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ACTA NÚM. 04/2020
Expt. PLN/2020/04.

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 30 DE JULIOL DE 2020.
Data: 30 de juliol de 2020.
Horari: Inici a les 20:00 h i acabament a les 23:15 h.
Lloc: Sala de sessions.
A les 20:00 hores del dia trenta de juliol de dos mil vint, es reuneix a la Sala de Sessions de la Casa
Consistorial el Ple de la Corporació Municipal de la Vila d’Alcarràs constituïda excepcionalment a la Sala
d’actes del Centre Cultural Municipal, presidida pel Sr. Alcalde-President Sr. Manel Ezquerra Tomàs, amb
l’assistència dels regidors que es relacionen seguidament, i la del Secretari Sr. Pere Biedma Agüera, que
certifica.

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

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

ACTA DEL PLE

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

ABSÈNCIES:

Es donen les absències excusades dels regidors i regidores següents:
-Durant tota la sessió de la regidora Sra. Ester Ibars Vitores (JXCAT).

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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Manel Ezquerra Tomàs (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 17/11/2020
HASH: 244cd838b4700058c49b79dc0a3c1dc2

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

Número: 2020-0004 Data: 17/11/2020

ASSISTENTS:

L’article 85 del Reglament d’Organització i Funcionament dels Ens Locals possibilita que, en supòsits de
força major i per Decret de l’Alcaldia prèviament notificat, es pugui celebrar les sessions plenàries en llocs
oficials diferents de la sala de sessions de la Casa Consistorial. Per acord del Ple s’habilità la sala del
Centre Cultural Municipal “lo Casino” com a Sala d’Actes de la Casa Consistorial per tal de celebrar
sessions que precisessin preservar la seguretat dels assistents. Als efectes de preservar el distanciament
requerit per la normativa reguladora de l’estat d’alarma decretat per l’Estat i d’emergència decretat per la
Generalitat de Catalunya i per l’Ajuntament en relació amb la pandèmia.
D’acord amb l’art. 46.3 de la Llei de Bases de Règim Local, modificada pel Real Decret 11/2020, del 31 de
març i en virtut de l’establert en la Disposició Addicional Tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de
mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, i la Resolució P DA/739/2020, de 15
de març, per la que es dona publicitat a la Instrucció 3/20.20, sobre mesures preventives de protecció i
organitzatives d’aplicació al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu del coronavirus
SARS-cov-2. La sessió es realitzarà per videoconferència i s’emetrà per mitjans telemàtics usant la emissió
habitual de televisió en directe des de la seu electrònica municipal.

ACTA DEL PLE

ORDRE DEL DIA:

A) PART RESOLUTIVA.

1.- Expedient PLN/2020/02/3. APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS.
Donat per llegit l’esborrany de l’acta del Ple corresponent a la sessió següent:
1.

Expedient PLN/2020/02. Sessió ordinària del dia 11 de juny de 2020.

2.

Expedient PLN/2020/03. Sessió extraordinària del dia 22 de juny de 2020.

Número: 2020-0004 Data: 17/11/2020

A tal efecte es celebra a la seu del Centre Cultural Municipal la sessió ordinària del Ple municipal, prèvia
convocatòria i publicitat efectuada amb l’antelació i forma reglamentària, amb quòrum d’assistència
suficient. Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, seguidament es procedeix a conèixer
els assumptes inclosos a l’Ordre del dia.

Oberta deliberació es donen les intervencions de l’extracte següent:
1.- El regidor portaveu del grup d’ERC Sr. Santi Pelegrí, proposa l’esmena següent:
A l’acta de la Sessió ordinària del dia 11 de juny de 2020, al punt 10.- Expedient 77/2019. APROVACIÓ
DE CONTRACTE DE LLOGUER AMB DESIMPACTE DE PURINS ALCARRÀS, S.A.U., PER L’ÚS DE LA
FINCA AMB REFERÈNCIA CADASTRAL ON HI HA LES INSTAL·LACIONS DE LA PLANTA DE
TRACTAMENT DE PURINS DE LA PARTIDA COVES, apartat de deliberació, a la tercera intervenció,
s’hauria d’afegir un comentari que no hi consta a la transcripció de l’acta, a saber:
On diu:
“3.- El regidor portaveu del grup d’ERC Sr. Santi Pelegrí manifesta la seva conformitat, malgrat
que la reducció del volum és molt significativa, es passa de 200.000 m3 a 60.000 m3 de purins
mínims.”
Ha de dir:
“3.- El regidor portaveu del grup d’ERC Sr. Santi Pelegrí manifesta la seva conformitat, malgrat
que la reducció del volum és molt significativa, es passa de 200.000 m3 a 60.000 m3 de purins
mínims, si ha estat consensuat amb els ramaders endavant”.
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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.

2.- L’Alcalde i resta de portaveu accepten l’esmena.
Posada a votació la proposta amb l’acceptació de l’esmenta, amb l’assistència de dotze dels tretze regidors
que formen el nombre legal del Ple, resta aprovada per unanimitat.

2.- Expedient 395/2020. COMUNICACIÓ AL PLE DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA DICTADES
PER CAUSA DE L’ACTIVACIÓ DEL PLA D’EMERGENCIES MUNICIPAL PER MOTIU DE PANDEMIA
DEL CORONAVIRUS COVID-19.

L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de
governació celebrada el dia 27 de juliol de 2020, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
En virtut de les competències atorgades per l’art. 21.1.m) de la Llei 7/85, de bases de règim local, s’han
adoptat personalment i de comú acord amb l’equip de govern els decrets per raó de l’emergència
declarada pel Covid-19, establint les mesures necessaris i adients per implementar les normatives
estatals i autonòmiques, dictant-se els Decrets més significatius següents:

El Ple es dona per comunicat.

3.- Expedient 798/2020. APROVACIÓ DE PROPOSTA DE DETERMINACIÓ DE FESTES LOCALS PER
A 2021.
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de
governació celebrada el dia 27 de juliol de 2020, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
L’Alcalde-President, en virtut dels següents

ACTA DEL PLE

2.- Decret 2020/591, del 16/07/2020. De mesures especials de contenció del brot epidèmic al Baix Segrià
resolució SLT/1698/2020, de 15/07/2020.

Número: 2020-0004 Data: 17/11/2020

1.- Decret 2020/561, del 07/07/2020. Per passar de situació d’alerta a activació del Pla d’Emergència
Municipal d’Alcarràs.

Atès que el Departament d’Empresa i Ocupació sol·licita acord del Ple de l’Ajuntament per tal que, en
virtut del que estableix l’art. 46 del R.D. 2001/1983, es determinin els dos dies de festes locals per a l’any
2021. En virtut de I' acord del Ple del dia 29 de juny de 2005 en el que es van establir els criteris per a
assenyalar els dies de festes locals, pel primer dia respectant sempre el dia 20 de gener per la festivitat
de St. Sebastià i determinant pel segon dia el darrer divendres del mes d’agost.
Es proposa per l'Alcaldia l’adopció del següent,
ACORD:
Primer.- Establir els dies de festa local per a I' any 2021 següents:
-El dimecres, 20 de gener de 2021.
-El divendres, 27 d'agost de 2021.
Segon.- Comunicar la resolució al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, així com les entitats
educatives i representatives del comerç local, disposant així mateix publicar l’acord al Tauler d’anuncis de
la seu electrònica.
Oberta deliberació es donen les intervencions de l’extracte següent:
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de dotze dels tretze regidors que formen el nombre legal del
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ANTECEDENTS:

Ple, resta aprovada per unanimitat.
4.- Expedient 2026/2019. RESOLUCIÓ SANCIONADORA EN MATÈRIA DE GOSSOS PERILLOSOS.
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de
governació celebrada el dia 27 de juliol de 2020, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
L’Alcalde-President, en virtut dels següents
ANTECEDENTS:
Primer.- En data de 13/02/2020 es va iniciar per decret d’alcaldia expedient sancionador contra el Sr.
M.F.O.M. ...889H per una possible infracció de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.
Segon.- En data del 17/02/2020 es va emetre el plec de càrrecs per part de l’instructor, tot el qual fou
notificat degudament a la persona interessada, en data de 05/03/2020.

