acta com a informació però no se l’han sentit dir això en la seva intervenció si es
fa referència és com a informació ficada pel secretari-interventor.
El regidor Sr. Jordi Janés del grup de C.D.C. replica que és va fer demagògia amb l’anterior alcalde igual com la que s’ha fet en les
mocions anteriors amb el president Mas. L’Alcalde respon que si ha fet la proposta i ha dit el que ha dit és amb ànim de dir la veritat, creu
que es mereix una retribució quan es dedica a l’ajuntament més del cent per cent de la jornada, no és cap ingenu, les feines s’han de
retribuir, no és qüestió de fer actes de caritat, davant d’una situació econòmica com la que es van trobar l’any 2011 es va triar atribuir el
100% de la dedicació i la retribució a la diputació.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple aprova per unanimitat.
6.- APROVACIÓ DE CRÈDIT CRÈDITS EXTRAORDINARIS I SUPLEMENTS DE CRÈDIT PER AL PAGAMENT DE LA RECUPERACIÓ
DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA I ADDICIONAL DEL MES DE DESEMBRE DE 2012 DEL PERSONAL DEL SECTOR PÚBLIC.
Atès el dictamen de la Comissió informativa mixta de governació i hisenda celebrada el passat dia 26 d’octubre de 2015, que l’Alcalde
exposa en extracte, vista la proposta d’acord que consta a l’esborrany de l’acta comunicada als regidors, següent:
ANTECEDENTS:
1.- Normativa reguladora de la recuperació parcial de la paga extraordinària de l’any 2012.
Atès el Reial decret-llei 10/2015, d'11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit al pressupost de
l'Estat i s'adopten altres mesures en matèria d'ocupació pública i d'estímul a l'economia, estableix al seu art. 1 r. la recuperació de la paga
extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic. En resum estableix que s’abonaran dins de
l'exercici 2015, i per una sola vegada, una retribució de caràcter extraordinari l'import del qual serà l'equivalent a 48 dies o al 26,23 per cent
dels imports deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, així com de la paga addicional de
complement específic o pagues addicionals equivalents, corresponents al mes de desembre de 2012.
En aquells casos en els quals no hagués procedit el reconeixement de la totalitat de la paga extraordinària i addicional de desembre de
2012, els 48 dies es reduiran proporcionalment al còmput de dies que hagués correspost. Es realitzarà, en el cas del personal funcionari o
estatutari, conforme a les normes de funció pública aplicables en cada Administració, o, en el cas del personal laboral, a les normes
laborals i convencionals, vigents al moment en què es van deixar de percebre aquestes pagues.
Cada Administració pública abonarà, les quantitats previstes en aquest article dins de l'exercici 2015, previ acord i si la seva situació
econòmic financera ho fes possible. De no permetre-ho la seva situació econòmic financera en 2015, l'abonament podrà fer-se en el primer
exercici pressupostari en què aquesta situació ho permeti.
2.- Pacte amb el Comitè d’Empresa.
Atès el pacte establert amb el Comitè d’Empresa municipal del dia 2 d’octubre i l’acord de la Junta de Govern del dia 7 d’octubre de 2015.
3.- Informe de secretaria-intervenció.
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Atès l’informe favorable de Secretaria-Intervenció en tant en quant, vist el Reial decret-llei 10/2015, d'11 de setembre, donat que avaluació
de l’execució pressupostària del 3 r. Trimestre de 2015 consta la previsió d’equilibri pressupostari, sostenibilitat econòmica i financera, la
situació de compliment amb el límit d’endeutament i una situació de compliment del termini mig de pagament als proveïdors, d’acord amb la
comunicació realitzada al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
Informant que s’ha de modificar el pressupost per al finançament de l’ampliació del crèdit de les partides de personal corresponent, amb
càrrec a l’acord de no disponibilitat de crèdit realitzat l’any 2012 amb ocasió de la retenció de la paga extra, conseqüentment finançat amb
càrrec al romanent de tresoreria disponible aprovat per a la liquidació de l’exercici de 2012 acumulat fins a 2015.
4.- Decret de relació de persones afectades i imports a abonar.
Atès el Decret de l’Alcaldia de data 28/10/2015 pel qual s’acorda aprovar la relació individualitzada de empleats públics que tenen dret a la
recuperació de la paga extraordinària de 2012, que ascendeix a un total de 29.745,14 €.
5.- Necessitat de modificació del pressupost per despeses vinculades-Fons de contingència.
L’acord de compensació significarà un increment del pressupost de despeses, per crèdits extraordinaris, suplementant les partides
corresponents del Cap. 1 r. Despeses de Personal, de retribucions bàsiques del personal funcionari i laboral, d’acord amb les bases
d’execució del pressupost respecte al procediment de modificació de despeses vinculades, finançat amb la utilització del Romanent de
Crèdit retingut durant l’exercici 2012, amb càrrec al Cap. 8.- Pt. Ingressos: Actius Financers. Romanent de Tresoreria Desp. Grals.
D’acord Reial decret-llei 10/2015, d'11 de setembre i l’establert a l’art. 47, 48 i 98.1 i concordants del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril i
les Bases d’execució del Pressupost General de 2015.
Per tot el qual es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Acordar el pagament per la recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del
sector públic afectat, ratificant el Decret de l’Alcaldia que determina un import total de 29.745,14 €.
Segon.- Aprovar la modificació del Pressupost corresponent a l’exercici pressupostària de 2015, d’acord amb les bases d’execució
respecte al procediment de modificació de despeses vinculades, establertes per a la utilització del Romanent de Crèdit fent les
transferències per suplementar crèdits extraordinaris següents:
Concepte pressupostari.

870.00 Romanent de tresoreria exercici de 2012.
120. Retribucions bàsiques funcionaris.
(desplegat en les partides, Subprogrames i unitats orgàniques corresponents
130. Retribucions bàsiques personal laboral.
(desplegat en les partides, Subprogrames i unitats orgàniques corresponents
Total

Pressupost d’Ingressos
Finançament Romanent
Tresoreria general 2012
30.000,00

Pressupost de despeses
Suplements de crèdit
positives
15.000,00
15.000,00

30.000,00

30.000,00

De tal forma que el resum per capítols de pressupost de l’Ens Ajuntament restarà en els capítols afectats en la forma següent:
CAPÍTOL
Cap. 1.- Pressupost Despeses.
Despeses de Personal.
Cap. 8.- Pt. Ingressos: Actius Financers. Romanent de Tresoreria Desp.
Grals.
Total Pressupost Depeses i ingressos anivellat

Pressupost Inicial

Modificacions

2.613..950,00

+30.000,00

Pressupost
definitiu
2.643.950,00

0

+30.000,00

30.000,00

8.507.180,00

+30.000,00

8.537.180,00

El Secretari-Interventor informa que la modificació no altera les previsions de sostre de despesa, equilibri pressupostària i sostenibilitat
pressupostària, al compensar-se les previsions inicials amb les transferències entre partides vinculades.
Oberta deliberació prenen la paraula els regidors següent:
1.- El regidor Sr. Manel Ezquerra del grup de S.A. pregunta si es paga la recuperació del 100% de la paga extra retinguda l’any 2012, i si no
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es així perquè no es fa.
2.- L’Alcalde contesta que es recupera una segona part del 26% aproximadament i que es fa en compliment de l’establert obligatòriament
llei estatal.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple aprova per unanimitat.
7.- REVISIÓ DE L’ACORD DE NOMENAMENT DE TRESORER DE FONS DE LA CORPORACIÓ.
Atès el dictamen de la Comissió informativa mixta de governació i hisenda celebrada el passat dia 26 d’octubre de 2015, que l’Alcalde
exposa en extracte, vista la proposta d’acord que consta a l’esborrany de l’acta comunicada als regidors, següent:
ANTECEDENTS:
1.- Situació vigent.
Atès l’acord del Ple d’Organització municipal del dia 29 de juny de 2015 en el que, en virtut de l'establert a l'art. 92,4 de la Llei de Bases de Règim
Local, l’art. 164 del Text Refós del Règim Local RDL 781/86, de 18 d'abril, l’art. 194 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’art. 36 del
Reglament del Personal dels Ens Locals de Catalunya, s’acordà el nomenament de Tresorer dels Fons de la Corporació, amb les funcions pròpies
del càrrec establertes a l'art. 184 del RDL 781/86, 5,1 i 6,2 del R.D. 1174/87, de 18 de setembre, i específicament les establertes a l'art. 196 de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en favor del regidor de l’Ajuntament Sr. Jaume Bernis Castells.
2.- Recurs contra el nomenament de tresorer.
El grup municipal de CDC formular recurs de reposició registrat el dia 10/08/2015, en el que impugna l’acord adoptat pel Ple en la sessió celebrada
el dia 29 de juny de 2015, pel qual es designà Tresorer al regidor de la corporació Sr. Jaume Bernis Castells. Entre d’altres fonamentacions es
referia a l’entrada en vigor de la Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la que es modifica la Llei 37/2007, sobre reutilització de la informació en el sector
públic, en la seva Disposició final segona modifica la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.
3.- Acord del Ple, suspenen la resolució del recurs i sol·licitar informes a Diputació.
El Ple municipal del dia 20 d’agost de 2015 va acordar suspendre la resolució del recurs disposant sol·licitar informe jurídic a la Diputació de Lleida
sobre l’aplicació de la Llei 18/2015, de 9 de juliol. Mentre es rep l’informe anterior, s’acordà respectar les situacions produïdes legalment amb
anterioritat a la citada norma per un termini raonable per al compliment de la mateixa, es a dir mantenir el nomenament de tresorer acordat pel Ple
del dia 29 de juny de 2015.
4.- Informe de Secretaria-intervenció.
El Secretari-Interventor informà que:
a)

L’Ajuntament d’Alcarràs té classificat el lloc de treball de Secretaria com de classe tercera, reservat a FLHCN de la subescala de
Secretaria-Intervenció que desenvolupa aquestes funcions, atribuint les funcions de tresoreria a un regidor (Art. 2 del R.D. 1732/1994,
de 29 de juliol, que regula la provisió dels llocs de treball), règim corresponent als municipis de menys de 5000 habitants i menys de 3
milions d’ingressos corrents liquidats.
No obstant des de l’any 2002 els ingressos corrents liquidats superen el llindar, passant de 3,11 milions i incrementant-se fins a l’any
2004 en 8.05 milions. La població supera el llindar des de l’any 2004 amb 5.027 habitants incrementant-se fins l’any 2014 que la situa en
9.252 habitants.

b)

D’acord amb l’establert amb l’article. 2 del R.D. 1732/1994, de 29 de juliol, i l’article 12 del R.D. 1174/87, de 18 de setembre que regula
el règim jurídic d’aquests llocs reservats, la Secretaria de l’Ajuntament d’Alcarràs s’hauria de classificar de segona classe i
conseqüentment, hauria de crear-se el lloc d’Intervenció reservat a FLHCN (art. 14 del R.D. 1174/87) i el lloc de Tresorer es podria
reservar en la Relació de llocs de treball a un FLHCN o a un funcionari municipal degudament qualificat seleccionat per la pròpia
corporació.

c)

Es reiteren els informes realitzats amb ocasió de l’aprovació dels pressupostos, liquidacions i comptes generals des els anys
d’assoliment dels llindars de població; la proposta realitzada al Ple de la Corporació Municipal del dia 30 de setembre de 2010 i l’informe
favorable per la Direcció General d’Administració Local (DGAL) que en data 25 d’octubre de 2010 arribava a les conclusions de
l’extracte següent:
“La reclassificació del lloc de treball de secretaria intervenció de l’Ajuntament d’Alcarràs com a secretaria de classe segona, categoria
d’entrada, comportarà la creació i classificació del lloc de treball d’intervenció i el funcionari que ocupa en propietat el lloc de treball de
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secretaria intervenció no veurà afectats els seus drets de poder continuar ocupant el lloc de treball de secretaria”.
d)

Tot i que la competència per a la reclassificació de la secretaria correspon a la D.G.A.L. (Art. 9 del R.D. 1732/1994, de 29 de juliol),
correspon al Ple la sol·licitud i l’aprovació de la Relació de Llocs de Treball i les corresponents plantilles.

e)

La entrada en vigor de la Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la que es modifica la Llei 37/2007, sobre reutilització de la informació en el
sector públic, en la seva Disposició final segona modifica la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local que en la seva
Disposició transitòria setena estableix que les funcions de tresoreria en les administracions locals dels municipis de menys de 20.000
habitants, si no poden ser exercides per un funcionari d’Administració local amb habilitació nacional, es podrà sol·licitar a la Diputació
provincial o ens supramunicipals equivalents que designi funcionaris de carrera del grup A-1 per desenvolupar les tasques i en el que
cas que la Diputació acrediti que no pot exercir les funcions, serà la Corporació municipal la que haurà atribuir les funcions a un
funcionari municipal sota la coordinació d’un funcionari de carrera del grup A-1 de la Diputació.

f)

El dia 12 de setembre es va publicar al BOE el Reial Decret llei 10/2015, de 11 de setembre, pel qual s'adopten altres mesures en
matèria d'ocupació pública i d'estímul a l'economia, en el que s’estableix al seu article 3 l’atribució de les funcions de l’exercici de les
funcions de tresoreria als funcionaris de la subescala de secretaria –intervenció ( article 3). Els dubtes en la interpretació de la norma i
el fet de considerar que les funcions d’intervenció són contradictòries amb les funcions de gestió de la Tresoreria. Però aquesta
disposició però manté la filosofia de professionalitzar les funcions sostraient-les de l’àmbit polític.

g)

Els dubtes d’interpretació s’han resolt amb la Nota informativa de la Direcció General de la Funció Pública, d’octubre de 2015, en la que
s’estableixen els criteris sobre criteris sobre l'aplicació de la modificació de l'article 92 bis de la llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del
règim local, efectuada pel reial decret llei 10/2015, d'11 de setembre, que en resum estableix:
1) Aquesta modificació implica que des de l'entrada en vigor del Reial decret-Llei (13 de setembre de 2015), els funcionaris pertanyents
a la Subescala de Secretaria-intervenció tenen atribuïdes per igual les funcions de secretaria, comprensives de la fe pública i
l'assessorament legal preceptiu, de control i la fiscalització interna de la gestió econòmic-financera i pressupostària, i de comptabilitat,
tresoreria i recaptació, no podent ser exercides aquestes funcions per Regidors.
2) En tant no existeixi un desenvolupament reglamentari que reguli el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació
de caràcter nacional, es considera per aquest Centre Directiu que l'acompliment de funcions de tresoreria en municipis de menys de
5.000 habitants podrà articular-se mitjançant alguna de les següents possibilitats:
• Mitjançant agrupació de tresoreria, que hagi estat establerta per la respectiva Comunitat Autònoma;
• Mitjançant un lloc de col·laboració, reservat a funcionari amb habilitació de caràcter nacional;
•Mitjançant un altre funcionari d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional pertanyent a un altre Municipi, a través de
l'acumulació de funcions amb el seu lloc habitual.
• De forma transitòria, amb la finalitat de garantir l'actuació de l'Entitat Local respectiva, en aquells casos en què no sigui possible aplicar
cap dels criteris anteriorment assenyalats, i en tant s'articuli algun d'ells, la mateixa persona podrà exercir les funcions de secretaria,
intervenció i de tresoreria.
3) Règim transitori: quan no sigui possible acudir a algun dels sistemes anteriors i el lloc d'habilitat de caràcter nacional no pugui ser
exercit per un funcionari d'administració local amb habilitació de caràcter nacional mitjançant els sistemes de provisió reservats als
mateixos (concursos, nomenament provisional, comissió de serveis, acumulació), es podrà efectuar un nomenament accidental d'un
funcionari de carrera de la Diputació Provincial o entitat equivalent... que assumeixi aquestes funcions (ben siguin funcionaris
d'administració local amb habilitació de caràcter nacional dels serveis d'assistència tècnica, o qualsevol altre funcionari de la mateixa). I
quan quedi acreditat que això no resulta possible, per funcionaris de carrera que prestin serveis en la Corporació Local, pel que es
proposa el següent procediment:
•L'acreditació de la impossibilitat que la cobertura d'un lloc per funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional
correspon al President de la Corporació, com a cap superior de personal.
•A aquests efectes, s'haurà de posar en coneixement del Ple de la Corporació Local, mitjançant el corresponent informe, la impossibilitat
de cobertura d'un lloc per funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional.
•Seguidament es recavarà l'assistència de la Diputació Provincial o entitat equivalent, mitjançant comunicació dirigida al titular de l'òrgan
competent de l'assistència i cooperació als Municipis o, ..., que ha de coordinar tot el procés, designant un funcionari de carrera de la
mateixa, que podrà ser un funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, integrat en els serveis d'assistència
tècnica, o en defecte d'això qualsevol altre funcionari de la mateixa.
•Únicament en cas de resposta desfavorable per part de la Diputació Provincial o entitat equivalent a la sol·licitud d'assistència per part
del President de la Corporació, s'estarà facultat per proposar el nomenament d'un funcionari propi de l'entitat local.
4) Tresoreries en municipis amb lloc de secretaria classificada en classe 2ª. D'altra banda, pel que fa a Entitats Locals amb lloc de
secretaria classificada en classe 2ª, es recorda que des de l'aprovació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració
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Local l'exercici de funcions reservades correspon, en exclusiva, a funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional,
sense perjudici del que es disposa en la Disposició Transitòria Setena de l'esmentada Llei.
h)