ACTA DEL PLE

Infracció 1 Portar el gos a la via pública sense morrió
Persona inculpada
Document identificació
el Sr. M.F.O.M. ...889H
...889H
Document de denúncia
Data
Acta policial
30.08.19
Descripció del fet inculpat
El gos de nom Kimbo i de raça American Bully quines característiques consten en el document de denúncia no
portava morrió en un lloc concorregut de persones, en ocasió de la Festa Major d’estiu.
Lloc
Data del fet
Carrer Lleida, 38
30.08.2019 21:10 hores
Infracció que constitueix l’acció u omissió, sens perjudici de les al·legacions que pugui formular i les proves
que pugui aportar la persona inculpada
e) Portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius i
als llocs i als espais públics en general.
Article
Caràcter
Import
Norma
7.2.e
Greu
150-1500
LLEI 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.
Circumstàncies graduadores de l’import de la multa, article on es preveuen de la norma esmentada i import
de la multa que es proposa
És té en compte que es tracta d’una conducta que no pot esdevenir per descuit. Es
11.2
Llei 10/1999
portava el gos en un lloc concorregut la qual cosa suposa una major transcendència
social. Per això es proposa una multa de 750 euros
Òrgan resolutori
Article
Norma
Ple municipal
13.b
LLEI 10/1999
Infracció 2 No estar censat el gos
Persona inculpada
Document identificació
el Sr. M.F.O.M. ...889H
...889H
Document de denúncia
Data
Acta policial
30.08.19
Descripció del fet inculpat
No inscriure el gos al registre específic del municipi corresponent.
Lloc
Data del fet
Carrer Lleida, 38
30.08.2019 21:10 hores
Infracció que constitueix l’acció u omissió, sens perjudici de les al·legacions que pugui formular i les proves
que pugui aportar la persona inculpada
No inscriure el gos al registre específic del municipi corresponent.
Article
Caràcter
Import
Norma
7.2a
Lleu
60-150
LLEI 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
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Quart.- Vist que de l’acta policial queden suficientment demostrats els fets i en deriven les circumstàncies,
que segueixen:

Número: 2020-0004 Data: 17/11/2020

Tercer.- La persona inculpada no ha formulat al·legacions. Al Plec de càrrecs s’informava que en cas de
no participar del procediment, el contingut del Plec s’entendria en la funció de proposta de resolució.

considerats potencialment perillosos.
Circumstàncies graduadores de l’import de la multa, article on es preveuen de la norma esmentada i import
de la multa que es proposa
No es tracta d’una conducta que pugui esdevenir per descuit. La infracció suposa un 11.2
Llei 10/1999
estalvi econòmic del cost de registrar l’animal. Es creu correspon una sanció de 100
euros.
Òrgan resolutori
Article
Norma
Alcalde
13.a
LLEI 10/1999

En efecte es tracta de conductes que no poden esdevenir per negligència, sinó que hi ha un coneixement
de què s’està infringint una normativa, així com del risc en què es posa a la seguretat de la resta d’usuaris
de l’espai públic al passejar l’animal sense morrió. Pel que fa a la no contractació d’assegurança, hi ha un
benefici en l’estalvi de la prima. Per tot això, es creu adequats els imports de 750 i 100 euros.
Cinquè.- La competència per a la imposició de sancions en aquesta matèria, recau en l’alcaldia només pel
que fa a les infraccions lleus, mentre que les greus i molt greus, és competent el ple municipal. Així les
coses, en aquest procediment és competent per resoldre el Ple municipal, conforme a allò previst a
l’article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos potencialment perillosos. Alhora
el Ple al resoldre sobre la infracció de caràcter greu pot resoldre sobre la de caràcter lleu.

Primer.- Imposar al Sr. M.F.O.M. ...889H, les següents dues sancions econòmiques:

Import

Tipificació sanció. Norma infringida

Data del fet

750,00

Article 7.2.e) LLEI 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.

30.08.2019

100,00

Article 7.2a LLEI 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos.

30.08.2019

Segon.- Practicar la liquidació respecte l’import total resultant de les dos sancions econòmiques que
s’imposen en aquest acte, de VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS (850 €), desglossat pels següents
conceptes:

Import

Tipificació sanció. Norma infringida

Data del fet

750

Article 7.2.e) LLEI 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.

30.08.2019

100

Article 7.2a LLEI 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos.

30.08.2019

La liquidació podrà fer-se efectiva en qualsevol de les formes establertes legalment, podent-se efectuar
transferència bancària en favor d'aquest Ajuntament, al c.c. núm. ES0621000517310200231152 de
CAIXABANK, o bé directament a la caixa municipal en efectiu. El termini de pagament és: per a les
liquidacions notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins al dia 20 del mes següent o l’immediat hàbil
posterior. Per a les liquidacions notificades entre els dies 16 i darrer de cada mes, fins al dia 5 del segon
mes posterior o l’immediat hàbil posterior. Finalitzats els terminis d’ingrés esmentats, s’exigirà el deute en
via de constrenyiment amb el recàrrec i interessos de demora legalment establerts.

Oberta deliberació es donen les intervencions de l’extracte següent:
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RESOLUCIÓ:
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En virtut de l’anterior, es proposa per l'Alcaldia l'adopció de la següent

Número: 2020-0004 Data: 17/11/2020

Sisè.- Vist que l’autor d’aquests fets és M.F.O.M. i n’és responsable directe.

1.- El Tinent d’Alcalde i portaveu del grup de JXCAT creu que es necessari conscienciar als veïns en la
necessitat de complir amb les normes, hi ha molta quantitat de gossos, molts catalogats de perillosos que
han de complir amb els requisits, portar morrió, etc. per evitar posar en perill a les persones. Informa que
al 2019 es van fer 22 expedients de sancions en matèria de gossos perillosos, a més de 91 pel servei
porta a porta i 118 per la resta d’incompliment a les normes de policia i bon govern, engany portem 4 de
gossos, 17 del porta a porta i 39 de les restants. Cal que la gent sigui conscient, per això no es poden
deixar les sancions al calaix com passava amb l’ajuntament anterior.
2.- El regidor portaveu del grup d’ERC reitera la seva petició que les sancions es destinin a realitzar
campanyes de conscienciació a la població. Negant que a l’ajuntament anterior es deixes de sancionar,
requerint al Sr. Janés que demostri les acusacions.
3.- El Sr. Jordi Janés replica que es pot passar a comprovar-ho pels serveis jurídics per confirmar el que
diu.

L’Alcalde-President, en virtut dels següents
ANTECEDENTS:
En ús de les competències locals reconegudes pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, i per l'article 106
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el que es
disposa en l'article 20 en relació amb els articles 15 a 19 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest Ajuntament considera
oportú i necessari la Modificació d'Ordenança Fiscal núm. 21 (1.4) Reguladora de l’IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.
Amb la finalitat de potenciar les instal·lacions que incorporen sistemes per a l’aprofitament tèrmic i elèctric
de l’energia solar i que també fomenten la creació de nous llocs de treball, pel seu benefici econòmic i
social sobre el municipi, es pretén establir la bonificació mediambiental per aquelles instal·lacions
fotovoltaiques i tèrmiques solars que incorporen sistemes d’autoconsum en coberta en qualsevol classe
de sòl i, aclarir i concretar la bonificació d’especial interès o utilitat municipal per concórrer la
circumstància de foment de l’ocupació, de tal forma que es modifica l’article quart relatiu a les
exempcions, bonificacions i reduccions de la vigent Ordenança Fiscal núm. 21 (1.4) Reguladora de
l’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.
Considerant que es va emetre informe de Secretaria de data 22/07/2020 en relació amb el procediment i
la Legislació aplicable per procedir a la Modificació d'Ordenança Fiscal núm. 21 (1.4). Reguladora de
l’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.
Considerant que es va emetre informe del tècnic municipal de data 23/07/2020 sobre l’impacte econòmic i
social de la modificació d'Ordenança Fiscal núm. 21 (1.4). Reguladora de l’IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.
Considerant que es va emetre Informe de Tresoreria de data 23/07/2020 sobre la proposta de modificació
d'Ordenança Fiscal núm. 21 (1.4). Reguladora de l’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES.
Considerant la proposta de modificació que consta incorporada a l’expedient.
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L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de Hisenda
celebrada el dia 28 de juliol de 2020, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:

ACTA DEL PLE

5.- Expedient 480/2020. MODIFICACIÓ D'ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21 (1.4) REGULADORA DE
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES. BONIFICACIONS.

Número: 2020-0004 Data: 17/11/2020

Posada a votació de la proposa, amb l’assistència de dotze dels tretze regidors que formen el seu nombre
legal, és aprovada per unanimitat.

Aquesta Comissió Informativa d'Hisenda considera que es compleixen els requisits necessaris continguts
en les Normes legals citades anteriorment en l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost s'ajusten als
costos previsibles derivats i es proposa al Ple de la Corporació l'adopció del següent

ACORD

PRIMER. Aprovar inicialment la Modificació d'Ordenança Fiscal núm. 21 (1.4) Reguladora de l’IMPOST
SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES, amb la redacció que a continuació es recull:
ON DIU:

1. Estan exempts de pagament de l'impost, la realització de qualsevol construcció, instal·lació i obra de les
que siguin propietaris l'Estat, les Comunitats Autònomes o les Entitats Locals que, estant subjectes a
l'Impost, vagin a ser directament destinades a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques,
sanejament de poblacions i a les seves aigües residuals, tot i que la seva gestió es porti a terme per
Organismes Autònoms, i tant si es tracta d'obres d'inversió nova com de conservació, d'acord amb allò
que preveu l'art. 29.2 de la Llei 5/1990, de 29 de juny, sobre mesures en matèria pressupostaria,
financera i tributària.

Circumstàncies culturals:
-Subjectes passius que realitzin obres de rehabilitació de façanes d’edificacions amb una
antiguitat de més de 30 anys
-Subjectes passius que realitzin obres de hornat públic de façanes
-Subjectes passius quina finalitat sigui la realització d’obres de caràcter cultural, històricartístiques.

50%
50%
25%
95%
75%

50%
50%
75%

Circumstàncies de foment a l’ocupació:
-Subjectes passius que realitzin obres i instal·lacions per a la creació d’empreses en un termini no superior
a 1 any a l’atorgament de la llicència:
Creant-se de 10 a més llocs de treball.
75%
Creant-se de 5 a 9 llocs de treball.
50%
Creant-se menys de 4 o menys llocs de treball.
25%
Empreses quina finalitat sigui la reinserció laboral de persones amb minusvàlies superiors al
95%
33% legalment declarades.
Empreses quina finalitat sigui la reinserció d’aturats
95%
-Subjectes passius que realitzin obres de masos per a l’allotjament de temporers.
95%
-Subjectes passius que realitzin obres d’embassaments, xarxes de reg i altres
75%
infraestructures destinats a usos de desenvolupament agràri.
-Subjectes passius que realitzin moviments de terres de parcel.lació i enderrocs en zones
50%
urbanes o aptes per urbanitzar
Circumstàncies de foment d’infraestructures privades en sòl no urbanitzable relacionades amb les
instal·lacions de producció d’energies fotovoltaiques, bonificació del 50% de la quota.
Les bonificacions anterior no tindran caràcter d’acumulables.
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Circumstàncies socials:
-Subjecte passius quina família tingui la declaració oficial de famílies nombroses.
-Subjectes passius amb ingressos inferiors al S.M.I.
-Subjectes passius constituïts en cooperatives d’habitatges de caràcter social, per a
vivendes de superfície inferior a 90 m2.
-Subjectes passius que realitzin obres per a la supressió de barreres arquitectòniques
-Subjectes passius que realitzin obres o instal·lacions per a la prestació de serveis socials
declarades d’interès o utilitat municipal.

ACTA DEL PLE

2. En aquest impost s’apliquen les bonificacions a les obres i instal·lacions que es declaren d’ especial
interès o utilitat municipal per les causes següents:

Número: 2020-0004 Data: 17/11/2020

<<Article 4t. Exempcions, bonificacions i reduccions

Els subjectes passius presentaran, juntament amb la sol·licitud de la llicència d’obra, la corresponent
sol·licitud de bonificació, acompanyant la documentació oficial justificativa o les declaracions jurades del
compromís de complimentar les condicions requerides per a la bonificació.
Si amb posterioritat a l’abonament de la quota liquidada, amb la corresponent bonificació, es constatés
per la inspecció municipal l’incompliment de les condicions que han donat lloc a la bonificació, es
procedirà a la pràctica de la revisió de la liquidació de la quota, requerint-se l’import corresponent a la
bonificació amb el 20% de recàrrec.
Correspon al Ple de la Corporació l’atorgament de les bonificacions sol·licitades, aquesta competència
serà delegable a la Comissió de Govern o a l’Alcaldia.>>
HA DE DIR:

2. En aquest impost s’apliquen les bonificacions a les construccions, instal·lacions i obres que siguin
declarades d’especial interès o utilitat municipal perquè hi concorren les circumstàncies socials, culturals,
històriques o de foment de l’ocupació següents:

Circumstàncies culturals i històric-artístiques:
-Subjectes passius que realitzin obres de rehabilitació de façanes d’edificacions amb una
antiguitat de més de 30 anys
-Subjectes passius que realitzin obres d’ ornat públic de façanes
-Subjectes passius quina finalitat sigui la realització d’obres de caràcter cultural, històricartístiques.
Circumstàncies de foment a l’ocupació:
-Subjectes passius que realitzin obres i instal·lacions per a la creació de nous llocs de
treball, quan l’exercici de l’activitat econòmica s’hagi iniciat un any anterior a la sol·licitud
de la llicència urbanística o hagi incrementat la seva plantilla entre l’exercici anterior a la
sol·licitud de la llicència i els precedents fins a la finalització de les obres, d’acord amb el
següent barem:
· creant-se de 10 a més llocs de treball
· creant-se de 5 a 9 llocs de treball
· creant-se menys de 4 llocs de treball
Empreses quina finalitat sigui la reinserció laboral de persones amb minusvàlies superiors
al 33% legalment declarades.
Empreses quina finalitat sigui la reinserció d’aturats
-Subjectes passius que realitzin obres de masos per a l’allotjament de temporers.
-Subjectes passius que realitzin obres d’embassaments, xarxes de reg i altres
infraestructures destinats a usos de desenvolupament agrari
-Subjectes passius que realitzin moviments de terres de parcel·lació i enderrocs en zones
urbanes o aptes per urbanitzar

50%
50%
25%
95%
75%

50%
50%
75%

10 %
7,5 %
5%
95%
95%
95%
75%
50%
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Circumstàncies socials:
-Subjecte passius quina família tingui la declaració oficial de famílies nombroses.
-Subjectes passius amb ingressos inferiors al S.M.I.
-Subjectes passius constituïts en cooperatives d’habitatges de caràcter social, per a
vivendes de superfície inferior a 90 m2.
-Subjectes passius que realitzin obres per a la supressió de barreres arquitectòniques
-Subjectes passius que realitzin obres o instal·lacions per a la prestació de serveis socials
declarades d’interès o utilitat municipal.

ACTA DEL PLE

1. Estan exempts de pagament de l'impost, la realització de qualsevol construcció, instal·lació i obra de les
que siguin propietaris l'Estat, les Comunitats Autònomes o les Entitats Locals que, estant subjectes a l'Impost,
vagin a ser directament destinades a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament
de poblacions i a les seves aigües residuals, tot i que la seva gestió es porti a terme per Organismes
Autònoms, i tant si es tracta d'obres d'inversió nova com de conservació, d'acord amb allò que preveu l'art.
29.2 de la Llei 5/1990, de 29 de juny, sobre mesures en matèria pressupostaria, financera i tributària.