Conclusions:
1.- La figura de tresorer s’ha de professionalitzar i per tant no es pot mantenir la figura d’un càrrec polític.
2.- De forma transitòria, les funcions podran ser assumides secretari-interventor.
3.- Com sigui que l’ajuntament supera els 5.000 habitants i els 3 milions d’euros d’ingressos corrents, la secretaria s’ha de classificar de
segona categoria, s’ha de crear la plaça d’interventor i la plaça de tresorer tots ells funcionaris d’habilitació nacional.
4.- Resulta evident que, si es manifesta que existeixen dificultats econòmiques per a dotar la plaça d’intervenció, més dificultats hauran
per crear la plaça de tresorer, però ambdós són ineludibles.
5.- Es podrà informar per l’Alcaldia que és impossible acudir als sistemes anteriors, informe que s'haurà de posar en coneixement del
Ple de la Corporació Local, fent constar la impossibilitat de cobertura d'un lloc per funcionaris d'administració local amb habilitació de
caràcter nacional.
6.-Seguidament es sol·licitarà l'assistència de la Diputació Provincial per tal que designi designant un funcionari de carrera de la
mateixa, que podrà ser un funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, integrat en els serveis d'assistència
tècnica, o en defecte d'això qualsevol altre funcionari de la mateixa.
7.- Únicament en cas de resposta desfavorable per part de la Diputació Provincial o entitat equivalent a la sol·licitud d'assistència per
part del President de la Corporació, s'estarà facultat per proposar el nomenament d'un funcionari propi de l'entitat local.

5.- Informe de l’Alcaldia constatant la impossibilitat de donar cobertura d’un lloc de FHN per ocupar el lloc de tresorer.
L’Alcalde informa al Ple que l’Ajuntament, amb ingressos corrents liquidats l’any 2004 en 8.05 milions i una població de 9.252 habitants, ha de
demanar la classificació de segona categoria la secretaria municipal, conseqüentment haurà de crear la plaça d’intervenció mitjançant la
modificació de la Relació de Llocs de Treball i la Plantilla Orgànica, amb un esforç econòmic molt important. Per tant es fa impossible la cobertura
d'un lloc per funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional per a exercir la tresoreria. Per altra banda l’acumulació de les
funcions de secretaria, intervenció i tresoreria són incompatibles i insuportables per l’actual secretari-interventor. Situació que aconsella seguir el
procediment transitori per proposar el nomenament d'un funcionari propi de l'entitat local com a tresorer, sol·licitant prèviament a la Diputació per a
que designi un funcionari d’habilitació nacional o de carrera per exercir les tasques o la coordinació.
Per tot el qual es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Revisar i revocar l’acord del Ple d’Organització municipal del dia 29 de juny de 2015 en el que s’acordà el nomenament de Tresorer dels
Fons de la Corporació, al regidor de l’Ajuntament Sr. Jaume Bernis Castells, que continuarà amb les funcions delegades d’hisenda en el control de
l’execució pressupostària.
Segon.- De forma transitòria, amb la finalitat de garantir l'actuació de l'Entitat Local respectiva, anomenar i atribuir les funcions de tresoreria al
secretari-interventor Sr. Pere Biedma Agüera.
Tercer.- Aprovar l’informe de l’Alcaldia manifestat en l’antecedent 5 è. anterior i constatar que l’Ajuntament d’Alcarràs té una població superior a
9.252 habitants, superior als cinc mil límit dels municipis de secretaria de tercera categoria, però inferior a als vint-mil habitants límit dels municipis
amb secretaries de segona categoria, per la qual cosa ja d’iniciar els tràmits per a la reclassificació de la secretaria i crear la plaça d’intervenció,
essent impossible donar cobertura a la despesa per crear la plaça de tresorer com a un lloc reservat per funcionaris d'administració local amb
habilitació de caràcter nacional per a exercir la tresoreria, a més a més.
Quart.- En virtut de l’anterior, sol·licitant a la Diputació de Lleida per a que designi un funcionari d’habilitació nacional o de carrera del grup A-1, per
exercir les tasques o la coordinació.
Cinquè.- Si la Diputació dona una resposta desfavorable expressa o presumpta, proposar el nomenament d'un funcionari propi de l'entitat local
com a tresorer.
Sisè.- Iniciar els tràmits per a l’aprovació d’una Relació de Llocs de Treball per tal de poder sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local la
classificació de la secretaria municipal de segona categoria i crear les places d’intervenció i tresoreria.
Setè.- Alternativament als acords anteriors, aprovar inicialment la modificació del Catàleg de Llocs de Treball i la plantilla orgànica per tal de atribuir
les funcions de tresoreria al lloc de treball de Administrativa de l’Administració General, que compleixi amb els següent requisits:
-

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

Atès que les característiques anteriors estan acreditades per la funcionaria Sra. Magda Godia Forcada, es proposa inicialment que de no prestarse el servei per un funcionari A1 de la Diputació, siguin atribuïdes les funcions de tresoreria a favor de l’esmentada funcionaria, delegant-se en
l’Alcaldia la resolució del seu nomenament.
Oberta deliberació prenen la paraula els regidors següent:
1.- El regidor Sr. Manel Ezquerra, portaveu del grup municipal de S.A., manifesta que es felicita per poder complir les funcions amb una
persona de la casa i està totalment d’acord.
2.- El regidor Sr. Jordi Janés, portaveu del grup municipal de C.D.C., es manifesta satisfet per la proposta donat que el seu grup va
presentar la moció al passat ple que pretenia que un regidor no podia exercir de tresorer, que els polítics no complien amb les
determinacions de la LRSAL, ja que les tasques de tresoreria s’havien de gestionar per funcionaris, ja que un tresorer-polític no donat tanta
transparència i a més cal complir amb la normativa de la LRSAL, des del grup de convergència creuen que els comptes han de ser
transparents i auditats per persones no polítiques per donar la màxima garantia, fidelitat i transparència.
3.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra puntualitza que sempre al final la transparència dels comptes sempre existeix donat que els acaben
d’acreditar els funcionaris i fedataris públics els polítics l’únic que fan es gestionar.
4.- El regidor del grup d’E.R.C. Sr. Jaume Benis, delegat d’hisenda que ha desenvolupat les tasques de tresorer de l’Ajuntament durant els
darrers 5 anys de tresorer a l’ajuntament reitera que la transparència de la seva actuació personal ha estat total, sempre recolzant-se en el
que marca la llei, els pressupostos i els informes dels secretari-interventor, la transparència que es fica en dubte la veritat però la feina
sempre la fet igual amb la mateixa transparència.
El regidor Sr. Jordi Janés replica que no es dubta de la transparència, que no es pot desvincular la política dels comptes, sempre hi haurà
un control polític, però es tracta de complir la llei, que parla d’una major transparència quan la gestió de la tresoreria la dur un funcionari,
estan d’acord amb la reclamació de crear la figura d’un interventor municipal que fins i tot el Sr. Benis havia reclamat, es un tema
d’aplicació de la norma de crear aquests òrgans per poder tenir més transparència
El Sr. Bernis afegeix que havia reclamat la figura de l’interventor des de l’oposició moltes vegades, respecte al tresorer sempre havien la
pauta que es van trobar establerta fins que no ha sortit la nova llei, la figura de tresorers sempre havia estat una figura política i van
continuar igual i ara ens adeqüem a la normativa, però respecte a la transparència de la seva funció vol que quedi clar que es donava
perquè no podia ser d’un altra manera.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple aprova per unanimitat.

8.- SOL.LICITUD D’AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE REINTEGRAMENT DELS SALDOS NEGATIUS DE LA PARTICIPACIÓ DELS
TRIBUTS DE L’ESTAT DELS ANYS 2013.
Atès el dictamen de la Comissió informativa mixta de governació i hisenda celebrada el passat dia 26 d’octubre de 2015, que l’Alcalde
exposa en extracte, vista la proposta d’acord que consta a l’esborrany de l’acta comunicada als regidors, següent:
ANTECEDENTS:
1.- Requeriment de reintegrament de la liquidació negativa de la PTE de 2013.
Ajornament de la devolució de la liquidació negativa de la Participació de Tributs de l’Estat de l’exercici de 2013.
El Ministeri d’Hisenda en data 3/8/2015 va notificar la liquidació de la Participació dels Tributs de l’Estat, corresponent a l’exercici de 2013,
amb un resultat negatiu de -41.405,92 €. que s’ha de reintegrar.
El passat 13 de setembre es va publicar el Reial Decret-llei 17/2014, “de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades
autónomas y entidades locales y otras de carácter económico”, el qual incorpora mesures de flexibilització en el reintegrament dels saldos
negatius que resultin de les liquidacions definitives de la participació de les Entitats Locals en els tributs de l’Estat. Possibilitant ampliar el
termini de pagament en 120 mensualitats.
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2..- Termini de reintegrament ampliat.
L'ampliació d’aquest període de reintegrament podrà ser sol·licitada directament per les entitats locals que hagin presentat la liquidació dels
pressupostos corresponents a l’any 2014. A més, aquesta ampliació també serà aplicada d’ofici pel Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques a aquells municipis que tinguin concedida la mesura continguda a la lletra b) de l'article 22 del Reial decret llei 8/2013, de 28 de
juny, de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de suport a entitats locals amb problemes financers.
3.- Sol.licitud.
La sol·licitud anterior ha de ser aprovada pel Ple de la corporació local i es remetrà per l'interventor o el secretari-interventor al Ministeri
d'Hisenda i Administracions Públiques per mitjans telemàtics i amb signatura electrònica amb anterioritat al 1 de novembre de 2015.
4.- Compliment dels requisits per a l’ampliació
L’ampliació sol·licitada es concedirà a les entitats locals que compleixin els següents requisits:
A) Que presentin la liquidació dels pressupostos de la totalitat d'entitats integrants de la corporació local corresponents a l’any 2014 : Fent
constar que la Liquidació va ser presentada telemàticament al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques en data 15/05/2015.
B) Prevegin complir amb l'objectiu d'estabilitat pressupostària a data 31 de desembre de 2015. Que de les dades trameses al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, en data octubre de 2015, relatives a l’execució trimestral del pressupost de 2015 del 3 r. trimestre,
amb la previsió de compliments dels objectius d’estabilitat a 31/12/2015, es va informar:
b.1) Compliment de la Regla de la Depesa:
Es mantenen les previsions del pressupost inicial de 2015, sobre la liquidació aprovada de l’exercici de 2014, a saber:
Període

Liquidació 2014
Ajuntament

COMPLIMENT REGLA DE LA DESPESA
AUGMENTS / DISMINUCIONS RECAPTACIÓ (art.
12,4) n+1
DESPESA FINANÇADA RTG INVERS.
SOSTENIBLES
4. LÍMIT REGLA DE LA DESPESA
5. DESPESA COMPUTABLE N+1
Diferencia entre el "Límit de la Regla de la Despesa" i
el "Despesa computable Pto. N+1 (4)-(5)
% incremento gasto computable N+1 s/ N ((5)-(1))/(1)

P.M.E.

Pressupost Inicial 2015
Total
Consolidat
2014

Ajuntament

P.M.E.

Total
Consolidat
2015

0,00

0,00

-255.000,00
6.286.715,17
COMPLEIX

0,00
283.585,13
COMPLEIX

-255.000,00
6.570.300,30
COMPLEIX

6.238.087,40
COMPLEIX

246.222,00
COMPLEIX

0,00
6.484.309,40
COMPLEIX

48.854,23
-0,0077

-22.038,57
0,0843

25.638,86
-0,0039

48.627,77
-0,0077

37.363,13
-0,1318

85.990,90
-0,0131

b.2) Compliment de l’Estabilitat Pressupostària.
Es mantenen les previsions del pressupost inicial de 2015, actualitzada en les comunicacions d’execució, a saber:
Ens

Ingressos No
Financers
previsió 2015

Despeses No
Financers
previsió 2015

Ajustos pròpia
entitat.

Ajustos
per
operacions
internes

Capacitat/
Necesitat
finançament

09-25-011-AA-000 Aj. Alcarràs
09-25-011-AV-002 P. M. d'Esports
d'Alcarras
Total

8.507.180,00

7.780.940,00

-110.793,85

0,00

615.446,15

296.900,00

296.900,00

0,00

0,00

0,00

8.804.080,00

8.077.840,00

-110.793,85

0,00

615.446,13

Capacitat (+) / Necessitat de finançament (-). Previsió liquidació 2015.

615.446,13

La Corporació local compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària

Si
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C) Prevegin complir amb el límit de deute públic establert en els articles 51 i 53 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Que de les dades trameses al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, relatives a l’execució trimestral del pressupost de 2015 del 3
r. trimestre, amb la previsió de compliments dels objectius d’estabilitat a 31/12/2015, es va informar:
Deute viu consolidat vigent a 30/09/2015 amb Entitats de Crèdit

Import

Deute a Llarg termini

4.413.208,32

Deute a Curt termini (operacions tresoreria)

502.000,00

Total Deute Viu a 30/9/2015

4.915.208,32

Total Ingressos corrents ajustats i consolidats darrera liquidació aprovada (2014)

8.358.488,56

Percentatge de deute viu 3 trimestre de 2015.

58,80 %

Límit legal de deute viu 2015.

75,00%

Compleix amb el límit de deute

Si.

C) El seu període mitjà de pagament no superi en més de 30 dies el termini màxim establert en la normativa de morositat d'acord amb el
període mitjà de pagament a proveïdors que publiquin en el mes d'octubre de 2014, d'acord amb el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol,
pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
Que de les dades trameses al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, relatives a l’execució trimestral de pagaments del 3 r.
Trimestre de 2015, es va informar:
Pagos realizados en el periodo
Código de
Entidad

Entidad

Tipo de
Contabilidad

Periodo
Medio
Pago (PMP)
(días)

Pagos Dentro Periodo
Legal Pago
Número de
Pagos

Importe Total

Pagos Fuera Periodo
Legal Pago
Número de
Pagos

Importe Total

09‐25‐011‐AA‐000

Alcarràs

Limitativa

25,64

578

584991,44

166

190448,67

09‐25‐011‐AV‐002

P. M. d'Esports
d'Alcarras

Limitativa

19,78

12

15277,98

2

1965,23

Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo

Código de
Entidad

Entidad

Tipo de
Contabilidad

Periodo
Medio
Pago
Pendiente
(PMPP)
(dias)

Dentro Periodo Legal Pago
al Final del Periodo
Número de
Operaciones

Importe Total

Fuera Periodo Legal Pago
al Final del Periodo
Número de
Operacione
s

Importe Total

09‐25‐011‐AA‐000

Alcarràs

Limitativa

27,01

151

259063,43

152

178328,52

09‐25‐011‐AV‐002

P. M. d'Esports
d’Alcarràs

Limitativa

24,12

56

34703,46

2

1965,23
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Períodes de PMP
inclosos
Tercer trimestre
2015

16

PMP (dies)

(3,78)

5.- Efectivitat de l’ampliació
L'aplicació de l’ampliació s'iniciarà amb el lliurament a compte de la participació en tributs de l'Estat del mes de gener de 2016.
Per tot el qual, es proposa l’adopció del següent
ACORD:
Únic.- D'acord amb la Disposició addicional desena del Reial Decret-llei 17/2014, titulada els “Disposició addicional dècima. Règim especial
de reintegraments dels saldos deutors resultants a càrrec de les Entitats Locals en la liquidació definitiva de la participació en tributs de l
Estat de l’any 2013”, donat que l’entitat local se l’aplica el període de reintegrament dels saldos deutors resultants a càrrec de les entitats
locals en les liquidacions definitives de la participació en tributs de l'Estat dels anys 2013. Sol·licitar al Ministeri d’Hisenda i Administracions
públiques ampliar en 10 anys (120 mensualitats) aquest període de reintegrament, excepció del règim de reintegrament aplicable amb
caràcter general contingut en la Llei de pressupostos Generals de l’Estat, mitjançant la comunicació pel secretari-interventor pels mitjans
telemàtics i amb signatura electrònica amb anterioritat al dia ú de novembre de 2015.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple aprova per unanimitat.