Número: 2020-0004 Data: 17/11/2020

<<Article 4t. Exempcions, bonificacions i reduccions

La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspondrà al Ple de la Corporació i s’acordarà,
prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
3. Podran gaudir d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost les instal·lacions fotovoltaiques i solars
tèrmiques que incorporin sistemes d’autoconsum en coberta en qualsevol classe de sòl, sempre que
aquestes actuacions no siguin d’obligada instal·lació per prescripció legal.
Podran gaudir d’una bonificació del 25 % de la quota de l’impost la resta d’ instal·lacions de producció
d’energies fotovoltaiques i solars tèrmiques en qualsevol classe de sòl, sempre que aquestes actuacions
no siguin d’obligada instal·lació per prescripció legal.
4. Les bonificacions anteriors no tindran caràcter d’acumulables.

SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i la publicitat preceptiva, mitjançant exposició d'aquest en el
tauler d'anuncis d'aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per termini de trenta dies
hàbils, dins dels quals els interessats podran examinar-ho i plantejar les reclamacions que estimin
oportunes.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament
[http://alcarras.eadministracio.cat].

TERCER. Considerar, en el cas que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en el termini
anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu, sobre la base de l'article 17.3 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
QUART. Facultar a Alcalde per subscriure els documents relacionats amb aquest assumpte.
Oberta deliberació es donen les intervencions de l’extracte següent:
1.- La regidora portaveu del grup del PSC Sr. Gemma Escar es manifesta conforme amb la proposta.
2.- El Tinent d’Alcalde i portaveu del grup de JxCat Sr. Jordi Janés manifesta que són mesures per
fomentar la inversió en energies renovables i per fomentar la industria local.
3.- El regidor portaveu del grup d’ERC Sr. Santi Pelegrí està d’acord amb la proposta, però no acaba
d’entre quina mesura de foment de l’ocupació es reduir les bonificacions per la creació de llocs de treball

9
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6. Si amb posterioritat a l’abonament de la quota liquidada, amb la corresponent bonificació, es constatés
per la inspecció municipal l’incompliment de les condicions que han donat lloc a la bonificació, es
procedirà a la pràctica de la revisió de la liquidació de la quota, requerint-se l’import corresponent a la
bonificació amb el 20% de recàrrec.>>
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En el cas de la bonificació de foment de l’ocupació, juntament amb la sol·licitud el subjecte passiu o el seu
representant presentarà una declaració sota la seva responsabilitat, que a banda de les dades
identificatives, inclourà, les circumstàncies següents:
- Activitats econòmiques exercides en el local afecte objecte de les construccions, instal·lacions i obres.
- Data d’inici de les activitats i acreditació de no haver-se donat de baixa en el cens d’empresaris,
professionals i retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.
- En relació al l’exercici immediatament anterior a l’inici de les construccions, instal·lacions i obres pel qual
es demana la bonificació nombre total de treballadors, per cada exercici, tant de l’empresa com dels que
presten serveis en centres de treball al municipi d’Alcarràs. Aquest punt de la declaració, caldrà acreditarlo mitjançant la presentació dels TC2 (o document equivalent) de l’any anterior a la data de sol·licitud de la
llicència i les llistes dels treballadors per a cada exercici amb expressió de l’adreça del centre de treball on
presten serveis.

ACTA DEL PLE

5. Els subjectes passius presentaran, juntament amb la sol·licitud de la llicència d’obra, la corresponent
sol·licitud de bonificació, acompanyant la documentació oficial justificativa o les declaracions jurades del
compromís de complimentar les condicions requerides per a la bonificació.

que passen del 75% al 10% per la creació de més de 10 llocs de treball, i d’una forma similar per la
creació de fins a 9 i fins a 5, com consta a la proposta, tampoc veu la reducció en el foment de les
energies fotovoltaiques es passa del 50% al 25%, no creu que siguin reduccions però si el convenç
votaran a favor.
4.- L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra respon que a la comissió es va explicar perfectament per la tresorera,
cosa que nega pel Sr. Pelegrí pels comentaris anteriors, l’Alcalde insisteix que es va explicar de forma
amplia, informant:
-Van baixar el tipus del 3 al 2% cosa que benefica a tothom amb una reducció del 30% aproximadament,
el veí o l’empresa que havia de pagar per fer una casa o un edifici 10.000 €. ara pagarà 7.000 €.
-Es beneficia a totes les activitats, ara es fomenta la instal.lació de plaques elèctriques d’autoconsum no
solament en rústic sinó també en urbà, sempre i quan la normativa no l’obligui, i sigui de forma voluntària.
Mantenen l’ajut del 50%.

6.- El Tinent d’Alcalde Sr. Jordi Janés recorda al Sr. Pelegrí que va ser tinent d’alcalde i regidor
d’urbanisme amb l’ajuntament anterior, sap perfectament que d’un temps a ara solament entren projectes
de granges i magatzems agrícoles, pocs habitatges es fan, per això no entenc d’on treu lo dels
especuladors urbanístics, recorda que a l’ajuntament anterior es va incrementar l’Ibi rústic amb
regularitzacions massives del cadastre. Per això si baixem l’ICIO, per beneficiar fonamentalment al pagès
i al ramader
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de dotze dels tretze regidors que formen el nombre legal del
Ple, resta aprovada per 7 vots a dels regidors dels grups municipals de S.A., JxCat i PSC, amb 5 abstencions
dels regidors del grup d’ERC.
6.- Expedient 753/2020. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2020.
MODIFICACIÓ DE CRÈDIT – M.C- 005/2020.
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de Hisenda
celebrada el dia 28 de juliol de 2020, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
L’Alcalde-President, en virtut dels següents
ANTECEDENTS:
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5.- El Sr. Santi Pelegrí replica que creu que va ser una mesura populista baixar el tipus del 3 al 2%, i les
propostes d’ara no beneficien més que als especuladors urbanístics. L’Alcalde no l’accepta l’acusació de
populista, dient que tots poden tenir ideologies diferents, ells volen baixar impostos, és la única manera de
regenerar l’activitat econòmica i si no ho fan més es perquè no poden, no es populisme és equitat per a
tothom.

ACTA DEL PLE

-La qüestió de l’ocupació estava obsoleta, primer que les empreses es beneficien de forma general en la
reducció del 30% del tipus impositiu al passar de 3 al 2%, segon perquè no és una bonificació que es
pugui acumular a d’altres i no es volia que empreses que tenen bonificacions inferiors per altres
conceptes, poguessin compensar-les per l’ocupació, com la creació de plaques elèctriques. Però es
regularitza l’aplicació de la subvenció per la creació de llocs d’un any abans de la sol.licitud, cosa que
havia provocat que algunes empreses no es poguessin beneficiar ja que es pretenia solament a partir de
l’atorgament de la llicència abans.

Número: 2020-0004 Data: 17/11/2020

-Es redueix al 25% solament les instal.lacions de plaques solars que són activitats econòmiques en si
mateixa, que tenen negoci en la generació d’electricitat i que tenen uns ingressos importants.

En relació a la modificació de crèdits núm. 5 del pressupost de 2020 (prorrogat de 2019), el
motiu és la necessitat de:
1r.- La “Generació de crèdits per Ingressos afectats.
2n.- Generació de Crèdits extraordinaris, per l’increment de partides que NO estaven
pressupostades al 2019 i la necessitat d’ habilitar-les per fer front a les necessitats actuals.
2n.- Suplement de Crèdits de Despeses i la conseqüent Baixa per Anul·lació i Disminució d’
altres Ptdes. pressupostàries de despeses
Vist que es va emetre Memòria de l'Alcalde en la qual s'especificaven la modalitat de
modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva justificació.
Vist que es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a
seguir.

De conformitat amb el que es disposa en l'article 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret 2/2004, de 5 de març, i en l'article 22.2.e) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple, a proposta de la
Comissió Informativa d'Hisenda.

ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits que consta a l’expedient
núm. 753/2020, relativa a la MC-005/2020, d'acord al següent detall:
A-

1-

GENERACIÓ DE CRÈDITS – FINANÇAMENT AFECTAT

ACTA DEL PLE

Es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent:

Número: 2020-0004 Data: 17/11/2020

Atès l’informe favorable d’Intervenció del dia 16/07/2020 que consta a l’expedient.