9.- COMUNICACIÓ D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA DEL RÈGIM DE COMUNICACIÓ PER OBRES I INSTAL.LACIONS
MENORS.
Atès el dictamen de la Comissió informativa mixta de governació i hisenda celebrada el passat dia 26 d’octubre de 2015, que l’Alcalde
exposa en extracte, vista la proposta d’acord que consta a l’esborrany de l’acta comunicada als regidors, següent:
ANTECEDENTS:
El Ple en sessió del dia 20 d’agost de 2015. Va aprovar inicialment L’ORDENANÇA DEL RÈGIM DE COMUNICACIÓ PER OBRES I
INSTAL.LACIONS MENORS, i sotmetre-la a informació pública l’expedient i el text de l’ordenança pel termini mínim de trenta dies,
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al butlletí oficial de la província i al tauler d’edictes de l’ajuntament, el termini d’informació
pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l’anunci al BOP a fi i efecte que les persones interessades puguin presentar
al·legacions i reclamacions que considerin adients.
Per l’Alcalde es fa la següent
COMUNICACIÓ D’APROVACIÓ DEFINITIVA:
Exposat al públic l’acord, al Tauler municipal d’anuncis, a la seu electrònica municipal i al B.O.P. de Lleida núm. 167, del dia 31 d’agost de
2015, es fa constar per Secretaria que havent finalitzat el termini d’exposició el dia 7 d’octubre de 2015, no s’han formulat al·legacions ni
reclamacions de cap tipus per part d’interessats. Per tot el qual en fa constar que per l’Alcaldia en data 7 d’octubre de 2015, ha dictat
resolució per la qual, en virtut de l’acord plenari de l’aprovació inicial, l’ordenança resta aprovada definitivament sense més tràmits i es
procedirà directament a la publicació. Fent-se constar que entrarà en vigor a l’endemà de la publicació de la seva aprovació definitiva.
El Ple es dona per comunicat i conforme.

10.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE MODIFICACIONS PUNTUALS D’ORDENANCES FISCALS
Atès el dictamen de la Comissió informativa mixta de governació i hisenda celebrada el passat dia 26 d’octubre de 2015, que l’Alcalde
exposa en extracte, vista la proposta d’acord que consta a l’esborrany de l’acta comunicada als regidors, següent:
ANTECEDENTS:
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1.- Aprovació provisional de modificació d’ordenances fiscals.
El Ple en sessió del dia 20 d’agost de 2015, va aprovar provisionalment la modificació puntual de les ordenances fiscals següents:
1.- Ordenança fiscal núm. 4, taxa per expedició de documents administratius.
2.- Ordenança fiscal núm.15. taxa per l’ocupació de la via pública.
3.- Ordenança fiscal núm. 16 taxa per l’ utilització del servei d’escorxador.
4.- Ordenança fiscal núm. 21 reguladora de l’Impost d’instal·lacions, obres i construccions.
2.- Resultat de l’exposició al públic.
Exposat al públic l’acord, al Tauler municipal d’anuncis, a la seu electrònica municipal i al B.O.P. de Lleida núm. 167, del dia 31 d’agost de
2015, es fa constar per Secretaria que havent finalitzat el termini d’exposició el dia 7 d’octubre de 2015, que s’han formulat al·legacions ni
reclamacions de cap tipus per part d’interessats:
Única: Observació efectuada per l’Arquitecte municipal Sr. Oscar Masot, en relació amb el contingut de la descripció següent:
4.- Ordenança fiscal núm. 21 reguladora de l’Impost d’instal·lacions, obres i construccions.
Article 8è. Règim de declaració i d'ingrés
ON DIU:
/...
2. Quan es concedeixi la llicència preceptiva es practicarà una liquidació provisional i la base imposable es determinarà en funció del
pressupost presentat pels interessats, sempre que hagués estat visat pel col·legi oficial corresponent quan aquest fet sigui un requisit
preceptiu. Si les obres o instal·lacions no estiguessin valorades en projecte visat es determinarà pels serveis tècnics municipals en informe
motivat, prenent com a base el criteri següent:
a) Les valoracions per llicències en sòl urbà s’admetran les valoracions visades per col·legis oficials sempre i quant el pressupost no
sigui inferior a un 20% del valor del mòdul oficial del col·legi corresponent.
b) Les valoracions per llicències en sòl urbanitzable o no urbanitzable s’estableixen les valoracions mínimes per metre quadrat
següents:
Explotacions ramaderes porcines i avícoles
Magatzems agrícoles i Explotacions ramaderes bovines.
Femers, soleres i similars
Habitatges, allotjaments i d’altres edificacions per usos
admesos en sòl urbanitzable.

Base imposable: 150 €./m2. Construït.
Base imposable: 120 €./m2. Construït.
Serà d’aplicació el règim general establert la valoració que es
realitzi pels serveis tècnics municipals
Serà d’aplicació les valoracions esmentades en sòl urbà a l’apartat
a) anterior.

HA DE DIR:
2. Quan es concedeixi la llicència preceptiva es practicarà una liquidació provisional i la base imposable es determinarà, es determinarà per
informe motivat dels serveis tècnics municipals, prenent com a base els criteris següents:

a) En sòl urbà es determinarà el valor d’acord amb els mòduls de càlcul de pressupost del col·legi oficial corresponent (en defecte de
mòduls col·legials serà d’aplicació el del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya). S’admetran les valoracions visades per col·legis
oficials sempre i quant el pressupost no sigui inferior a un 20% del valor del mòdul oficial del col·legi corresponent.

b) Les valoracions per llicències en sòl urbanitzable o no urbanitzable s’estableixen les valoracions mínimes per metre quadrat
següents:
Instal·lacions ramaderes porcines i avícoles
Instal·lacions agrícoles i instal·lacions ramaderes bovines i
coberts d’eines.
Femers, soleres i similars
Habitatges, allotjaments i d’altres edificacions per usos
admesos en sòl urbanitzable.
/...

Base imposable: 150 €./m2. Construït.
Base imposable: 120 €./m2. Construït.
Serà d’aplicació el règim general establert la valoració que es
realitzi pels serveis tècnics municipals
Serà d’aplicació les valoracions esmentades en sòl urbà a l’apartat
a) anterior.
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Per l’Alcaldia es proposa acceptar les observacions efectuades durant l’exposició pública i tal efecte proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORD:
Primer.- Aprovar definitivament la modificació puntual dels articles de les ordenances fiscals que seguidament es citaran i
es procedirà directament a la publicació. Fent-se constar que la present modificació entrarà en vigor a l’endemà de la publicació de la seva
aprovació definitiva.
L’aprovació definitiva es fa en la forma següent:
A)

Ordenances sense reclamacions a l’aprovació inicial:

1.- Ordenança fiscal núm. 4, taxa per expedició de documents administratius.
2.- Ordenança fiscal núm.15. taxa per l’ocupació de la via pública.
3.- Ordenança fiscal núm. 16 taxa per l’ utilització del servei d’escorxador.
B)

Ordenances amb reclamacions a l’aprovació inicial:

S’accepten les reclamacions rebudes, i conseqüentment s’aprova definitivament la modificació puntual de l’ordenança fiscal següent:
4.- Ordenança fiscal núm. 21 reguladora de l’Impost d’instal·lacions, obres i construccions.
Article 8è. Règim de declaració i d'ingrés
/...
2. Quan es concedeixi la llicència preceptiva es practicarà una liquidació provisional i la base imposable es determinarà, es determinarà per
informe motivat dels serveis tècnics municipals, prenent com a base els criteris següents:

a) En sòl urbà es determinarà el valor d’acord amb els mòduls de càlcul de pressupost del col·legi oficial corresponent (en defecte de
mòduls col·legials serà d’aplicació el del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya). S’admetran les valoracions visades per col·legis
oficials sempre i quant el pressupost no sigui inferior a un 20% del valor del mòdul oficial del col·legi corresponent.

b) Les valoracions per llicències en sòl urbanitzable o no urbanitzable s’estableixen les valoracions mínimes per metre quadrat
següents:
Instal·lacions ramaderes porcines i avícoles
Instal·lacions agrícoles i instal·lacions ramaderes bovines i
coberts d’eines.
Femers, soleres i similars
Habitatges, allotjaments i d’altres edificacions per usos
admesos en sòl urbanitzable.

Base imposable: 150 €./m2. Construït.
Base imposable: 120 €./m2. Construït.
Serà d’aplicació el règim general establert la valoració que es
realitzi pels serveis tècnics municipals
Serà d’aplicació les valoracions esmentades en sòl urbà a
l’apartat a) anterior.

/...
5. Quan en lloc de la sol·licitud de llicència es realitzi una comunicació prèvia per obres i instal·lacions menors, l’impost s'exigirà en règim
d'autoliquidació. A tal efecte el subjecte passiu practicarà la liquidació de l’impost i el pagament de la quota resultant en la caixa municipal,
la carta de pagament o justificant de l’ingrés s’annexarà al formulari de comunicació prèvia com a document annex.
Article 9è. Comprovació i investigació
1. La inspecció i la comprovació de l'impost es realitzaran d'acord amb el que es preveu en la Llei General Tributària i en les disposicions
dictades per al seu desenvolupament.
2. En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions que els corresponguin en cada cas,
hom aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària i en el Reial Decret 1930/1998, d'11 de setembre, pel que es desenvolupa
el règim sancionador tributari.
3. Als efectes previstos en aquest apartat, es considerarà d'especial transcendència per a la gestió de l'impost la presentació de les
declaracions exigides per la normativa vigent i recollides a l'article 8 d'aquesta Ordenança.
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4. Als efectes del control i la inspecció dels actes subjectes a llicència realitzats pels particulars, s’estableix l’obligatorietat al titular de la
llicència d’exposar en un lloc de les obres, visible des de la via pública, la placa indicativa de l’obtenció de la corresponent llicència
d’obres, placa que haurà de ser sol·licitada i que s’entregarà amb la notificació de la corresponent llicència.
Segon.- Publicar l’ordenança definitivament aprovada al BOP i en seu electrònica municipal.
Oberta deliberació prenen la paraula els regidors següent:
1.- El regidor portaveu del grup municipal de S.A. fa un prec en el sentit que accepta els mòduls proposats, però demana que si es
regularitzen les bases s’hauria de valorar reduir el tipus de l’impost del 3% al 4%.
2.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que, com es va dir a la comissió informativa, es valorarà la proposta en junta de portaveus per poder
aixecar-la al ple.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple aprova per unanimitat.