DESPESES AFECTADES - FINCA SALADAR / PRÈSTEC

FINANÇAMENTINGRESSOS
org

Programa

490

economica
9132001

concepte
PRÈSTEC -ADQUISICIÓ FINCA
SALADAR

import Press
0,00 €

TOTAL FINANÇAMENT -

increment
250.000,00 €

total Ptda
250.000,00 €.

250.000,00 €

DESPESES
org
244

Programa
933

economica
6002001

concepte
ADQUISICIÓ FINCA SALADAR- SR.
FLIX
TOTAL PTDES. DESPESES -

2-

import Press
0,00 €

increment
250.000,00 €

total Ptda
250.000,00 €

250.000,00 €

DESPESES AFECTADES - SUBVENCIÓ LA CAIXA- COVID -19
LA CAIXA . SUBVENCIÓ COVID 19- ALLOTJAMENT

FINANÇAMENTINGRESOS
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ADQUISICIÓ FINCA SALADAR - FINANÇAT AMB PRÈSTEC

org

Programa

211

economica
47010

concepte

import Press

SUBVENCIÓ LA CAIXA

0,00 €

TOTAL FINANÇAMENT DESPESES
org Programa
211

312

economica
2219924

concepte
ALLOTJAMENT - DESPESES
HABITUALLAMENT

4.000,00 €

total Ptda
4.000,00 €

4.000,00 €

import Press
5.000,00 €

TOTAL PTDES. DESPESES -

3-

increment

increment
4.000,00 €

total Ptda
9.000,00 €

4.000,00 €

DESPESES AFECTADES - AODL / SUBVENCIÓ SOC
CONTRACTACIÓ PERSONAL AODL / SUBVENCIONAT PEL SOC

import Press
0,00 €

TOTAL FINANÇAMENT DESPESES
org Programa

economica

concepte

36.000,00 €

total Ptda
36.000,00 €

36.000,00 €

import Press

390

430

1310019

AODL- PERSONAL LABORAL TEMPORAL

0,00 €

390

430

1600031

AODL- SEGURETAT SOCIAL

0,00 €

TOTAL PTDES. DESPESES -

4-

increment

increment

total Ptda

27.380,66 €

27.380,66 €

8.619,34 €

8.619,34 €

36.000,00 €

DESPESES AFECTADES - SUBVENCIÓ IEI
SUBVENCIÓ DLL-IEI- ACTIVITATS CULTURALS/ BIBLIOTECA/ AULA DE
MUSICA

FINANÇAMENTINGRESSOS.
org Programa

economica

240

4612005

270

4612007

260

4612012

concepte
DLL- IEI - SUBVENCIÓ COMUNITAT
ESCOLA MÚSICA
DLL- IEI - SUBVENCIÓ BIBLIOTECAADQUISICIÓ LLIBRES
DLL- IEI - SUBVENCIÓ LO CASINOACTATS CULTURALS

import Press

economica

concepte

total Ptda

0,00 €

4.750,00 €

4.750,00 €

0,00 €

1.556,00 €

1.556,00 €

0,00 €

17.673,00 €

17.673,00 €

TOTAL FINANÇAMENT DESPESES
org Programa

increment

23.979,00 €

import Press

increment

total Ptda

240

323

2269960

ESCOLA DE MÚSICA. ACTATS DIVERSES

4.750,00 €

4.750,00 €

270

3321

2200106

BIBLIOTECA . ADQUISICIÓ DE LLIBRES

1.556,00 €

1.556,00 €

260

330

2260901

LO CASINO. ACTIVITATS CULTURALS

17.673,00 €

17.673,00 €

TOTAL PTDES. DESPESES -

23.979,00 €

5-

Número: 2020-0004 Data: 17/11/2020

4511903

concepte
SUBVENCIÓ SOC - CONTRACTACIÓ
AODL

DESPESES AFECTADES - SUBV. POU DE GEL I CAP
POU DE GEL - SUBVENCIÓ - GENERALITAT- CULTURA / OSIC

FINANÇAMENTINGRESSOS
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390

economica

ACTA DEL PLE

FINANÇAMENTINGRESSOS
org Programa

org

Programa

economica

290

7508001

290

7512001

220

761

import
Press

concepte
GENERALITAT- CULTURA - POU DE GEL-1 CONSERVAC. I RSTAURACIÓ DE BENS
MOBLES I ELEMENTS ARQUEOLÒGICS
GENERALITAT- CULTURA - POU DE GEL -2 INVERSIONS EN LA GESTIÓ DEL PATRIMONI
ARQUEOLÒGIC

increment

total Ptda

0,00 €

20.909,04 €

20.909,04 €

0,00 €

41.942,69 €

41.942,69 €

DLL - C.A.P. 3A. FASE

4.344,89 €

TOTAL FINANÇAMENT -

67.196,62 €

DESPESES
import
Press

concepte

290

336

6091801

290

336

6092001

POU DE GEL-1 - CONSERVAC. I
RESTAURACIÓ DE BENS MOBLES I
ELEMENTS ARQUEOLÒGICS
GENERALITAT- CULTURA - POU DE GEL -2 INVERSIONS EN LA GESTIÓ DEL PATRIMONI
ARQUEOLÒGIC

220

312

6501701

C.A.P. 3A. FASE

increment

total Ptda

0,00 €

20.909,04 €

20.909,04 €

0,00 €

41.942,69 €

41.942,69 €

4.344,89 €

TOTAL PTDES. DESPESES -

6-

67.196,62 €

DESPESES AFECTADES - CAP II / ASSEGURANÇA
OBRES REPARACIÓ - FINANÇADES AMB ASSEGURANÇA

FINANÇAMENT-INGRESSOS
org

Programa

355

economica
39800

concepte
POLIVALENT. VESTIDORS.
INDEMNITZACIÓ DANYS

import
Press

increment

0,00 €

3.548,00 €

TOTAL FINANÇAMENT -

total Ptda
3.548,00 €

3.548,00 €

DESPESES
org
355

Programa
342

economica
21222

concepte
POLIVALENT. VESTIDORS. REPARAC.
MANTENIM. I CONSERV

import
Press

increment

0,00 €

3.548,00 €

TOTAL PTDES. DESPESES -

7-

3.548,00 €

3.548,00 €

TOTAL CREDITS - FINANÇAMENT AFECTAT ( PUNTS 1-6 ) ...........

B-

total Ptda

384.723,62 €

GENERACIÓ DE CRÈDITS EXTRAORDINARIS.
CREDITS EXTRAORDINARIS - PTDES DESPESES - QUE INCREMENTEN

PARTIDES CAP. 1 - DESPESES DE PERSONAL
org

Programa

economica

concepte

Número: 2020-0004 Data: 17/11/2020

economica

import
Press

increment

total Ptda

450

920

1200003

A1 SECRETARIA ADMIN. GRAL. RETRIB.
BASIQUES

0,00 €

16.000,00 €

16.000,00 €

455

931

1200004

A1 TRESORERIA . RETRIBUCIONS BÀSIQUES

0,00 €

13.300,00 €

13.300,00 €

360

410

1200306

C1. GUARDA RURAL. RETRIBUC. BASIQUES

0,00 €

11.000,00 €

11.000,00 €

330

340

1300111

0,00 €

1.500,00 €

1.500,00 €

390

430

1310019

0,00 €

2.119,34 €

2.119,34 €

330

341

1310021

ESPORTS HORES E. L.F.
AODL. PERSONAL LABORAL TEMPORALJACOB
MONITORES DE LLEURE. SPORTS. LABORAL
TEMPORAL

0,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

190

171

1310023

BRIGADA JARDINERIA- ESPORGADORS .

0,00 €

1.400,00 €

1.400,00 €
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Programa

ACTA DEL PLE

org

455

931

1510009

LABORAL TEMPORAL
ADMÓ. GRAL. INTERVENCIÓ.
GRATIFICACIONS ( H. EXTRA )

0,00 €

2.400,00 €

360

410

1510011

GUARDA RURAL GRATIFICACIONS (HE)

0,00 €

1.600,00 €

1.600,00 €

211

312

1300115

CUINER COVID- 19

0,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

211

163

1300115

0,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

211

132

1510015

0,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

211

920

1300115

0,00 €

7.500,00 €

7.500,00 €

211

920

1310111

GRATIFICACIONS - NETEJA VIÀRIA -COVID-19
GRATIFICACIONS ( H.E ) POLICIA COVID
-19
GRATIFICACIONS BRIGADA ( H.E ) COVID
-19. Laboral Fix
GRATIFICACIONS BRIGADA ( H.E ) COVID
-19. Laboral Temporal

0,00 €

7.500,00 €

7.500,00 €

242

323

1430002

CONVENI PRÀCTIQUES ESCOLA BRESSOL

0,00 €

1.450,00 €

1.450,00 €

390

430

1600031

AODL. SEGURETAT SOCIAL. . - JACOBTOTAL PTDES. DESPESES - QUE
INCREMENTEN- CAP I -

0,00 €

350,66 €

350,66 €

2.400,00 €

106.120,00 €

PARTIDES CAP. II - DESPESES CORRENTS DE BENS I SERVEIS

355

342

21222

140

1621

21232

290

336

21233

290

336

21234

290

336

21235

161

164

21236

concepte
POLIVALENT) REPARAC. MANTENIM. I
CONSERVACIÓ
MINI DEIXALLERIES. REP MANTENIM. I
CONSERV. EDIFIC
CASA MONTAGUT. REP. MANTENIM. I
CONSERVAC
FOSSAR. REP. MANTENIM I CONSERVAC.
EDIFICI
CA L’ HEREU. REP. MANTENIM. I
CONSERVAC. EDIFIC.
REP. MANTENIMENT I CONSERV.
CEMINTIRI TOSSALET ROIG
INFORMATICA. BRIGADA. REP. MANTENIM.
I CONSERVAC.

import
Press

increment

total Ptda

0,00 €

962,00 €

962,00 €

0,00 €

915,00 €

915,00 €

0,00 €

200,00 €

200,00 €

0,00 €

1.700,00 €

1.700,00 €

0,00 €

40.000,00 €

40.000,00 €

0,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

112

153

21614

0,00 €

100,00 €

100,00 €

140

1621

2210034

MINIDEIXALLERIES. SUBM. ELECTRIC

0,00 €

920,00 €

920,00 €

200

231

2211010

LLAR DE JUBILATS. PRODUCTES NETEJA

0,00 €

60,00 €

60,00 €

360

410

2211011

CENTRE MAJOR. PRODUCTES DE NETEJA

0,00 €

300,00 €

300,00 €

100

132

2211012

0,00 €

140,00 €

140,00 €

241

323

2219922

0,00 €

300,00 €

300,00 €

140

1621

2219954

POLICIA LOCAL. PRODUCTES DE NETEJA
AULA DE DIBUIX. ALTRES
SUBMINISTRAMENTS
RECOLLIDA PORTA A PORTA. ALTRES
SUBMIN- CONTENIDORS 2019

0,00 €

44.700,00 €

44.700,00 €

421

454

2219957

0,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

101

135

2269902

CAMINS. ALTRES SUBMINISTRAMENTS
PROTECCIÓ CIVIL. ALTRES. DESPESES
DIVERSES
TOTAL PTDES. DESPESES - QUE
INCREMENTEN- CAP. II

0,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

95.797,00 €

PARTIDES CAP. III - DESPESES FINANCERES
org
490

Programa
934

economica
31101

concepte
DESPESES DE FORMALITZACIÓ, MODIFIC.
I CANCEL.LACIÓ AVALS
TOTAL PTDES. DESPESES - QUE
INCREMENTEN- CAP. III

import
Press
0,00 €

increment
1.200,00 €

total Ptda
1.200,00 €

1.200,00 €

PARTIDES CAP. IV - TRANSFERENCIES CORRENTS
org

Programa

economica

concepte

import
Press

increment

total Ptda

201

231

48211

AFANOC- SUBVENCIÓ

0,00 €

500,00 €

500,00 €

260

330

48408

ASSOC. CULTURAL 50 I MES

0,00 €

1.400,00 €

1.400,00 €

330

341

48923

CLUB DE PATINANTGE ALCARRAS

0,00 €

4.000,00 €

4.000,00 €
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Programa

ACTA DEL PLE

org

330

341

48924

SOCIETAT DE CAÇADORS
TOTAL PTDES. DESPESES - QUE
INCREMENTEN- CAP . IV

0,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

6.900,00 €

PARTIDES CAP. VI - INVERSIONS REALS

180

172

6091901

111

1532

6091903

161

164

6221901

140

1621

6221903

370

412

6231704

450

920

6231915

260

330

6231919

150

153

6232001

161

164

450

920

450

concepte
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS,
PASSAREL.LA TORRENT / VIA VERDA
CONNEXIÓ CARRER AUSSIAS MARCH AMB
N-II
CEMINTIRI NOU " TOSSALET ROIG .
NINXOLS

import
Press

disminueixen

total Ptda

0,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

0,00 €

1.100,00 €

1.100,00 €

0,00 €

6.900,00 €

6.900,00 €

MINIDEIXALLERIA TOSSALET ROIG
ALLOTJAMENTTEMPORERS /ALBERG
UTILLATGE

0,00 €

13.300,00 €

13.300,00 €

0,00 €

2.050,00 €

2.050,00 €

0,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

0,00 €

3.800,00 €

3.800,00 €

0,00 €

1.000,00 €

1.000,00 €

6232002

MAQUINARIA I UTILLATGE ADM. GENERAL
MICROFONS I TAULA SO LO CASINO.
MAQUINARIA I UTILLATGE
SOPLADOR STIHL. NETEJA VIÀRIA ,
MAQUINARIA I UTILLATGE
ESCALA CEMENTIRI NOU. MAQUINARIA I
UTILLATGE

0,00 €

3.000,00 €

3.000,00 €

6251707

ADM. GRAL. MOBILIARI

0,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

920

6261901

ADMÓ GRAL. EQUIPS INFORMÀTICS

0,00 €

12.000,00 €

12.000,00 €

330

340

6262001

EQUIPS INFORMÀTICS PME

0,00 €

1.900,00 €

1.900,00 €

455

934

6262002

TRESORERIA. EQUIPS INFORMÀTICS
TOTAL PTDES. DESPESES - QUE
INCREMENTEN- CAP. VI

0,00 €

870,00 €

870,00 €

50.920,00 €

TOTAL CREDITS EXTRAORDINARIS CAP I AL CAP - VI- ............

260.937,00 €

8 - SUPLEMENT DE CRÈDIT - DESPESES - INCREMENTEN
PTDES . DESPESES - INCREMENTEN - CAP . I
org

Programa

economica

concepte

import Press

increment

total Ptda

100

132

1200301

C1 POLICIA SERGENT RETRIB. BASIQUES

10.491,24 €

250,00 €

10.741,24 €

100

132

1200401

C2 POLICIA CAPORALS RETRIB.BASIQUES

9.338,81 €

1.400,00 €

10.738,81 €

100

132

1200402

C2 POLICIA AGENTS RETRIB. BASIQUES

62.247,78 €

22.000,00 €

84.247,78 €

100

132

1200501

E- POLICIA VIGILANTS RETRIB. BASIQUES

32.598,16 €

750,00 €

33.348,16 €

100

132

1200601

POLICIA LOCAL TRIENNIS

13.605,12 €

6.800,00 €

20.405,12 €

100

132

1210001

POLICIA LOCAL COMPLEMENT DESTI

75.132,60 €

2.010,00 €

77.142,60 €

100

132

1210101

POLICIA LOCAL COMPL. ESPECIFIC

194.718,41 €

21.500,00 €

216.218,41 €

110

151

1300001

98.789,64 €

3.000,00 €

101.789,64 €

242

323

1300005

SERVEIS TÈCNICS P. LABORAL FIX
MESTRES/EDUCADORS ESCOLA .E.
BRESSOL . P. L. FIX

207.120,36 €

20.050,00 €

227.170,36 €

110

151

1310012

SERVEIS TECNICS LABORAL TEMPORAL

11.484,86 €

16.000,00 €

27.484,86 €

150

163

1310024

21.000,00 €

30.000,00 €

51.000,00 €

211

312

1310026

P. LABORAL. SERV. NETEJA VIÀRIA
P.LABORAL- ENCARREGAT ALLOTJAMENT COVID 19

8.574,56 €

15.822,54 €

24.397,10 €

100

132

1510001

POLICIA LOCAL GRATIFICACIONS (H.E)