11.- ESCRITS OFICIALS I INSTÀNCIES.
11.1.- Notificació de sentència del Jutjat Contenciós Administratiu per recurs interposat per la Sra. Patricia Llorente.
Atès el dictamen de la Comissió informativa mixta de governació i hisenda celebrada el passat dia 26 d’octubre de 2015, que l’Alcalde
exposa en extracte, vista la proposta d’acord que consta a l’esborrany de l’acta comunicada als regidors, següent:
Es dona compte al Ple de la Notificació de sentència del Jutjat Contenciós Administratiu 83/2015, del 10 de setembre de 2015, en el que s’estima
el recurs interposat per la Sra. Patricia Llorente Villafranca, contra l’aprovació de la modificació de la plantilla i el catàleg de llocs de treball aprovat
pel Ple en sessió del dia 30 de desembre de 2014 i conseqüentment contra l’amortització del lloc de treball de Tècnic Especialista de Promoció
Econòmica-Gestió de Subvencions, anul·lant les resolucions i reconeixent la situació jurídica individualitzada de la recurrent a percebre els salaris
deixats de percebre des de el dia 15/1/2015 i el dret a recuperar el seu lloc de treball en les mateixes condicions que es prestava.
L’Alcalde comunica que, seguint els informes de la defensa jurídica municipal, s’ha acordat formular recurs d’apel·lació contra l’esmentada
sentencia.
El Ple es dóna per comunicat.
12.- MOCIONS PRESENTADES PELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS.
Vistes les mocions presentades a les Junta de Portaveu celebrades els dies 16 de setembre i 22 d’octubre de 2015, vist el dictamen de la
Comissió informativa de governació celebrada el passat dia 26 d’octubre de 2015, l’Alcalde dona la paraula als regidors portaveus per a
que donin lectura a les mocions presentades.
12.1.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SEMPRE ALCARRÀS PER TAL DE REVITALITZAR L'ÓRGAN DE GOVERN DEL
PATRONAT MUNICIPAL D'ESPORTS.
El regidor portaveu del grup municipal de SA Sr. Manel Ezquerra dona lectura a la següent moció:
MANIFESTA:
Aquest òrgan municipal va ser creat per tal que els clubs, les entitats vinculades amb l'esport i les persones anònimes relacionades amb les
activitats esportives de la població fossin partícips, impulsores i coordinadores de les decisions que es prenguessin en matèria esportiva. Aquest
organisme va ser creat per tal que aquestes persones (sense cap vinculació política )... Fossin l’artífex del salt qualitatiu en el desenvolupament de
l'esport alcarrassí.
Desprès de dues dècades de funcionament a través d'aquest mecanisme; L'esport alcarrassí ha millorat la gestió, ha crescut i ha sabut trobar
recursos propis. Sent admirat i copiat per altres poblacions.
Doncs bé, no ens podem estancar i hem de buscar maneres innovadores de revitalitzar aquesta estructura, que tot i tenir representants polítics en
la Junta (molt normal), acaben sent les persones relacionades amb l'esport qui han de marcar les pautes en les decisions.
Atès que portem més de 100 dies de govern en aquesta legislatura i no s'ha convocat ni una sola vegada la Junta del Patronat Municipal d'Esports.
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Atès que els membres de la Junta del Patronat ens estem assabentant pel carrer de les activitats que s'endeguen o quan les veiem realitzades o a
punt de realitzar-les.
Atès que Alcarràs ha crescut exponencialment. Els òrgans de govern també necessiten dimensionar-se proporcionalment.
Demanem, es prenguin els següents acords:
1- La presidència del Patronat municipal d'esports ha d'estar en mans de la regidoria d'esports, normalment el regidor o regidora ja es el SotsPresident. Per tal d'agilitzar les tasques en el seu dia a dia, l'alcaldia delegar la presidència en la figura del regidor d'esports.
2- Les reunions de la junta del Patronat municipal d'esports, tal com es feia en els seus inicis, han de convocar-se mensualment, o al menys
trimestralment.
3- Crear una publicació bimensual o trimestral on s'expliqui les activitats, el funcionament i la presa de decisions de l'estructura del PME, les
activitats realitzades esportivament parlant, i un espai reservat a totes les entitats esportives del municipi per tal d'explicar la seva opinió o les
seves activitats, així com un espai reservat a la ciutadania en general per tal que pugui expressar les seves inquietuds en matèria esportiva.
4- Durant els últims anys el Patronat ha esdevingut un òrgan on s'informa de les decisions que pren la regidoria i on es dona escassa participació
als membres de la Junta. Per tant, amb aquesta moció Acordem que les decisions que afecten aquest ens, canvis en l'organigrama de les
activitats esportives, així com les mesures que afecten els pressupostos generals tornin a passar per la Junta reunida mensualment i aprovades, si
és procedent, pels membres de la Junta del PME.
Oberta deliberació prenen la paraula els regidors següent:
1ª.- La Sra. Ester Ibars, en nom del grup municipal de C.D.C. manifesta que votaran a favor, que convocada reunió del Patronat ahir, a la
que va assistir considera que se l’ha de donar més rellevància a les seves decisions, com va dir el mateix regidor delegat, afegeix que pot
haver qüestions que es poden revisar, com la proposta de donar més difusió per internet i xarxes socials, blogs, etc. per incentivar de les
seves activitats cosa que te que veure amb la present moció.
2.- L’Alcalde-President Sr. Miquel Serra manifesta que el grup d’ERC votarà en contra perquè pensa que ja es fa el que es demana a la
moció, que creu que les convocatòries mensuals es van fer als inicis del patronat, però ell ja ha conegut que solament es feien 3 o 4
reunions anuals i amb el mateix caire que es fa actualment, no dubta que als inicis era de les millors organitzacions de la província i un
exemple, però el poble ha crescut molt, a part de fer reunions intensives com la de la Nectarina Atlètica, l’experiència li diu que mentre més
reunions convoques menys assistència hi ha, per tant creu que les reunions són les adequades, la coincidència amb la reunió d’ahir es
perquè tocava per l’inici de temporada i quan estaven les propostes de serveis actuals i futurs preparades, afegeix que sempre han cregut
en les xarxes socials, ja es van generar blogs a la legislatura passada, potser caldrà fer algun incís com lo dels resultats, però la
reorganització que ha fet el regidor Sr. Jaume Bernis pretén fer aquests impuls i nous contactes per prendre decisions. Creu que el govern
que hagi te potestat per fer noves polítiques d’esports. Qui gestiona és una sola persona però la política esportiva és de tot l’equip de
govern. Les decisions importants es prenen al patronat i la presidència efectiva és del regidor delegat que gestiona i l’alcalde-president es
pura formalitat.
3.- El regidor portaveu del grup de SA Sr. Manel Ezquerra manifesta que es considera privilegiat per haver impulsat el patronat i des de
l’òptica d’haver estat regidor d’esports, haver participat en la redacció dels estatuts, en el que pretenia fer un òrgan de govern per raons
d’urgència, però anticipant-se als temps es va remarcar que l’òrgan de participació ciutadana, les idees i propostes havien de sortir de les
entitats esportives. Les reunions eren en taula redona que propiciava a la participació, on havia més participants de vegades que a la
darrera junta tot i sent cinc mil habitants. El que li sembla que passa ara es que ningú vol mossa la ma del que li dona ajuts, el tipus de
reunions no dona per parlar amb total llibertat, no hi ha participació i creu que no es causa de que hagi més població, s’han perdut però
s’han creat noves. Creu que és molt important rebre quantitats d’idees i la moció va per aquí per revitalitzar el patronat i la participació que
pensa s’ha perdut.
4.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta dient que l’important es saber escoltar per rebre propostes, recorda les reunions al·ludides i són
partidaris del tipus de reunió en taula redona, però la gent i la documentació no ho permet. Va sentir demandes de la gent que demanaven
canviar la pista i no es feien, sol car comparar les instal·lacions de fa cinc anys amb les d’ara, a part del pavelló fet amb un pla Zapatero,
sense cap mèrit municipal, i sense vestidors ni dutxes, tot això s’ha fet ara, s’ha millorat les grades, el so, les cortines separadors i es
canvia la famosa pista en cinc anys, en aquests temps s’han atès més peticions que les que es feien abans. Sempre hi ha persones que es
destapen i fan propostes i aporten idees. La reunió d’ahir fa sortir força bé. Tots tenim idees per fer les coses, però amb la premissa
d’escoltar a la gent. Per cert al camp de futbol no s’han fet inversions com les que es fan ara. La feina d’aquest equip de govern es molta i
pot ser si que caldrà fer més reunions o no, per això votaran en contra no perquè el que es demana no sigui bo, sinó perquè creu que ja es
fa.
El regidor Sr. Manel Ezquerra replica dient que sembla que s’ha inventat la sopa d’all, a la reunió d’ahir es van dir coses que ja es feien
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abans canviant el nom, com les escoles de promoció, és la sensació que li fa arribar la gent, no es proposa a la gent si la cursa de la
Nectarina es vol fer de vint mil o de cinc mil euros per exemple, no creu que hagi participació ciutadana i voten en contra d’aquesta
participació. L’Alcalde li nega que digui coses que ells no voten si no que analitzi els que van participar en la cursa de la nectarina.
5.- El regidor delegat d’Esports Sr. Jaume Bernis manifesta que el primer que vol fer és agrair la feina de l’exregidor d’esports Sr. Alex
Planes, per haver situat al patronat on se l’ha trobat ell. Respecte a la reunió d’ahir, els regidors del govern i el secretari ho pot dir, estava
programa des de fa quatre setmanes, no és curiosament, no és correcte dir-ho així. És més la primera reunió d’esports que ell planteja és
amb els regidors de l’oposició i s’informa abans de començar les activitats i d’aplicar la nova organització, tot amb el poc temps que
portaven, es a dir no era la primera reunió per parlar dels assumptes, era la primera del tots els membres del patronat. Si han demanat
informació s’ha donat, es a dir que lo dels cent dies no es correcte s’ha informat abans i s’ha explicat la manera de treballar que creu que
es podrà incrementar que la donada fins ara, la participació o els formats de la reunió, creu més important les persones que participen que
les formes, tothom estava convocat per tots els mitjans i era oberta, la gent no te por, sis plau la gent te llibertat per dir el que vol i el que
pensa, els matisos no són certs, fa anys que va al patronat i mai, com passa ara, ningú ha retallat la llibertat d’opinió, respecte al que diu de
que no hi ha prou ta participació ciutadana doncs el seu grup va ser convocat a les reunions preparatives de la cursa de la nectarina, i van
ser varies, per això no entén que es digui que falta participació.
El Sr. Manel Ezquerra replica que no ha dit que hagi participació sinó que no s’és prou obert i el format impedeix que la gent pugui dir
moltes vegades el que voldria dir. A part no es tracta d’informar als regidors com a membres de l’ajuntament, es tracta de reunir als
consellers del patronat municipal d’esports, precisament el patronat va substituir a les comissions informatives. La moció està clara.
L’Alcalde tanca la deliberació tot dient que estan les posicions exposades i gravades.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple la denega per 7 vots en contra dels
regidors dels grups municipals d’E.R.C. contra els 5 vots a favor dels regidors dels grups municipals de S.A. i C.D.C.

12.2.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SEMPRE ALCARRÀS PER LA CREACIÓ D'UN ESPAI D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ
DESTINAT ALS DIFERENTS GRUPS MUNICIPALS QUE COMPONEN L'AJUNTAMENT.
El regidor portaveu del grup municipal de SA Sr. Manel Ezquerra dona lectura a la moció següent:
MANIFESTA:
Desprès de les eleccions municipals del passat mes de maig. En compliment del que disposa l’article 50 de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i el 24 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, en el nostre municipi, es van constituir els
següents grups polítics municipals:
- ERC (amb 7 regidors/res)
- CDC (amb 3 regidors/res)
- SA (amb 2 regidors/res)
- PP (amb un regidor)
Una vegada constituït el nou Ajuntament, segons el Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembre, por el que s'aprova el Reglament d'organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
En el capítol II, article 27 diu el següent:
"Artículo 27.
En la medida de las posibilidades funcionales de la organización administrativa de la entidad local, los diversos grupos políticos dispondrán en la
sede de la misma de un despacho o local para reunirse de manera independiente y recibir visitas de ciudadanos, y el Presidente o el miembro de
la Corporación responsable del área de régimen interior pondrá a su disposición una infraestructura mínima de medios materiales y personales".
Des del grup municipal de Sempre Alcarràs proposem habilitar una oficina d'atenció al ciutadà en dependències municipals. Per tal d'economitzar
els espais públics, pensem que podem compartir aquest espai o despatx entre tots els grups polítics municipals. Cada grup podria utilitzar una
mateixa oficina (previ consens dels horaris) per atendre als col.lectius, entitats, treballadors de l'ajuntament, ciutadans o ciutadanes que estiguin
interessats en transmetre'ns les seves inquietuds o necessitats i d'aquesta manera poder fer arribar la seva veu al conjunt del Consistori.
Per tot això, demanem el següents acords
1- Crear una oficina d'atenció a la ciutadania, dins de la Casa de la Vila, destinada als diferents grups municipals.
2- Organitzar una reunió entre tots els grups municipals per tal de consensuar els horaris i disponibilitat del despatx que es pugui habilitar i de la
sala de reunions que s'acordi.
3- Dotar d'una clau de la porta de l'Ajuntament a cada regidor o regidora per tal de que cada grup municipal pugui fer ús de la sala assignada per
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convocar les reunions pertinents. Contemplant, com no pot ser d'una altra manera, la total responsabilitat del control i el bon ús de les
dependències municipals durant l'espai de temps que tingui assignat cada grup municipal.
Oberta deliberació prenen la paraula els regidors següent:
1.- El regidor portaveu del grup municipal de C.D.C. Sr. Jordi Janés exposa que s’abstindran pels motius següents, la moció té lògica i
recolzament legal, però tots els grups municipals ja tenen cedits espais per desenvolupar les seves tasques, malgrat que a la Casa de la
Vila no hi ha un espai físic, però falten espais suficients a l’edifici i com es va comentar a la comissió informativa respecte a la disposició
d’una clau, comportaria tenir que tancar tots els despatxos durant el dia per la documentació tant important que hi ha. Però el que si volen
obtenir el compromís de l’equip de govern de que si algun dia precisen una sala de l’ajuntament per fer reunions amb treballadors o amb
empreses es puguin dur a terme durant els horaris d’atenció al públic. Tampoc creu que tinguin tantes reunions com per fer rotacions d’ús
d’una sala.
2.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra manifesta que el grup d’E.R.C. votarà en contra perquè l’ajuntament està a disposició dels regidors, que
poden disposar de les sales de reunió, amb formats diferents on poden venir a consultar factures o atendre persones, també diu que no tots
els ajuntaments tenen a disposició espais municipals pels grups polítics, nosaltres si, i qualsevol persona pot ser atès pels grups en els
seus espais. Evidentment posa a disposició dels grups municipals les sales de la casa consistorial quan creguin convenient i el necessitin,
però no creu que hagi assiduïtat per marcar horaris a una sala. Voten en contra perquè la sol·licitud ja s’està donant.
El regidor Sr. Manel Ezquerra del grup de S.A. replica que es poden habilitar espais ressituant llocs de treball on estaven, respecte a la clau
creu que l’haurien de tenir tots els representants i no tenir que esperar al carrer a veure si els obre algú per entrar o per sortir, respecte a la
documentació tots som responsables i sempre es sabria qui ha utilitzat la sala fora de l’horari habitual, no obstant que el que es demana es
atendre a la gent en horari d’atenció al públic. El poble es més gran i tenir una sala en uns dies i hores determinats per atendre als veïns
que el vulguin venir i creu que la moció és de lògica, com passa amb el grup de govern que tenen tots els despatxos a la seva disposició.
L’Alcalde li recorda que això ja el poden fer i que quan la gent ve a l’Ajuntament venen a veure a l’Alcalde o als regidors delegats, no als
representants d’E.R.C., per tant té a la seva disposició les sales per fer les reunions que considerin adients dins de l’horari d’atenció al
públic i respecte a la clau per poder accedir a les reunions i comissions, té raó i ja s’ha parlat, que s’instal·larà un dispositiu per poder
accedir. Però creu que el demés fora de l’horari d’atenció al públic no entén que calgui.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple la denega per 7 vots en contra dels
regidors dels grups municipals d’E.R.C. contra els 2 vots a favor dels regidors del grup municipal de S.A. i 3 abstencions dels regidors del grup de
C.D.C.
12.3.- MOCIÓ QUE PRESENTA L’AGRUPACIÓ ELECTORAL SEMPRE ALCARRÀS PER LA IMPLANTACIÓ GRADUAL D’UNA XARXA
PÚBLICA DE PUNTS D’ACCÉS WI-FI LLIURE I GRATUÏT EN ELS CENTRES i ESPAIS PÚBLICS D’ALCARRÀS.
La regidora del grup municipal de S.A. Sra. Dolors Godia Serra dona lectura a la moció següent:
MANIFESTA:
La societat del segle XXI viu immersa en l’era de la informació, i això ha contribuït, sense cap dubte, a l’expansió vertiginosa de les noves
tecnologies. Avui en dia, les telecomunicacions han aconseguit un nivell de desenvolupament que està convertint al món en ciutats globals, on la
implantació d’Internet està jugant un paper important en la generació, l’accés i l’intercanvi d’informació en tot els àmbits de la vida moderna:
comerç, educació, cultura, ciència i tecnologia, i oci, etc
L’abaratiment dels equips informàtics i dels serveis d’accés a les denominades autopistes de la informació ha aconseguit que aquesta tecnologia
estigui cada vegada més a l’abast de creixents sectors socials. La disponibilitat de les transmissions sense fil ha vingut a afegir noves
potencialitats, al facilitar l’accés a la xarxa des de pràcticament qualsevol lloc del nostre planeta.
En aquest context, són ja nombrosos els municipis que han apostat per crear les infraestructures necessàries per a dotar de cobertura sense fil als
seus corresponents municipis. Això, i per circumscriure’ns a l’àmbit geopolític més pròxim, els serveis públics de punts d’accés WI-FI augmenten
en ciutats i municipis.
Dins d’aquesta línia, molts municipis estan fent una aposta decidida per implantar aquesta nova tecnologia als seus corresponents àmbits
territorials, per a oferir als ciutadans un servei d’accés universal a la informació, un valor afegit que, a més de contribuir a la qualitat de vida dels
veïns, suposen un atractiu per als visitants potencials i un indubtable increment de les oportunitats de negoci local.
Des de Sempre Alcarràs entenem, per les raons exposades, que l’Ajuntament d’Alcarràs ha de fer un esforç per implantar aquesta tecnologia a
diferents zones d’accés públic del nostre municipi, ja que la tecnologia sense fil és cada vegada més assequible tècnicament i econòmicament, i
els costos de la seva implantació no serien massa onerosos per a les arques municipals, al poder-se beneficiar de múltiples fonts de finançament
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externes, com per exemple convenis amb les empreses subministradores de fibra òptica, al mateix temps que representaria un important benefici
social immediat.
Pels motius anteriorment exposats, l’Agrupació Electoral Sempre Alcarràs , proposa adoptar el següent acord:
1-Iniciar per part de l’Ajuntament d’Alcarràs les accions i gestions necessàries conduents que permetin la implantació gradual d’una xarxa pública
de punts d’accés WI-FI lliure i gratuït a Internet en diversos punts i centres públics del nostres municipi. (Ajuntament, Centre Municipal Lo Casino,
Centre Major, Pavelló Poliesportiu, Camp de futbol, piscines municipals...)
Oberta deliberació prenen la paraula els regidors següent: ...
1.- El regidor del grup municipal de C.D.C. Sr. Jordi Janés manifesta que voldrien fer una moció, amb tot el planejat estan d’acord, però com van
dir a la comissió, però el que no volen es crear un efecte locutori com va passar a la plaça nova amb gent buscant wifis lliures amb la plaça plena,
la filosofia de la moció es que tothom tingui xarxa amb accés lliure, per això demana afegir una esmena de que es pugui accedir amb un codi i un
temps limitat, com es fa a la biblioteca, per evitar un mal ús, per això demana que es pugui regular i així votaran a favor.
2.- La regidora del grup de SA Sr. Dolors Godia contesta que ja hi ha normativa que la regula, són xarxes limitades a baixades de 250 kwa per
segon, que eviten descarregues de pel·lícules, música, etc., sinó per veure correus o consultes particulars.
El regidor Sr. Jordi Janés replica que l’únic que vol evitar es acumulacions de gent gaudint d’una xarxa al voltant de locals públics. Amb lo que la
Sra. Dolors Godia està d’acord, es tracta de prestar el servei en determinats llocs d’aquesta forma limitada. El Sr. Jordi Janés pregunta si s’ha mirat
la normativa reguladora per la secretaria per qüestions de prestar el servei en espais públics i competència.
3.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que no s’ha pogut mirar la normativa, al respecte contesta que el que no veien be era la gratuïtat, d’acord
amb el que les baixades estan limitades, però saben que la llei 9/2014, de 9 de maig, que regula la comissió del mercat de telecomunicacions que
s’ha aplicat a ajuntaments que l’han volgut fer i han tingut sancions de milers d’eruos. Per això vol que es faci però evitant infraccions, en certa
manera s’està fent, es dóna wifi a la pràctica totalitat de les instal.lacions municipals, demanant el codi.
El regidor de SA Sr. Manel Ezquerra replica dient que el que es presten es que sigui obert per les persones que van als actes dels llocs públics.
L’Alcalde contesta que es dona el codi a les persones d’entitats que habitualment assisteixen als espais municipals. La regidora Sra. Dolors Godia
reitera que la norma determina que s’ha de limitar necessàriament l’accés a les xarxes lliures dels espais públics.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra manifesta que s’han mirat la proposta d’aquesta forma, per evitar infringir normativa, desconeix les limitacions que s’han
d’establir i proposa retirar la moció de l’ordre del dia, estudiar la norma i tornar-la a proposar al proper Ple.
Posada a votació la proposta d’ajornar la resolució de la moció fins al pròxim ple, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu
nombre legal, el Ple aprova per unanimitat

12.4.- MOCIÓ DE L’A.C.M. I LA F.M.P. CONSENSUADA PER TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS, DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ
REFUGIADA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A LA MEDITERRÀNEA.
La regidora delegada de serveis socials Sra. Maite Codina, recollint la proposta de moció efectuada per les entitats municipalistes Associació
Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, consensuada amb altra moció presentada pel grup municipal de S.A., presenten,
presenten al Ple la moció la moció a la que dona lectura seguidament:
MANIFESTA:
El món local català manifesta la seva preocupació per la crisi humanitària en matèria de refugi que està tenint lloc a la Mediterrània, arran
de la guerra civil a Síria i d’altres conflictes internacionals.
Segons dades de l’ACNUR, aproximadament 322.000 persones han creuat la Mediterrània durant el 2015, la majoria com a refugiades,
fugint de la violència i la persecució, de les quals almenys la meitat provenen de Síria. A més, es compta que 2.750 persones han
desaparegut o mort en els primers vuit mesos de l’any i es preveu que el nombre d’arribades continuï augmentant els propers dos mesos.

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ens locals que destinen una part del seu pressupost a
finançar accions de Cooperació al Desenvolupament i de Solidaritat amb els pobles dels països més desfavorits, i actua com a instrument
de coordinació dels esforços dels ajuntaments catalans en els casos d’actuacions en situació d’emergència i especialment en la post
emergència i reconstrucció.
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L’any 2013 el Fons Català va obrir una campanya d’emergència per donar suport a la població arran de la guerra civil a Síria en la qual ha
continuat treballant des de llavors, amb el suport dels municipis catalans.
Davant de la situació actual i,









Atès que la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, en el seu article 1, determina que la dignitat humana és inviolable i
ha de ser respectada i protegida.
Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en cas de persecució, tota persona té dret a
cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país.
Atès que la Convenció de Ginebra del 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat de 1967, tots dos signats i ratificats per
l’Estat espanyol, preveuen que cal facilitar l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu.
Atesa la crida de la Plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la creació d'una Xarxa de Municipis Acollidors.
Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració propera a la ciutadania no cal que es faci en
una de rang superior.
Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d'asil i només 28 places d'acollida.
Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a l’arribada de persones refugiades de conflictes
com el dels Balcans i que compten amb un teixit associatiu vinculat a la pau, els drets humans i el desenvolupament.
Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a que donin resposta a la situació dels refugiats.

Per tot això, des d’Ajuntament d’Alcarràs, es proposa l'adopció dels acords següents:
Primer. Instar el Govern espanyol a:
1.
2.
3.
4.

Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic, assistència, acollida i integració social i que s’estableixin
mecanismes perquè es transfereixin a les administracions municipals per a la gestió descentralitzada.
Augmentar el nombre de places d'asil, també com la dotació pressupostària per millorar la qualitat en les diferents fases de
l'atenció a aquest col·lectiu.
Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d'acollida de les persones sol·licitants d'asil, en funció de la
vulnerabilitat de cada persona.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les persones refugiades del món a través de
la cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, tot garantint els drets de totes les persones.

Segon. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a:
A)
B)
C)
D)

Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014,
adequant-la a la situació actual i assegurar-ne el desplegament.
Territorialitzar els serveis d'atenció a les persones demandants d'asil i en paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels
municipis que s'hauran de fer càrrec del suport i l'atenció a les persones sol·licitants.
Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.
Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren el 85% de les persones refugiades del món a través de
la cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els drets de totes les persones.

Tercer. Elaborar, en el cas que no n'hi hagi, o revisar/actualitzar els plans d'acollida municipals (o comarcals) per a incorporar-hi l'asil.
Quart. Donar suport i col·laborar amb les entitats catalanes que treballen en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d'asil.
Cinquè. Definir quin suport (servei i infraestructura) pot oferir el municipi per acollir les persones sol·licitants.
Sisè. Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat de les persones refugiades i la dinamització de la xarxa local
solidària.
Setè. Endegar i garantir polítiques municipals de cooperació al desenvolupament amb vocació transformadora.
Vuitè. Oferir els municipis com a territori d’acollida.
Novè. Sumar-se a les línies de treball identificades i consensuades a la reunió en matèria de refugi, celebrada el passat 4 de setembre de
2015 a la seu del Fons Català amb la participació de més d’una vuitantena d’ajuntaments. Aquestes són:
A)
B)
C)

Assistència en les rutes de fugida
Suport als municipis de la ruta
Planificació i gestió de l’acollida
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Acollida a Catalunya

Desè. Coordinar i concentrar els esforços del món local davant la situació d’emergència actual, a través del Fons Català, en col·laboració
amb les entitats municipalistes, per tal de tenir una veu conjunta que interlocuti amb la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’Estat
espanyol.
Onzè. Fer arribar aquest acord al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de Municipis de Catalunya, a
l’Associació Catalana de Municipis, a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol.
Dotze.- L'Ajuntament d'Alcarràs es compromet a tots els acord anteriors per motius humanitaris, instant al Govern de l'Estat i a la Generalitat de
Catalunya defineixi la dotació pressupostària i la distribució dels ajuts als municipis per fer efectiva aquesta acollida temporal pels motius de
conflictes bèl·lics abans expressats.
Oberta deliberació prenen la paraula els regidors següents:
1.- El regidor portaveu del grup municipal de SA manifesta que votaran a favor com no pot se d’altra manera, puntualitzant que la primera
moció sobre aquest tema es va presentar pel grup de SA, i en comissió es va consensuar aprovar la presentada pel grup d’ERC proposada
per l’ACM amb aclariments, pactant la moció. En segon lloc vol deixar clar que al poble hi ha molta gent que ha estat o ha te familiars que
han tingut que emigrar, també per raons polítiques després de la guerra civil, cosa que és molt trist, però em d’estar alerta de que aquesta
nova situació i les mocions generals redactades per l’ACM o per la FMC o entitats similars amb un color polític, de vegades als pobles ens
han deixat sols i tenim experiència com amb els immigrants que ens van enviar des de Barcelona. La moció diu , que actuen coordinant els
esforços dels ajuntaments catalans però no es defineix, entenem referits a esforços humans i col·lectius, però deixa caure que poden ser
econòmics, especialment al parlar del principi de subsidiarietat per administracions més properes excloent a les superiors, donant a
entendre que algun òrgan superior es vol curar en salut. Per això la seva moció era més a nivell de poble i es va voler incloure el punt 12 è.
Que al cap i a la fi insta a les administracions estatal i a la generalitat per a que financen amb ajuts als municipis per fer possible la acollida.
Ningú pot estar en contra de la moció però recorda que l’ajuntament d’Alcarràs ja fa uns esforços molt considerables en l’atenció a
persones amb recursos baixos, per això cal insistir que no s’ha de fer un efecte crida sinó exclusivament per atendre la quota de refugiats
per raons humanitàries, es molt trista aquesta situació, però cal vigilar la qüestió de les aportacions econòmiques de l’Estat i la Generalitat.
2.- La regidora de serveis socials Sra. Maite Codina manifesta que està d’acord amb l’expressat anteriorment, ens em ficat d’acord amb
una moció de suport, sent conscients de que es un tema magnífic però que podem assumir el que podem, estem parlant de refugiats, que
no sabem el temps que estaran, a les persones que hauràs d’acollir amb suficients garanties, per tant es tracta d’ una o dos famílies, no fer
un portes obertes perquè no els podries acollir degudament, alguns grups fan propostes magnifiques sense saber quines repercussions
podem tenir, l’exemple recent va ser durant la guerra de Bòsnia, que va provocar situacions de refugiats amb llarg temps d’acollida.
3.- El regidor Jordi Janés, regidor portaveu del grup de C.D.C., manifesta que solament vol fer una correcció, al referir-se que la moció
carrega tot sobre els ajuntaments, i això és perquè és una associació de municipis que agafen la bandera directament i comprometent-se
els municipis, com a grup polític estan d’acord, pensen que és lamentable veure multituds de tots els països afectats per conflictes, de
Síria, Afganistan, etc. Nens i gents grans jugant-se la vida en barques barates creuant els mars jugant se la vida. Alcarràs fa anys que
sustenta la bandera de la solidaritat, amb immigrants de moltes nacionalitat, fins a 52, no volem la massificació, però cal assumir el que
podem, però cal establir un programa i bones intencions i concretar el nombre de persones que es poden atendre si.
4.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra fa un últim comentari, a Alcarràs hem d’estar orgullosos per l’acollida als immigrants, el fem sense la moció, a
l’aprovar-la ens adherim a l’ACM solidàriament amb tots els municipis de Catalunya, municipis que no tenen la nostra singularitat com em
dit tenim 52 nacionalitats un 29 % d’immigració amb una convivència molt adequada pels percentatges, fem una bona feina i ja fem el que
es proposa a la moció. Creu que tenim capacitat per acollir una o dos famílies sense problemes, sinó fan una distribució equitativa, i ningú
s’adonaria del fet, que està dins de la política social del municipi. L’aprovació de la moció ens solidaritza amb d’altres municipis que no
viuen la situació com nosaltres. Afegint que aquesta població immigrant és motor del potencial econòmic del poble, especialment agrícola i
ramader. Evidentment hem de demanar responsabilitats al govern de la generalitat i de l’estat, que aportin diners perquè l’obligació no ha
de ser exclusivament del poble d’acollida, que ja aporten la seva solidaritat i ajut.
Finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
aprova per unanimitat.