5.000,00 €

27.000,00 €

32.000,00 €

150

163

1600030

10.500,00 €

20.000,00 €

30.500,00 €

211

312

1600032

Seguretat Social. SERVEI NETEJA VIÀRIA
S.S. ENCARREGAT ALLOTJAMENT PROPICOVID 19
TOTAL PTDES. DESPESES - QUE
INCREMENTEN- CAP. I

2.725,60 €

5.000,00 €

7.725,60 €

191.582,54 €

PTDES . DESPESES - INCREMENTEN - CAP . II
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Programa

ACTA DEL PLE

org

org
100

Programa
132

economica
21601

concepte

import Press

INFORMÀTICA POLICIA. REP. ( CAMERES
RURALS )

increment

total Ptda

100,00 €

5.000,00 €

5.100,00 €

5.700,00 €

20.000,00 €

25.700,00 €

1.000,00 €

5.000,00 €

6.000,00 €

211

312

2210603

211

312

2211013

PRODUCTES FARMACEUTES I MAT.
SANITARI COVID-19
PRODUCTES NETEJA I ACONDICIONAMENT
COVID-19

211

311

2270023

NETEJA . SERVEI EXTERN. COVID-19

15.000,00 €

28.000,00 €

43.000,00 €

211

132

2270117

SEGURETAT. SERVEI EXTERN. COVID-19
TOTAL PTDES. DESPESES - QUE
INCREMENTEN- CAP. II

15.000,00 €

35.000,00 €

50.000,00 €

93.000,00 €

PTDES . DESPESES - INCREMENTEN - CAP . IV
concepte

import Press

increment

total Ptda

243

326

48302

AMPA CEIP C. TORREGROSSA

16.191,50 €

2.240,00 €

18.431,50 €

244

326

48303

AMPA CEIP PARC DEL SALADAR
TOTAL PTDES. DESPESES - QUE
INCREMENTEN- CAP. IV

12.906,00 €

4.950,00 €

17.856,00 €

7.190,00 €

TOTAL PTDES . DESPESES QUE INCREMENTEN- CAP I AL CAP IV

291.772,54 €

9 - BAIXES PER ANULACIÓ - DESPESES .

PTDES . DESPESES - DISMINUEIXEN- CAP . I
org

Programa

economica

455

931

1200405

360

410

1200504

concepte
C2 ADMÓ GRAL INTERVENCIÓ
RETRIB. BASIQUES
E- GUARDA RURAL RETRIB.
BASIQUES

112

920

1300002

BRIGADA P. LABORAL FIX .

450

920

1531903

APLICACIÓ VALORACIÓ RLT
TOTAL PTDES. DESPESES - QUE
DISMINUEIXEN- CAP. I

import Press
26.677,62 €

disminueixen
-15.000,00 €

total Ptda
11.677,62 €

8.149,54 €

-8.149,54 €

0,00 €

207.010,33 €

-15.000,00 €

192.010,33 €

60.000,00 €

-58.000,00 €

2.000,00 €

-96.149,54 €

PTDES . DESPESES - DISMINUEIXEN - CAP . II
org

Programa

economica

202

231

2020100

280

334

20206

310

338

20306

450

920

20403

112

1532

21001

371

412

21012

421

454

21016

202

231

21208

280

334

21218

350

342

21223

110

1522

21290

350

342

21316

100

132

2200001

concepte
ARRENDAM. EDIFICI ANTIGUES
ROQUETES
ARRENDAM. ANTIC BAR CASANOVA
ARRENDAM. MAQUIN/UTILLATGE.
FESTA MAJOR
ARRENDAM. VEHICLE GERENT
REP. MANTENIM. I CONSERV.
CARRERS
REP. MANTENIM. I CONSERV. AIGUA
ALS MASOS
REP. MANTENIM. I CONSERV. CAMINS
REP. MANTENIM. I CONSERV. EDIF.
ROQUETES
REP. MANTENIM. I CONSERV. EDIF.
JOVENTUT
REP. MANTENIM. I CONSERV.EDIF.
PISCINES
EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA D' EDIFICIS
PISCINES . MAQUINARIA, INST.
TECNIQUES I UTILLATGE
POLICIA. MAT. OFICINA.

Número: 2020-0004 Data: 17/11/2020

economica

import Press

disminueixen

total Ptda

14.520,00 €

-5.000,00 €

9.520,00 €

6.737,28 €

-5.500,00 €

1.237,28 €

30.000,00 €

-20.000,00 €

10.000,00 €

3.300,00 €

-3.000,00 €

300,00 €

20.000,00 €

-10.000,00 €

10.000,00 €

12.000,00 €

-8.000,00 €

4.000,00 €

408.763,93 €

-48.500,00 €

360.263,93 €

5.000,00 €

-3.000,00 €

2.000,00 €

3.000,00 €

-2.000,00 €

1.000,00 €

30.000,00 €

-29.000,00 €

1.000,00 €

2.500,00 €

-1.200,00 €

1.300,00 €

18.000,00 €

-18.000,00 €

0,00 €

1.700,00 €

-1.500,00 €

200,00 €
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Programa

ACTA DEL PLE

org

POLICIA. VESTUARI

2219903

FESTA MAJOR. ALTRES SUBMIN.

350

342

2219905

260

330

2260201

310

338

2260204

PISCINES. (PRODUC. TRACTAM. AIGUA
PUBLICACIÓ AGENDA ACTAT.
CULTURALS
FESTA MAJOR. PUBLICITAT I
PROPAGANDA

400

4311

2260207

FIRES. PUBLICITAT I PROPAGANDA

470

920

2260210

PUBLICACIÓ INFO ALCARRAS

450

920

2260400

SERVEIS JURÍDICS I CONTENCIOSOS

260

330

2260901

LO CASINO. ACTATS. CULTURALS

310

338

2260905

320

338

2260906

330

341

2260908

FESTA MAJOR. ACTIVITATS
ALTRES FESTES INSTITUCIONALS.
ACTATS
NECTARINA ATLÈTICA. ACTATS.
ESPORTIVES

330

341

2260911

FESTA DE L' ESPORT

330

341

2260913

PARC DE NADAL I SETMANA SANTA

350

341

2260915

280

334

2269963

281

334

282

334

400
243
+

8.000,00 €

-1.140,00 €

6.860,00 €

22.000,00 €

-20.000,00 €

2.000,00 €

7.000,00 €

-6.000,00 €

1.000,00 €

14.000,00 €

-7.000,00 €

7.000,00 €

16.000,00 €

-8.000,00 €

8.000,00 €

15.500,00 €

-10.000,00 €

5.500,00 €

4.000,00 €

-3.500,00 €

500,00 €

19.000,00 €

-15.000,00 €

4.000,00 €

5.000,00 €

-3.000,00 €

2.000,00 €

195.000,00 €

-56.500,00 €

138.500,00 €

30.000,00 €

-22.000,00 €

8.000,00 €

18.600,00 €

-18.000,00 €

600,00 €

1.500,00 €

-1.000,00 €

500,00 €

2.000,00 €

-1.000,00 €

1.000,00 €

PISCINES. ACTIVITATS

2.000,00 €

-1.900,00 €

100,00 €

JOVENTUT. ACTIVITATS

18.000,00 €

-8.000,00 €

10.000,00 €

2269964

BALLS LO CASINO.( ACTUACIONS )