12.5.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SEMPRE ALCARRÀS PER A L’ESTUDI ECONÒMIC DE LA REMUNICIPALITZACIÓ
DELS SERVEIS EXTERNALITZATS.
El regidor portaveu del grup municipal de SA Sr. Manel Ezquerra dona lectura a la següent moció:
MANIFESTA:
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En els darrers vint anys, la gran majoria d'Ajuntaments catalans, aplicant la lògica empresarial en la gestió de les polítiques públiques, s'ha generat
una constant i progressiva externalització dels serveis que presten les administracions públiques als seus conciutadans. Aquest fet, s'ha agreujat
en la darrera dècada, quan grans empreses privades immerses en situacions de crisi econòmica degut a la fi de la bombolla del totxo i
l'especulació del sòl, han posat el seu objectiu en els Serveis Públics. Gràcies als impostos que paguem la ciutadania, sanejats i amb uns beneficis
garantits.
A l'Ajuntament d'Alcarràs, en els darrers quatre anys, aquesta ideologia dominant i paradigmàtica, que molts partits d'esquerres titllen de neoliberal
i encarada a privatitzar serveis públics en favor de millorar la facturació de certes empreses. Estranyament, aquí ha estat promoguda per un bipartit
d'Esquerres. En aquest període de temps, el nostre municipi s'han materialitzat externalitzacions de serveis com:
- Servei de neteja viària
- Servei de consergeria en algunes dependències municipals.
- Servei d'atenció a menors en àrees municipals.
- Serveis de Jardineria
- Servei de neteja d'edificis públics
- Serveis d'assessorament jurídics, econòmics i d'arquitectura.
- Serveis de contractació de monitors d'esports.
Totes aquestes externalitzacions, que no dubtem -en cap moment- que s'han fet amb processos d'adjudicació o sota les normes de contractació
establertes pel règim de funcionament de l'administració local, haurien d'implicar una justificació econòmica que els motivin. Si hagués estat això;
haguéssim aconseguit un estalvi de l'erari públic, estaríem d'acord. Però Molts cops, per no dir la majoria de casos, aquestes empreses que
lògicament busquen un benefici econòmic han generat majors costos, com també una devaluació dels serveis.
El nostre grup municipal entenem que hem d'iniciar un procés de re municipalització. Per tant, cal apostar per dedicar esforços dels serveis tècnics
del Consistori a analitzar a fons l'actual funcionament de les empreses que ens presten serveis. Per detectar de manera eficient quan la prestació
del servei esdevé econòmicament més alta que si la fóssim per administració directa des de l'Ajuntament. Tanmateix, hem de dedicat esforços per
detectar deficiències en la prestació de serveis externalitzats i que en perjudiquen la qualitat.
Atès que en el passat ple ordinari, el nostre grup municipal va presentar un Prec demanant la creació d'una comissió d'Estudi, Control i Avaluació
dels serveis extermalitzats, atès que fins aleshores no hem rebut resposta ni sabem si s'està avançant en aquesta proposta.
És per aquests motius exposats que el grup municipal Sempre Alcarràs, proposa al Ple l'adopció del següent
ACORD:
1- Que l'interventor de l'Ajuntament estudiï, conjuntament amb les regidories i els tècnics municipals en cada àrea, tots els serveis externalitzats,
per tal de detectar aquells que podrien ser re municipalitzats per reduir-ne el seu cost i millorar-ne la qualitat del servei.
2- Crear la Comissió d'Estudi, Seguiment i Avaluació dels Serveis externalitzats proposada en el passat Ple Ordinari del 20 agost de 2015
Oberta deliberació es manifesten les següents intervencions:
1.- El regidor portaveu del grup municipal de C.D.C. Sr. Jordi Janés anuncia el vot a favor però incidint en que si es demana que l’estudi el
faci l’interventor de l’Ajuntament, vol reivindicar la figura de l’interventor, ja que tenim el secretari-interventor i ara també tresorer i caldria
distribuir tasques.
2.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que votaran en contra pel mateix motiu d’abans ja que és algo que s’està fent, la feina de
revaloritzar els llocs, les feines si es
Oberta deliberació es donen les següents intervencions:
1.- El regidor Jordi Janés, regidor portaveu del grup de C.D.C., manifesta que votaran a favor però vol puntualitzar que, com es parla del secretariinterventor per les l’estudi, vol reivindicar la figura de l’interventor perquè cal aquesta figura davant l’acumulació de responsabilitats que en té amb
l’actual secretari-interventor i ara també tresorer.
2.- l’Alcalde Sr. Miquel Serra manifesta que votaran en contra pel mateix motiu d’abans, són coses que ja s’estan fent, la feina de re valoritzar els
serveis externs, si cal, es re municipalitzen, s’ha fet des de fa cinc anys, feines que es fan conjuntament amb el secretari-interventor, els tècnics i
recursos humans, respecte a que siguin d’esquerres no vol dir que hagis de tenir una idea fixa, per respecte als treballadors i al diner públic el que
es busca es rendibilitzar els serveis i que siguin més profitosos per l’ajuntament i la ciutadania, per estalviar, no solament han externilitzat sinó
també re municipalitzar, com per exemple els tècnics del poliesportiu, que s’ha provocat un estalvi considerable, de la mateixa manera s’ha fet de
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forma inversa.
El Sr. Jordi Janés replica vol puntualitzar que per exemple amb l’empresa de neteja viària em anat coixos, la que ha estat fins ara no ha prestat un
servei de qualitat, vol recordar que en una assemblea es va dir que es pagava 160.000 €. però al final es pagava més i ara s’ha actualitzat, més
que res perquè com ajuntament em de pagar l’IVA cosa que s’hauria de reclamar conjuntament amb totes les administracions públiques. Per això
observa que fins que no hi han queixes no es rectifica tornant a fer una nova contractació, trobant a faltar un estudi previ de les conseqüències de
la contractació. També van demanar que es valorés la recuperació del servei per la brigada, que suposaria un estalvi del 21% de l’Iva i del 19% de
despeses generals i benefici industrial i això no es valorar per recuperar el servei.
3.- El regidor Sr. Manel Ezquerra del grup de SA, respon a l’Alcalde quan diu que s’està fent, pensa que no es fa en la mesura que la mesa de
contractació del servei de neteja ha acabat adjudicant a un altra empresa, però hi ha camins i d’altres, al PMAJA es va comentar que contractant
una empresa de fora no s’arriba com quan es prestava el servei directament per l’ajuntament, amb un camió vell i una brigada per tres mesos i
cada any es feien tots els camins. Ara la contractació de l’empresa em de pagar més Iva i es paga més, creu que s’ha de procurar estalvis per
reduir la despesa, que passa per re municipalitzar serveis canviant la tendència d’anys enrere, dona més mal de caps però em d’aprofitar
l’estructura de tècnics que tenim en plantilla, que han de controlar a les empreses externes si volem bons resultats, provocant duplicitats i
estimulant a la gent que tenim que tendirem més estímuls per treballar, no com ara que es poden sentir controlats per serveis externs i això
desmotiva. Per exemple la recuperació de tècnics al pavelló poliesportiu. Per tot el qual aspira que alguna proposta l’agafin, com l’esmentat del
patronat d’esports.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra, la idea ja hi era, però l’experiència ensenya que no sempre passa així, per exemple la casa de la vila i el servei de
neteja, el passar de la gestió directa a la indirecta va suposar estalvi de 2.000 €. al mes, no sol pel que costa sinó també per les vacances, les
baixes, etc. I l’estudi ha de comptabilitzar-lo tot. Algunes altres com la neteja viària ja fa dies que es veu que no es compleix, i s’ha tingut que fer un
plec de condicions, similar amb l’anterior, marcant exigències que no acabaven de complir, al final després d’apretar a l’empresa es va acabar
resolen el contracte i contractant un altre. Si això passar al revés de gestió directa a indirecta, amb gent de la casa, es complicadíssim. Si volen es
poden estudiar els serveis, però recuperar la neteja viària s’hauria de fer les inversions fortes en màquines noves perquè les que teníem estaven
obsoletes. Cal estar a sobre i exigir el compliment de les condicions, reben queixes de tots, i si no cal es canvia. Tota aquesta feina s’està fent, les
idees que es proposin es podran recollir. Ja s’han fet els càlculs a l’inici amb una maquinària major.
El Sr. Ezquerra replica que a la mesa de contractació de la neteja viaria, es va dir que es passes a re municipalitzar, la impressió que es té es que
tens de callar, perquè la inversió no és tan forta, les màquines es contracten amb renting o leasing, i a part la màquina que teníem està treballant
en un altre poble per nou mil cinc-cents euros i està treballant. Creu que es prestaria millor servei i al final s’ha tingut que fer feines per la brigada
municipal per tapar la vergonya de l’anterior contractista. Però demana parlar, estudiar, ningú vol fer coses que siguin dolentes pel poble, sinó
coses raonables. Per això van presentar la moció, perquè com va dir al passat ple, cal tenir una comissió d’estudi, per atendre les observacions
dels informes de secretaria-intervenció que apunten el sobrepost, creu que quan et fas les coses tu surten més barates. L’Alcalde replica que
també diu l’informe que es redueix despesa de personal i dona per tancada la deliberació.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple la denega per 7 vots en contra dels
regidors dels grups municipals d’E.R.C. contra els 5 vots a favor dels regidors dels grups municipals de S.A. i C.D.C.
12.7.- MOCIÓ D’URGÈNCIA PRESENTADA PER CONSENS DE TOTS ELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS EN PER DEFENSAR LA
CRIANÇA DE CARN VERMELLA QUE PRODUEIXEN ELS RAMADERS D’ALCARRÀS I TOTS ELS RAMADERS DE CATALUNYA.
L’Alcalde-President Sr. Miquel Serra, per raons d’urgència, proposa al Ple l’aprovació de la moció recolzada per tots els grups polítics municipals:
E.R.C., C.D.C. S.A., fins i tot pel grup del P.P.C. que es absent a la sessió, per tal que sigui aprovada pel Ple de la Corporació, a saber:
MOCIÓ:
Davant de les recents informacions aparegudes en relació a l’afectació a la salut dels consumidors pel consum de carns vermelles.
Que davant d’un comunicat realitzat a nivell mundial, volem fer constar a tots els consumidors que les formes de producció de la carn vermella a
Europa estan especialment controlades respecte a la seva afectació a la salut dels consumidors.
Volem donar suport als ramaders alcarrassins i catalans que compleixen estrictament les normatives europees, entre d’altres:
-Normativa de sanitat animal.
-Normativa de traçabilitat de la producció.
-Normativa de benestar animal.
-Normatives que milloren la seguretat alimentària dels consumidors.
En aquest sentit, volem donar tot el nostre suport al model productiu català que garanteix als consumidors la seguretat alimentària.
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Volem animar també a difondre i practicar la dieta mediterrània, una dieta equilibrada en la qual la carn vermella ha de continuar tenint cabuda,
juntament amb les fruites, verdures, llegums, el peix, l’oli i els productes làctics.
Per tot el qual es proposa adoptar els següents
ACORDS:
Primer.- Demanem als experts en l’àmbit mèdic i científic que aclareixin i argumentin amb més profunditat la realitat de la noticia per tal d’evitar
alarmes injustificades entre la nostra població.
Segon.- Demanar el suport de les institucions i Administracions competents de l’Estat, de la Generalitat de Catalunya i de la Diputació, etc. Per a
que difonguin la qualitat i la garantia alimentària de les carns vermelles produïdes a Catalunya.
1.- El regidor Sr. Manel Ezquerra del grup de SA, manifesta que està d’acord com no pot ser d’altra manera, per culpa segurament dels mitjans de
comunicació que difonen noticies seguint la corrent, i en un poble com el nostre tant vinculat amb el sector ramader.
2.- El regidor Sr. Jordi Janés del grup de CDC manifesta que està totalment d’acord, perquè som un poble especialment vinculat amb la ramaderia
i un dels municipis de major producció bovina, com s’ha expressat avui a les Jornades del Boví, amb moltes explotacions, donant suport a aquesta
carn si no a totes, que estan garantides la seva qualitat.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra es reitera en la moció i les intervencions anteriors, i presentada per unanimitat de tots els grups municipals.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova per unanimitat.
13.- PRECS I PREGUNTES.
Primer.- El regidor Sr. Manel Ezquerra, portaveu del grup municipal de S.A. realitza el següent prec:
Prec en relació amb el servei de neteja viària.
Aprofitant la concessió de la neteja viaria a una nova empresa. Norvert-Soriguè. El nostre grup municipal vol remarcar la importància d'aquest
canvi d'empresa. Hem d'estar atents i marcar les pautes del que necessita el nostre poble en matèria de neteja. Vigilar-ho i controlar-ho d’a prop
per tal de no caure en els errors dels darrers anys. Marcar-los d’a prop diríem aquí. Un servei bàsic i obligatori que ha de donar l'Ajuntament i que
repercuteix a tots i cadascun dels ciutadans del nostre poble. La imatge que donen els carrers d'una població diu molt del seu Ajuntament, que és
qui té l'obligatorietat de gestionar i donar aquest servei. Per aquests motius, el nostre grup municipal demana:
a) Un control exhaustiu d'aquesta empresa per tal que compleixi, de la manera més eficient, el plec de condicions de la contractació, i que s'hi
destinin el màxim d'esforços per tal que els carrers i les places del nostre poble esdevingui un espai net.
b) En cas de deficiències o de no compliment del plec de condicions. Demanem que no es torni a caure en la externalització d'aquest servei.
Passant a gestionar-lo amb mitjans propis de l'Ajuntament.
Seguidament es realitzen intervencions següents:
1.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que estan totalment d’acord, ja hi era abans la voluntat de rectificar a l’anterior empresa i en el nou
contractista es controlarà i es forçarà a complir els plecs. Així mateix quan acabi el contracte es assentaran a debatre el sistema de gestió millor,
però creuen que algunes feines surten millor d’aquesta manera.
2.- El Sr. Jordi Janés regidor del grup de C.D.C. vol puntualitzar que la neteja es fa per zones i hi creu que es fa una discriminació respecte a
algunes zones també habitades que es passa cada setmana o deu dies, com poden ser a l’Av. Onze de Setembre i d’altres allunyades del centre,
quan al centre del poble i carrers principals es passa cada dia, demanat que es publiqui i es comuniqui als regidors les periodicitats de neteja de
carrers. També l’han comentat alguns veïns que l’empresa sempre comença pel mateix lloc a les 6,30 h. de la matinada amb les molèsties diàries
als mateixos veïns, demanant a veure si poden anant canviant les zones d’inici.
3.- El regidor delegat de serveis urbanístics Sr. Santi Pelegrí contesta pel que fa a la freqüència e neteja de carrers dient que es va valorar pels
tècnics i encarregats de la brigada quan es va redactar el plec de clàusules tècniques i es va determinar que no solament es passés diàriament
pels carrers principals sinó que com a mínim es passes cada dos dies pels carrers amb menys afluència de residencia. Pel tema d’inici a les 6 del
matí, clar l’inici és al magatzem on la deixen i després marxen a les zones que pertoca, no obstant es preguntarà si es pot atenuar aquestes
molèsties. Quan es formalitzi el contracte es concretarà i estarà a exposat públicament mitjançant les xarxes socials aquesta periodicitat de neteja i
es farà arribar als regidors. Afegeix que entre tots hem de vetllar pel bon funcionament del servia, també els veïns, que mitjançant les aplicacions
mòbils que l’empresa adjudicatària va oferir com a millora, facilità que tothom pugui informar o recomanar de propostes de millora i punts a netejar.
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Segon.- El regidor Sr. Manel Ezquerra, portaveu del grup municipal de S.A. realitza el següent prec:
Prec sobre diverses actuacions relacionades amb l'afectació a urbanitzacions futures en carrers dins de la zona urbana:
Durant els anys 2013/2014 es va portar a terme la condicionament de diversos carrers amb una capa de reg asfàltic. Una actuació discutible i que
podríem enraonar molta estona. Però per ser breu llançaré unes quantes preguntes. Us imagineu per un moment que en èpoques anteriors, els
nostres predecessors en el càrrec, (regidors i alcaldes) haguessin cedit a les demandes d'alguns ciutadans que per tal de no pagar contribucions
especials, s'hagués cedit a les peticions de tapar la cara de carrers d'aquesta manera?.
Si ja de per si és fa difícil aconseguir un acord o consens entre tots els veïns per, mitjançant contribucions especials, pagar les urbanitzacions dels
carrers amb tots els serveis que et permeten demanar el permís d'obres en cas de voler construir-hi, us imagineu que pot passar quan els que no
necessiten demanar cap permís de moment ja tenen solventant el fang?. Voldran seure a parlar per urbanitzar com toca?
Us imagineu l'aspecte que faria el nostre poble si els nostres predecessors com a servidors públics no haguessin valorat això?. Sou conscients
que en un futur haveu complicat la possibilitat d'edificar als propietaris que vulguin construir-se una casa en aquests carrers?.
Però bé, el súmmum arriba quan a aquestes actuacions de reg asfàltic pagades per veïns d'aquells carrers, que tot i pagar no tindran cap dret a
edificar. Se li suma que durant el mes de maig d'aquest any, a pocs dies de les eleccions municipals, es va condicionar alguns carrers amb el
mateix sistema. Paradoxes de la vida. Aquesta vegada, en campanya electoral, sense cost per al veïnatge.
No és just. Estem parlant d'un precedent gravíssim. No volem demanar que paguin tots, tampoc seria just perquè aquestes actuacions de reg
asfàltic realitzades mitjançant preus públics voluntaris, no donen cap dret per edificar en un futur.
Però després de tot el que hem exposat, volem demanar:
a) Retornar els diners als que van pagar aquest preu públic voluntari dels carrers Timons, carrer Trulls, carrer Farinera i carrer de la Joventut. És de
justícia tractar a tothom per igual, més encara quan aquestes actuacions no els dona cap dret a edificar en un futur.
b) Un Ajuntament no es pot permetre precedents o greuges comparatius d'aquest calibre. Per tant: volem demanar que s'estableixin les mesures
oportunes per tal que en un futur les actuacions d'urbanitzacions de carrers en zona urbana, estiguin fetes complint les normatives vigents.
Seguidament es realitzen intervencions següents:
1.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que s’està complint amb la normativa, amb l’entrada d’Esquerra Republicana al govern s’ha establert el
compliment de l’obligatorietat d’urbanitzar el carrer per a l’edificació o el frontal d’una sola casa, això ja ho deien quan estaven a l’oposició.
Exemples les edificacions particulars fetes passada la cooperativa o després de les escoles de dalt a l’Av. de Vallmanya que han tingut que
urbanitzar el carrer. El que es va fer als carrers anomenats al prec, són carrers que no tenen la totalitat o cap dels serveis i la sol·licitud dels veïns
és que s’endrecés el carrer per traure els fangs, la situació de la societat quan van d’entrar al govern al 2011 era la que era, i la proposta va ser de
fer un reg asfàltic, no és un aglomerat, dura poc, als veïns se’ls va dir que s’havien de fer càrrec del cost que eren molt baixos, amb poca densitat
de veïns i patis molt petits, alguns pagaven al voltant de 100 a 180 €, factible per la gent l’actuació no dona cap dret urbanístics, al moment que es
vulgui edificar els veïns hauran d’urbanitzar i pagar els carrers. Respecte als carrers que es van fer, segons el prec, en campanya electoral, era
una situació diferent, no eren amb habitatges massificats i la urbanització dels carrers eren molt costosos pels veïns, de la Chialsa cap baix és un
camí i del Cr. St. Jordi fins a la Guardia Civil havia una part asfaltada d’un carrer i era la sortida d’un camí i es considera que era un repartxeig de
camins, al darrera de l’ajuntament es van adreçar uns trams de travessies de carrers per evitar que baixes fangs cap a la plaça peatonal de
l’Arrabaleta acabada d’urbanitzar que el va fer l’empresa que va asfaltar camins com a una compensació negociada sense costos per l’ajuntament.
2.- El regidor Sr. Manel Ezquerra respon que vol aclarir que per fer aquest plec s’ha informat prèviament i vol deixar constància de que les
obligacions urbanístiques han estat l’abc que li van ensenyar en la seva anterior etapa de regidor, pretén amb la moció de fer d’advocat del diable,
li deien que no pensessin en fer carrers amb un reg asfàltic perquè serà molt més cars i costos urbanitzar després, va passar durant el mandat del
PSC i després amb el de Convergència i tots tenien aquesta inquietud, inclòs del regidor que havia d’ERC, ningú volia traspassar aquesta línia.
Respecte als camins, també es deien que les connexions dels camins amb la zona urbana s’havien d’asfaltar, però actuacions com la del carrer
esports-St. Jordi i altres, que asfalten carrers amb cases recentment construïdes, i d’altres arranjament en places, creu per tant que en aquesta
legislatura ja ens em saltat aquest principis. Es pregunta com s’aclariran els veïns afectats pels carrers asfaltats per urbanitzar si per alguns ja
tenen prou amb el que se’ls ha fet. Creu que s’han de buscar fórmules per ajudar al finançar les urbanitzacions, subvencions, etc., exemples com
quan es va urbanitzar la baixada del parc de Magalàs fins al Cr. Major. En canvi ara es gasten més de18.000 € en asfaltar la plaça del Colom i
altres carrers en campanya electoral sense cobrar una petita quota com es va fer al Cr. Farinera i els altres als que se’ls hauria de tornar els
quartos per justícia. Afegeix que continuaran insistint en les comissions informatives perquè creu que les coses es poden plantejar amb calma i
respecte per intentar donar solucions.
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3.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra es reitera en la resposta els regs asfàltics no donen cap dret urbanístic a edificar que solament hi seran a partir del
dia que s’urbanitzi i això va quedar prou clar. Per tant no ha alterat els principis d’urbanització dels anteriors ajuntaments, per exemple s’està
plantejant d’urbanitzar la plataforma 150 i no s’ha permès edificar al frontal fins a que s’urbanitzi per que ho diu la normativa. Els regs asfàltics fets
anys en rere el va demanar la gent i va acordar pagar un preu públic i per això no procedeix tornar ingressos voluntaris i la gent era conscient de
que s’hauria d’urbanitzar, era una solució transitòria donada la crisis econòmica que hi havia.
Seguidament l’Alcalde dona per tancat aquest prec.

Tercer.- El regidor Sr. Manel Ezquerra, portaveu del grup municipal de S.A. realitza el següent prec:
Prec per demanar la inclusió dels diferents dissenys de cartellería, marxandatge i treballs en fires, festes i demes actes institucionals,
dins de la prestació de serveis de comunicació que ens fa una mateixa empresa externa cada mes.
Atès que en la sessió ordinària de Junta Govern del 2 de Setembre. En el punt 7 trobem: Renovació de contracte menor de servei de comunicació.
Hem vist que es contempla passar de 1.200 €. mensuals a 1.400 €. + IVA a l'empresa externalitzada de B&C Comunicació pel pac de la gestió del
facebook, twiter i relació o notes de premsa als mitjans de comunicació.
Atès que L'any passat aquesta empresa va facturar al voltant de 22.000 €.. Més algun treball facturat al Patronat municipal d'esports.
a) Demanem que els dissenys de cartells, díptics i marxandatges que es fan per a diferents esdeveniments es passin a fer a ser possible per
mitjans propis i en cas de necessitar-se serveis externs a poder ser amb empreses de la població.
b) Demanem que ja que li hem apujat la factura fixa de prestació d'aquest serveis (que ens factura cada mes). S'inclogui els treballs de
comunicació que realitza, (com per exemple la maquetació de l'Alcarràs Info).
Seguidament es realitzen intervencions següents:
1.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que creu que la gent quan fa feines vol cobrar, aquesta persona realitzava unes feines valorades en 1.200
€. i ara s’han incrementat les tasques que es valoren en 1.400 €, algunes tasques si que estan a dins del contracte com l’Info Alcarràs i alguns
dissenys, però no tots. Han augmentat moltíssim les feines en les xarxes socials i s’ha adequat la retribució a l’increment de les feines que realitza,
els dissenys es proven de fer al municipi, si els costos similars o una mica més cars, la qualitat i els temps ho permeten sense es fan en empreses
de la localitat, seguiran amb això i puja la feina puja el fixe.
2.- El regidor del grup de C.D.C. Sr. Gerard Companys demanaria a veure si les poden passar quines són les seves funcions exactament, perquè
no han vist el gran canvi de feina en les xarxes socials per justificar aquests 200 €.
3.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra li contesta que les faran arribar aquest detall i comenta que les feines comporta contactes amb Fira de Lleida, premis
de l’UDL, vol dir que hi ha feines que no es veuen a la xarxa i que també hi són.
4.- El Sr. Manel Ezquerra replica que amb la contesta no faran cas al plec o que ja el feien, per tant ja estaran al tant si es fa o no en un futur.

Quarta.- El regidor Sr. Manel Ezquerra, portaveu del grup municipal de S.A. realitza el següent prec:
Prec per demanar un estudi profund de l'impost d'IBI rústic i urbà que patim els alcarrassins.
Donada la problemàtica i la preocupació causada amb l'arribada massiva de cartes del cadastre a tots els contribuents, el nostre grup vol formular
el següent prec:
El nostre grup municipal, durant la campanya a les darreres municipals, vam fer molt èmfasi en el greuge fiscal que patim els contribuents
alcarrassins respecte ciutadans de pobles similars als nostres. Una de les principals motivacions de la gent del nostre grup, això com moltes de les
inquietuds de la gent que va participar en un procés participatiu que vam impulsar, era aquesta càrrega fiscal desmesurada.
Una vegada endegada la legislatura... Atès que el nostre grup municipal, en una reunió del Patronat municipal del Jove Agricultor i en una altra
dins d'una comissió de l'Ajuntament, vam proposar que s'encarregués un estudi a través de la empresa contractada per fer medicions per portar a
terme la regularització del cadastre i ja que és especialitzada amb aquests menesters, qui millor que aquesta empresa DELTA 95 per fer-ho.
Demanàvem un estudi de les valoracions cadastrals en poblacions amb usos agrícoles i ramaders similars als nostres. Al·legant que d'aquesta
manera, tindríem informació contrastada per tal de reivindicar davant de la Direcció General del cadastre la errònia i desmesurada ponència de
valors que se'ns va fer l'any 2006 (i que es va començar a aplicar progressivament a partir de l'any 2007 i que encara no ha arribat al sostre).
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Atès que amb aquests arguments podrem demostrar, davant la direcció general del cadastre de Lleida, el greuge que pateixen els pagesos i
propietaris d'Alcarràs en relació a la càrrega impositiva que pateixen les explotacions situades en pobles similars al nostre. Pobles que en molts
casos observem com encara es regeixen amb valoracions fetes en la dècada dels 80.
Aprofitant l’avinentesa també hauríem de demanar un estudi comparatiu de l'IBI URBÀ respecte poblacions similars, (tant pel que fa amb número
d'habitants, serveis que reben els ciutadans, com pel que fa a l'estructura urbanística). Amb aquest estudi tindrem instruments per lluitar contra
aquesta càrrega impositiva fora de tota lògica i arguments per defensar coses per justícia i sentit comú.
Per altra banda, no només no s'ha pal·liat el greuge que patim Alcarràs fiscalment parlant, sinó que sota la excusa de regularitzar edificis existents
se'ns torna a camuflar un autèntic catastrazo (paraula que es va posar de moda en les èpoques dels ministres Boyer, Solchaga o Solbes del partit
socialista o els ministres Rodrigo Rato o Montoro pel PP) tan se val els uns que els altres perquè tots van ser igual de nefastos, tots van portar a
terme els seus particulars "catastrazos" amb l'únic objectiu que l'afany recaptatori a costelles de la ciutadania... i total; feien aquests catastrazos, un
darrera l'altre, per tal de mantenir la Festa de la despesa pública i del clientelisme polític d'aquest país. Aquests mal governs van posar l'objectiu en
fer pagar més als ciutadans de a peu. Les classes mitjanes i baixes van acabant sent les més castigades, excepte en els municipis on els seus
governants van ser hàbils per contenir aquestes mesures.
Tornant a nivell municipal, que la praxis no dista molt de la d'aquests governs citats: nosaltres estem d'acord en que tots els ciutadans compleixin
amb les obligacions fiscals i en que totes les construccions estiguin regularitzades al cadastre, però senyores i senyors: primer arreglem el
"desaguisado" i després ja regularitzarem. Ja que fer-ho en sentit contrari, primer regularitzar per això augmentar els ingressos de l'Ajuntament,
dóna que pensar que el que es busca es omplir les arques municipals. (Amb tot el que ha passat en aquest poble en matèria d'impostos, no queda
una altra que pensar que el pla estava ordit per aconseguir finançament fàcil destinat a cobrir les despeses d'un ajuntament endeutat i "gastón").
Volem aprofitar que parlem del principal ingrés de l'Ajuntament (els impostos directes, bàsicament IBI's), per recordar que quan t'has acostumat a
gastar molt, tornar endarrere es fa difícil. En aquest cas rebaixar els impostos no serà fàcil. Però per aconseguir-ho i tornar a la realitat, la clau és
reduir la despesa.
O sigui, la clau ha de ser una clau de fontaneria d'aquelles grosses, "una stilson", d'aquelles que serveix per tancar aixetes grosses a les que se'ls
ha trencat el volant o la maneta.
Per tant. Volem formular la pregunta en la taula del plenari. Es pensa portar a terme el que hem vingut proposant des de fa temps?, impulsarem
aquest pla estratègic que comença encarregant un estudi de les carregues fiscals que tenen municipis similars al nostre?, Senyores i senyors. La
manera més important de "solventar" un problema, passa per primer descobrir-lo, destapar-lo, analitzar-lo i reconèixer que existeix.
Per tant, després dels motius exposats demanem:
a) Treballar plegats per tal d'impulsar un pla estratègic que contempli la reducció de la despesa perquè es l'única manera que podrem rebaixar els
impostos.
b) Realitzar tots els passos adients per sol·licitar a la direcció General del Cadastre una nova ponència de valors realista, adequada i similar a tots
els pobles del nostre voltant.
1.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que creu un cop més que s’estan demanant coses que ja s’estan fent i així estaran tota la nit, no trobarà cap
municipi que hagi fet més que nosaltres, hem demanat totes les baixades del cadastre que la Gerència cadastral ha posat a disposició dels
ajuntaments, per cert la primera que es va fer va ser a petició de l’ajuntament d’Alcarràs i van ser dels primers, entre d’altres. Pel que fa a la
demanda del pla estratègic de la rebaixa de la despesa creu que se l’hauria de plantejar sobre la base de quins són els serveis que voldria retallar,
repeteix que la seva política respecte a la reducció de la despesa es fa sobre aquesta pregunta, quins s’han d’eliminar?, creu que els serveis que
es presten no es poden eliminar, són serveis bàsics necessaris per tenir una bona convivència i pensen que els ciutadans tenen dret als serveis
perquè per això paguen aquests impostos. Afegeix que nosaltres no van ser els que han fet aquests “catastrazo”, el que comenta va venir
senzillament de la última reunió amb el director provincial del Cadastre Sr. Castelló, on es va demanar la tercera reducció dels valors cadastrals a
la que s’adhereix l’ajuntament, i en aquesta reunió el Gerent va comunicar que hi havia més de 200 irregularitats al municipi d’Alcarràs i que
estaven fent una regularització a tots els municipis, per això es va fer, perquè era d’obligat compliment i per això s’han fet les reducció de les
valoracions de les ponències cadastrals, perquè eren valoracions injustes per a molts municipis, no sol perquè el mercat fos més baix sinó perquè
no tenia preu. D’aquí les baixades de valors a propostes dels ajuntaments. També es va demanar amb la mateixa reunió amb el gerent del
cadastre que es computessin les valoracions del rústic de la mateixa manera que es feia la reducció en sòl urbà, baixes de les tres reduccions de
ponències superiors cadascuna al vint per cent. El que fa l’ajuntament es jugar amb els tipus impositius, com ja l’ha explicat en ple, agafant com a
exemple els rebuts dels particulars, de tal forma que si baixen els valors cadastrals i l’ajuntament no es pot permetre una reducció d’ingressos del
vint per cent de l’IBI, ja que provocaria una forta repercussió en els serveis claus pels ciutadans i als que tenen dret, el que fa es pujar o baixar els
tipus impositius per tal que aquests rebuts individuals a pagar cada any tinguin una baixada pels veïns, es pot comprovar amb cada rebut amb una
reducció aproximada del 3%. Ara ha canviat la Gerenta del cadastre i s’ha contactat amb ella perquè em tingut moltes reclamacions per la darrera
regularització del cadastre, perquè l’entengui tothom la regularització pretén donar d’alta edificis que no estaven declarats i per respecte als veïns
que tenen bé les coses i paguen correctament s’ha de fer la regularització perquè és just i estarem obligats per aviat que tard. Respecte a les
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queixes rebudes l’ajuntament s’ha ofert als veïns a rebre les reclamacions i portar-les conjuntament al cadastre. Afegeix que sent una nova
Gerenta del Cadastre l’ha tornat a insistir que tinguin en compte la baixada de ponències en edificacions en sòl rústic. Algunes reclamacions es
bases sobre regularitzacions que no tenen sentit, com baixos considerats com a comerços, i aquestes ja ens han dit que la gent faci fotografies per
acreditar-lo i es passaran les al·legacions des de l’ajuntament, d’altres reclamacions són per superfícies declarades que es resoldran aportant els
plànols de les edificacions a les al·legacions a presentar i el donarien per vàlid. Són feines que ja es fan. Ell diria que l’ajuntament està menys
endeutat que fa cinc anys i respecte a lo de “gastón” és per les despeses bàsiques per a una millor convivència entre els veïns d’Alcarràs i
seguirem amb aquesta política.
3.- El Sr. Manel Ezquerra replica que sempre se l’acaba contestant el mateix, han demanat correctament fer un pla estratègic per estudiar els
serveis a reduir o estalviar despeses, com la municipalització de serveis, es un pla per treballar per estudiar com reduir, per veure les despeses i
ingressos que havien abans, sol faltaria que no es redueixi el deute amb els ingressos que tenim. En quant l’aprovació de les ponències diu que es
poden fer cada deu anys i al 2007 no es va ser hàbil al demanar-la, com van fer altres municipis que no la van acceptar. Perquè quan es demana
la reducció dels valors cadastrals, que no és la ponència, es diu que a la rústica no l’accepten, es curiós quan a la resa d’Espanya pràcticament ni
es paga, aquí paguem una barbaritat i són dels més cars de Catalunya, superant a Lleida a més edificacions que nosaltres. Insisteix en el pla
estratègic per reduir despesa i impostos. I demanar reduir la ponència de valor perquè han passat deu anys, i voldria poder anar a l’entrevista amb
la Gerenta del cadastre, perquè li diria que hi ha poblacions que no tenen ni ponències actualitzades des de fa molts anys. Vol que consti que al
Ple del dia 19 de juny de 2014, es sol·licita la regularització cadastral dins del punt: Punts no inclosos a l'ordre del dia, donant lectura al mateix a
l’acord en el que atès que ens informen de les irregularitats detectades informen també de la possibilitat de fer una inspecció d’ofici, cosa que
també es diria a d’altres, sent l’ajuntament el que es demana fer la regularització a la primera que es realitzi, i la proposta resulta aprovada per
unanimitat de tots els regidors assistents, i “viva la Pepa” considera que això no és normal, el problema actual de regularització amb les cartes del
cadastre i els 60 €. de taxes, i les declaracions de les explotacions ramaderes, tots aquests problemes venen d’aquell acord del Ple. Estem
aprovant més càrrega fiscal, estem aprovant 200.000 €. més que es pagaran, i demana per això intentar arribar a una solució parlant d’una forma
correcta, perquè segur que tenen moltes coses en comú per reduir la despesa i sol·licitar una nova ponència de valors per l’any que ve.
4.- L’Alcalde respon que evidentment els ajuntaments tenien la potestat d’adherir-se o no a la regularització de reducció dels valors i Alcarràs es va
adherir absolutament a totes, d’altres municipis no han demanat les regularitzacions de baixades que al final ha tirat endavant el Cadastre, es molt
fàcil dir el que s’ha dit el Sr. Ezquerra, com és fàcil dir que es pot reduir la despesa, però li torna a demanar que digui on reduiria la despesa perquè
quedi clar. Nosaltres no platejarem res perquè ja l’estan fent, no com ho faria ell, però el món està fet per gent amb opinions diverses, i estan en el
dret d’executar les decisions que pensen millors pel nostre poble, la reducció no s’ha de fer sobre alguns serveis. Respecte al ple del juny de 2014
va venir donar per la informació donada pel Gerent del Cadastre Sr. Castelló i l’ajuntament per justícia social, per evitar que, com diu el Sr.
Ezquerra, deixar les coses irregulars que continuïn igual d’irregulars, nosaltres ens va agafar de seguit per una explicació: una per justícia, no està
bé que gent pagui una cosa per tenir-les regularitzades i d’altres persones que no les tenen regularitzades no les paguin, per justícia social tots
som iguals, també van imaginar-nos que aquestes dos-centes irregularitats pujarien un pico que revertirà a la gent que paga impostos, perquè
farem una reunió amb la cap de gestió de l’organisme autònom de recaptació de la diputació que tindrà les dades més fidels del que passarà l’any
vinent amb el cadastre, i farem una reunió de l’equip de govern i això hi haurà de més repercutirà en una baixada d’impostos, com em fet fins ara,
que l’ajuntament recaptarà el mateix, que passarà que la gent que estava irregular beneficiarà a la majoria de tot el poble. És legítim i estan en el
seu dret i es la millor manera de fer justícia social. No es que la gent faci irregularitats fa coses malament sinó que ningú acostuma a fer les
declaracions, per això s’ha de regularitzar per no reduir la despesa en els serveis necessaris, i afegeix que aquesta és la nostra política s’estigui
d’acord o no i per cert la gent pagarà menys.
L’Alcalde dona per tancada la deliberació perquè ja estan prou clares les posicions.
Cinquena.- El regidor Sr. Manel Ezquerra, portaveu del grup municipal de S.A. realitza la pregunta següent:
Per quin motiu es va formalitzar la nova pòlissa de crèdit de cinc-cents mil euros.
En el últim ple ordinari us vaig fer una pregunta clara i concisa: per a quin motiu s’havia formalitzat una pòlissa de crèdit de 500.000 €?, no seria
per pagar factures acumulades després del dispendi davant la campanya electoral del maig? (Vaig afegir que aquesta pregunta també me la
havien fet arribar diverses persones).
Segons l'esborrany de l'acta que hem aprovat a l'inici d'aquest Ple. Em vau contestar; "que aquí xafarderies de bar no s'han de dir". (Quan jo en
cap moment havia dit que me les diguessin en un bar. Sinó que me ho havien dit pel carrer en referència a la ciutadania en general).
A la nostra pregunta que deia; que passaria dintre de dos o tres mesos, quan tot apuntava que amb la tendència de despesa que portàvem la
pòlissa de crèdit estaria esgotada?. Ens vau dir; que ja en parlaríem, que de moment era fer volar coloms. Doncs bé... Ens podeu explicar com
està la pòlissa de crèdit en aquest moment?, és cert que no hi ha diners?, és cert que tot i que la llei marca pagar factures en menys de 30 dies,
encara hem de pagar moltes factures de la Festa Major?.
En la mateixa línia, en el citat Ple ens digueu que no fèieu clientelisme polític i que no governàveu pendents del calendari electoral. Que tota la
despesa estava dins dels pressupostos (tot això està transcrit a l'acta que hem aprovat a l'inici del Ple d'avui). Doncs bé, donat que em vau dir que
portés els números per demostrar-ho (tot i que creia que vosaltres hereu conscients de les modificacions pressupostaries) aquí us porto un
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extracte dels crèdits pressupostaris que heu tingut que escometre perquè us haveu passat del pressupostat en escreix. (Sobretot en el capítol de
béns corrents i serveis).
PREGUNTA: En quin estat es troba la pòlissa de crèdit contractada per poder acudir als pagaments de les factures, avui es diu que al 30 de
setembre estava utilitzada en 500.000 €, ara pot ser estarà en més, com es troba la situació?.
1.- El regidor delegat d’hisenda Sr. Jaume Bernis contesta primer que vol tornar a deixar clar que ja teníem una línia de confirmin per 500.000 €.
Que s’ha transformat en una pòlissa de crèdit pel mateix import, respecte a la segona pregunta de si es gasta molt diu que complir amb els marges
de compliment que s’han declarat al tercer trimestre que em comunicat abans resulta que el percentatge d’endeutament es troba en un 58’8 % el
que vol dir que complim com es va explicar en comissió i continuem baixant el percentatge d’endeutament, cosa que el diu tot el contrari, sobtant
que tenint la informació que té continuï dient el que ha dit anteriorment. L’estat d’utilització de la pòlissa es molt variable, canvia contínuament, però
quan es van presentar els números del 3 r. trimestre. Estaven al voltant de cinc-cents i pico mil euros, la pòlissa és fluctuant i varia la seva
disponibilitat, per tant això de ser gastosos es tot el contrari als números que acabem presentant a hisenda, es a dir continuem baixant
l’endeutament. La pòlissa substituïa al confirmin que no era àgil per treballar ni per les empreses que havíem de pagar, i a avui tenim cinc-cents mil
dels vuit-cents mil disponibles. Quan les paraules són tan insistents en que pugem i gastem solament es pot dir que contradiuen les dades
presentades trimestralment certificades pel secretari-interventor. Sempre el que expliquem està presentant pel secretari-interventor al ministeri
d’hisenda. La resposta està dita al punt anterior de l’acta.
2.- El Sr. Manel Ezquerra del grup de S.A. diu que els números sabem perquè serveixen i que es poden presentar per buscar mil i unes
combinacions, l’han posat a la boca coses que no ha dit, no ha dit que pugem l’endeutament sinó que s’estan endeutant, cosa que li repliquen el
Sr. Bernis i el Sr. Alcalde, continua dient que ha dit que continuem sent un ajuntament gastón i endeutat, sol faltaria que no baixessin
l’endeutament si paguem els rebuts cada mes. Queda clar que reconeix que baixem endeutament, clar que surten els percentatges aquests,
curiosament l’endeutament era el 110% dels recursos corrents i curiosament ara és del 75 %, tot lliga per que no parem de pujar els impostos.
Però és que tot està apuntat en els papers, com és que la partida de festes es passen en 90.000 €. I en un altra relacionada en festes es passen
de 50.000 €. del pressupostat l’any 2014, on està el control pressupostari, es anem a més de 400.000 €. Una desviació fora de lògica?, però n’hi
ha altres desviacions que va relacionant el Sr. Ezquerra de la liquidació de 2014, total al Cap. De compra de bens i serveis del 2014 hi ha una
desviació de 545.000 €. que no s’inventa que surten als papers vol dir que som gasons, que al final es compensen amb les inversions que no es
realitzen, segons interessa, sempre dèiem que pressupostaven moltes inversions que no es feien per cobrir altres despeses. No vol que
tergiversen les seves paraules. No li queda clar la resposta, ni entenc que no s’utilitzés el confirmin i ara si la pòlissa, però poden dir el que vulguin
però s’han utilitzat per pagar factures i el clientelisme polític abans de les eleccions. No pot ser deuria d’haver un control per l’estat per evitar.
3.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra demana que no tracti a la gent d’ignorants, no es pot acusar a la gent de que es gasta malament o que malversem
diners, no es malversa res. L’Alcalde continua dient que el to de la seva intervenció no es adequat
4.- El Sr. Ezquerra no diu que s’hagi malversar sol parla de gastar diners de bens i serveis, solament demana un control de la despesa d’una forma
respectuosa i el que passa es que diu coses que no agrada sentir-les, es poden tenir diferents punt de vista però demana que no s’utilitzi la
mateixa resposta sempre no es pot fer demagògia i demana que es respongui a la pregunta.
5.- El Sr. Jaume Bernis, regidor delegat d’hisenda, manifesta que li sap greu per la gent que els escolta perquès estem repetim i sentint sempre el
mateix i la veritat es que des de que governa Esquerra sempre s’han explicat les coses a la mateixa línia i cadascú te la seva opinió. Li sap greu
que repeteixi el mateix perquè ja porta un temps a l’ajuntament i encara hi ha coses que no les acaba d’entendre perquè un pressupost són
previsions, el que ha de mirar es si a final d’any s’ha reduït l’endeutament, es redueix el termini de pagament a proveïdors i es continua baixant la
pressió fiscal, cosa que el Sr. Ezquerra esta dient fa molta estona que continuem pujant el deute i els impostos, sol cal mirar el final de l’any,
evidentment durant l’any hi ha partides pressupostàries que es modifiquen i això passa a tota reu, el greu seria que l’increment de les partides
generessin endeutament, aquí ha passat tot el contrari cada any i la pressió fiscal també, per això espera que s’acabi documentant més be per dir
el que ha dit, i reitera que la pòlissa es va fer per canviar una línia de confirmin, que les pòlisses sumen vuit-cents mil euros i actualment estan
utilitzades fins a 500.000 €., més clar no es pot ser, no li donem més toms quan està escrit, evidentment cadascú els números se’ls pot mirar de
qualsevol manera, però el que l’acaba signant és el secretari-interventor i els aprova el Ministeri d’Hisenda. Cal mirar els números finals i aprovats i
no es van passar dels pressupostos que estaven marcar, han baixat l’endeutament i la pressió fiscal.
Sisena.- La regidora Sra. Ester Ibars, pel grup municipal de C.D.C. efectua el prec següent:
Manifesta que serà breu i demanaria a tothom de ser breus, perquè són temes que s’han de destacar però segurament els repetirem, formula el
següent prec:
Prec sobre la regularització cadastral.
A una Junta de Govern consta que hem tornat a ser inclosos en una nova reducció dels valors cadastrals, el que demanaria es que no passes com
l’altre any, que no es compenses amb un increment del tipus impositiu, perquè sembla incongruent demanar reduir la base per incrementar els
tipus per obtenir es no perdre recaptació i poder mantenir el nivell de despesa. Si l’altra vegada es va fer podria demanar intentar reduir una mica
les despeses, per exemple com ja ha sortit abans el tema de les despeses de la festa major, perquè crida molt l’atenció que et passis de 175.000
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€. del pressupost i al final acabem gastant-nos en festa 433 mil euros, i es que es podria baixar una mica d’aquí i d’allà, ja sabem que encara
estem per sota del nivell d’endeutament i que encara ens podríem endeutar més, però no cal entrar per aquest camí. Per això fan el prec de si es
redueix el valor cadastral que no es redueixi el tipus impositiu i que els ciutadans no sols vegi reduït els seus rebuts en molts pocs diners, si pot ser
en més millor.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta al prec que, com ha dit abans el tema del cadastre és inassumible, que la primera rebaixa cadastral no calia
tocar el tipus impositiu, perque es feia dins del període d’actualització dels valors cadastrals que arrivava fins al 2017, pujant un 10% anual
progresivament, si es fixen la primera baixa de valors no es va notar per això, sol cal fixar-se que en la primera reducció encara es va baixar el
tipus impositiu. A les posteriors baixades de valors cadastrals si que es va pujar els tipus impositius perquè es insuportable una reducció d’un
ingrés en un 20% aproximadament i s’hauria d’haver fet una reducció de serveis molt dràstica, creiem que la despesa en serveis és la justa i
necessària. Per això s’opta per la reducció del valor de les ponències cadastrals perquè així es rebaixen d’altres impostos, no només afecta a l’IBI,
i la recaptació de l’IBI es regula amb els tipus impositius, però amb l’efecte que als rebuts que els veïns paguen per les cases cada any baixen una
percentatge del 2 o el 3 % progressivament, aquesta es la manera de fer, no poden mantenir els tipus impositius i haver de baixar les ponències de
valors. En quant a la despesa en festes i el desviament pressupostari d’això, estaven comptades les nits a la fresca, es tracta per la qualitat que
s’ha volgut donar als actes, i aquí entrarien si val la pena o no, ells aposten per una festa de qualitat pel prestigi que dona al municipi i una
repercussió econòmica indirecta al venir més públic que fan despesa econòmica al municipi i prestigi, sempre que es pugui optaran per aquesta
línia, frenant la despesa quan es pugui però hi ha moments que optes per millors orquestres, etc.
La Sra. Ester Ibars replica dient que aquest any la partida de festa major és la mateixa que l’any passat, sense la desviació, per tant la despesa ha
de ser pels extres, si fos per la voluntat manifestada la partida inicial del 2015 hagués estat més alta i és la mateixa.
El regidor delegat de festes l’any anterior, Sr. Santi Pelegrí respon que el concepte és el que ha dit el regidor Sr. Bernis abans, un pressupost és
una previsió a repartir entre unitats orgàniques i en aquests cas es van calcular que es gastaríem més o menys així, però després es va optar per
tenir més repercussió i donar més qualitat i per això es va incrementar la despesa. –Replica la Sra. Ester Ibars que aquí és on està el problema
que cadascú es gasta el que vol. El Sr. Pelegrí afegeix que la despesa de les Nits a la fresca també s’ha multiplicat i son tres mesos, i també el
jovent.
Setena.- El regidor Sr. Gerard Companys, pel grup municipal de C.D.C. efectua la següent pregunta:
Pregunta sobre activitats del P.M.E.
Adreçada al regidor d’esports Sr. Jaume Bernis, en relació amb la relació de les activitats del Patronat Municipal d’esports, però no es parla de la
marxa nòrdica, preguntant si no es tira endavant ?.
El regidor Sr. Jaume Bernis respon que solament es van apuntar tres persones.
El Sr. Gerard Companys continua preguntant si els pals que es van comprar per uns mil i pico euros es podran retornar o ens el quedem?.
El regidor Sr. Jaume Bernis respon que els pals estan al patronat i ens els quedem.
El regidor Sr. Gerard Companys manifesta que el seu grup creu i demana es que cal esperar a veure la gent que s’apunta i després comprar el
material, en aquest cas, en aquest cas són 1002 €. que ja s’ho val, però si ho fessin amb totes les activitats seria greu, per exemple aquests mil
euros no els caldria pagar.
El regidor Sr. Jaume Bernis respon que està completament d’acord amb la seva apropiació, si es va fer la compra es perquè ens oferien un pac
especial pel preu i no només això sinó que la persona que els va oferir la caminada nòrdica els deia que s’estava oferint a tot arreu, i pensant que
al poble hi havia molta gent,, moltes dones que caminen pel dia i tarda, i pensaven que l’oferta era bona i que l’activitat funcionaria aquí,, al final es
van apuntar dos o tres persones. Ara s’ha de treballar per aconseguir-lo, si al final no funciona s’haurà de vendre, però s’ha de donar una
oportunitat.
El Sr. Gerard Companys, insisteix que cal fer un estudi previ, perquè ofertes n’hi ha moltes i segurament l’any que ve en trobarien oportunitats,
però no calia gastar en això i pot ser si en d’altres coses necessaris, insisteix en fer l’estiu previ.
Vuitena.- El regidor Sr. Jordi Janés, portaveu del grup municipal de C.D.C. efectua les següents preguntes:
Prec sobre l’inici de l’ampliació del cementiri vell.
Pel temps que queda serà breu, des de Convergència estan satisfets de que s’hagi fet finalment l’ampliació del cementiri vell, ja que el govern ha
prioritzat obres i complements lo que dèiem per campanya electoral, i ja van denunciar a l’anterior ple i durant la campanya electoral de que
s’havia de fer aquesta obra, i al final s’ha trobat aquesta petita partida de 42.700 €, quan ara parlen d’una desviació de la festa major d’uns 170.000
€ -quasi trenta milions de les antigues pessetes-, veu que al final que la seva reiteració ha arribat a bon punt.
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Pregunta sobre al utilització de la pòlissa de crèdit.
Ens trepitgem amb coses perquè estan d’actualitat, el seu grup se li va ocorre demanar-lo a 15 d’octubre, quan la informació de l’estat de la pòlissa
de crèdit era al 30 de setembre, i les va sorprendre que de la pòlissa del confirmin solament quedin 110 €. I de l’altra de 200.000 solament queden
uns 80.000 disponibles, en definitiva que de les nostres pòlisses únicament ens queden 117.000 €. al 15 d’octubre. Per això pregunta quins
ingressos ens queden per tenir fins al final d’any, IBI, altres partides que no sabem i pe això el pregunta, tindrem diners? Perquè ara haurem de
pagar el 25% de la paga extra als empleats, més la paga extra doble de final d’any que suposa més esforç, estem al de mateix suposa un esforç,
ens desviem molt en despeses de festa major i encara tenim l’obra del camp de futbol que amb uns 250.000 € estaria ha acabada, cosa que
abans es comentava de les inversions. Anteriorment l’Alcalde li preguntava al Sr. Ezquerra de Sempre Alcarràs que què faria per reduir la
despesa, doncs el seu grup el te clar, amb el tema de la festa major evitarien la desviació i la farien més austera perquè les que fèiem ja eren
normals, del tema de premsa us havíeu queixat de que aquí abans es pagaven molts diners i ara veiem que progressivament es va pujant el
capítol de comunicació, el seu grup per aquí el reduiria, i abans ha dit l’Alcalde o el Sr. Bernis que es continua baixant el termini de pagament de
factures, però s’hauria de ser més honestos i dir que el darrer primer i segon trimestre estava entre 40 i 48 dies i caldria fer la puntualització.
L’Alcalde contesta que entendrà que el cementiri no l’han fet per que han fet la reclamació el grup de Convergència era una necessitat bàsica i
estava contemplat al pressupost i això estava previst. –el regidor Sr. Janés replica que al altre pressupost també estava previst-, per això s’ha ficat
per executar-lo. Respecte a les pòlisses diu que no sap si han treballat amb pòlisses de treball, perquè a la seva empresa les pòlisses tenen una
variabilitat brutal, tu estàs supeditat als ingressos que et venen mensualment, de la Diputació dos-cents i pico mil cada mes, la participació de
tributs de l’estat, el padró de la taxa de la brossa, esta tot ara quan no tenim obligació, aquest 25% de paga la paguem ja, abans del 31 de
desembre que l’apunta el Sr. Janés, i perquè un informe de la intervenció els diu que la podem pagar, i perquè complíem amb els 28 dies ara, si
que portaven dos trimestres incomplint, però es va explicar en una comissió informativa d’hisenda el perquè el tema de les factures electròniques,
que quan entren ja estan dins del còmput de dies, i el que es feia tothom es que quan et entrava una factura física tenies 30 dies per comprovar-la
si s’adequava a la despesa feta i després pagaves en 30 dies, amb la factura electrònica no passa, en quan d’entra ja computa. És el canvi de
treball el que va quedar per complir dos o tres mesos, -el regidor Sr. Janés apunta que van ser dos trimestres i que d’això es queixen que el
problema està causat perquè han aflorat unes factures que han d’entrat pel sistema informàtic-, l’Alcalde afegeix que és cert que van ser dos
trimestres i tot ha estat causa d’aquest nou sistema. Pel que fa a la premsa diu que no té res a veure amb el que es feia abans, la despesa que es
tenia amb la que es fa ara, sol cal ficar damunt de la taula els temes de les xarxes socials que abans no hi eren o hi eren simbòlicament, -El Sr.
Janés replica que a l’Alcarràs Info i les agendes mensuals ha tingut un canvi radical de comunicació i disseny on es gastava més o les fotocopies-,
l’Alcalde continua dient que es un altra forma de treballar que ha augmentat més i també el volum de treball i continuarem per aquesta línia.
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, 29 d’octubre de 2015.
EL SECRETARI.
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