20.000,00 €

-8.000,00 €

12.000,00 €

2269965

NITS A LA FRESCA. ACTIVITATS

12.431,97 €

-8.000,00 €

4.431,97 €

4311

2269973

22.000,00 €

-10.000,00 €

12.000,00 €

323

2270004

FIRA DEL COMERÇ. ACTATS.
CEIP C. TORREGROSSA. SERVEI
EXTERN NETEJA

57.000,00 €

-5.000,00 €

52.000,00 €

3321

2270007

9.000,00 €

-3.000,00 €

6.000,00 €

360

410

2270013

14.000,00 €

-3.000,00 €

11.000,00 €

310

338

2270101

10.000,00 €

-3.000,00 €

7.000,00 €

112

1532

2270602

5.000,00 €

-5.000,00 €

0,00 €

190

171

2279923

4.000,00 €

-2.000,00 €

2.000,00 €

240

323

2279950

92.722,70 €

-20.000,00 €

72.722,70 €

350

341

2279952

25.000,00 €

-25.000,00 €

0,00 €

350

341

2279953

10.000,00 €

-10.000,00 €

0,00 €

440

912

23000

2.000,00 €

-1.800,00 €

200,00 €

BIBLIOTECA. SERVEI EXTERN NETEJA
CENTRE MAJOR. SERVEI ETERN
NETEJA
FESTA MAJOR. SERVEI SEGURETATS
ALTRES SERV. TÈCNICS. TOPOGRAFIA
I ALTRES
JARDINERIA MAGALÀS I ALTRES
ESCOLA DE MÚSICA. DOCÈNCIA.
SERVEIS EXTERNS
SOCORRISTES PISCINES. SERV.
EXTERNS
CURSOS NATACIÓ ESTIU. SERV.
EXTERNS
DIETES. ORGANS DE GOVERN
TOTAL PTDES. DESPESES - QUE
DISMINUEIXEN- CAP. II

-440.540,00 €

PTDES . DESPESES - DISMINUEIXEN - CAP . IV
org

Programa

economica

concepte

Número: 2020-0004 Data: 17/11/2020

2210401

338

import Press

disminueixen

total Ptda

320

334

48102

PREMIS CARNESTOLTES

2.000,00 €

-1.000,00 €

1.000,00 €

290

336

48106

1.100,00 €

-1.000,00 €

100,00 €

201

231

48299

UMA MIRADA AL PATRIMONI
ATENCIONS BENEFIQUES I
ASSISTENCIALS

250

326

48304

AMPA I.E.S ALCARRAS

260

330

48403

260

330

48417

290

3322

48418

CORAL ALZINA
ASS. "PAS AMICS DEL CAMÍ"
CONVENI
CENTRE ESTUDIS COMARCALS
DEL SEGRIÀ. CONVENI ARXIUS

330

341

48903

FUTBOL CLUB ALCARRÀS

330

341

48904

330

341

330

341

330

341

48916

1.000,00 €

-500,00 €

500,00 €

16.780,50 €

-1.000,00 €

15.780,50 €

4.991,10 €

-1.500,00 €

3.491,10 €

790,00 €

-700,00 €

90,00 €

150,00 €

-150,00 €

0,00 €

65.000,00 €

-4.250,00 €

60.750,00 €

CLUB GIMNÀSTIC ALCARRAS

9.100,00 €

-1.600,00 €

7.500,00 €

48906

CLUB FUTBOL SALA ALCARRAS

5.000,00 €

-500,00 €

4.500,00 €

48907

CLUB BÀSQUET ALCARRÀS
AE. ASPARDENYA ALCARRAS.
PSICOBLOC

5.600,00 €

-1.520,00 €

4.080,00 €

3.700,00 €

-1.700,00 €

2.000,00 €
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132

310

ACTA DEL PLE

100

330

341

48952

APORTACIÓ NECTARINA ATLETICA
TOTAL PTDES. DESPESES - QUE
DISMINUEIXEN- CAP. IV

600,00 €

-600,00 €
-16.020,00 €

TOTAL PTDES. DESPESES - QUE DISMINUEIXEN- CAP- I / CAP. IV

RESUM

0,00 €

-552.709,54 €

GENERAL

GENERACIÓ D’INGRESSOS
Increment despeses Cap. 1 a 6

Despeses

Ingressos afectats

384.723,62 €.

Increment ingressos afectats

384.723,62 €.

CRÈDITS EXTRAORDINÀRIS
Noves partides Cap. 1 a 6

260.937,00 €.

Suplements partides Cap. 1 a 6

291.772,54 €.

Total

552.709,52 €.

384.732,62 €.

384.732,62 €.

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la Província,
per quinze dies, durant els quals els interessats posaran examinar-ho i presentar reclamacions davant el
Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat termini no s'haguessin presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.
Oberta deliberació es donen les intervencions de l’extracte següent:
1.- La regidora portaveu del grup del PSC Sr. Gemma Escar es manifesta conforme per tal de poder
encaixar els diners de les despeses del capítol primer de personal per tal de poder pagar la RLT, que ens
costa un increment de més de 400 mil euros, i per tal de poder pagar els patis de l’escola del parc del
Saladar amb 250 mil, a més de d’altres increments que fan uns números esfereïdors, però és el que hi ha
i haurem de fer front a la despesa que és com una bola de neu que cada vegada és fa més gran.
2.- L’Alcalde Sr, Manel Ezquerra contesta que són uns pressupostos prorrogats, el pressupost inicial de
2019, la absència de la interventora durant un any han impossibilitat refer uns pressupostos que no
preveia l’increment de la RLT, i per això ara hem de treure els diners de d’altres partides per poder fer
front a aquesta herència, tant la RLT com el pagament de les escoles del Saladar, com d’altres despeses
pendents de l’ajuntament anterior.
3.- El Tinent d’Alcalde i portaveu del grup de JxCat Sr. Jordi Janés manifesta que com s’ha explicat la
modificació es fa per poder pagar les nòmines incrementades per la RLT que arrosseguem en el capítol
de personal, com els contenidors i les minideixalleries ni pagades ni previstes quan es va gestionar al
porta a porta que ara ha de pagar l’ajuntament en lloc de la concessionària del servei, per això cal fer la
modificació.
4.- El regidor portaveu del grup d’ERC Sr. Santi Pelegrí espera que el nou govern faci el pressupost que
no ha fet de l’any 2020, per aquesta causa s’han de fer les modificacions i moure diners entre bosses de
vinculació. No tenim a la interventora però tenim assessors que paguem cada mes que han fet el
tancament i la liquidació, pot ser també pel pressupost, per això demanen un pressupost per a 2020. Cal
deixar de fer populisme, els contenidors era una necessitat pels comerços i les deixalleries s’havien de
redimensionar per a compensar les previsions inicials de la contractació, fins i tot caldrà fer una nova
deixalleria. Reitera en la necessitat del pressupost de 2020.
5.- L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra respon que no es pot dir populisme quan durant els darrers 4 anys
l’ajuntament anterior si que es va fer populisme i barat, tenim el que tenim per la disbauxa de la despesa
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TOTAL

-552.709,52 €.

ACTA DEL PLE

Baixes partides Ca, 1 a 6

Número: 2020-0004 Data: 17/11/2020

TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT

que havia amb el govern d’ERC, van contractar assessors econòmics, jurídics, detectius, tenint previst a
més un tècnic A1 a més de la interventora. Si no s’ha fet el pressupost es perquè no estava la interventora
i la situació que tenim que han enrederit tot més, però el pressupost prorrogat és l’inicial de 2019 on no es
va preveure ni l’increment de la RLT o sigui ja no hi canvia ni la despesa personal. O sigui es fa
demagògia d’una forma ridícula, estan votant en contra del seu propi pressupost, quan abans de les
eleccions es van gastar més de 400 mil euros en pujades de sou de més de 30%. El regidor Sr. Pelegrí
nega les acusacions de demagògia i apunta que ells no han dit que votaran en contra.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de dotze dels tretze regidors que formen el nombre legal del
Ple, resta aprovada per unanimitat.

7.- Expedient 956/2020. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS REC. 3/2020.
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de Hisenda
celebrada el dia 28 de juliol de 2020, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
L’Alcalde-President, en virtut dels següents

Vistes les factures presentades al registre presencial i telemàtic de l’ajuntament.

Atès que al programa comptable conten els documents/signatures dels responsables dels serveis que
acrediten la conformitat d’aquestes factures i per tant la procedència del reconeixement i pagament de les
obligacions derivades d’aquelles.
Atès que la relacions de factures que consten a l’expedient, contempla factures que en el moment de
l’arribada no tenien crèdit pressupostari en el pressupost.
Atès que per modificació de crèdit 5/2020, s’ha dotat a les partides de crèdit suficient per l’aprovació
Atès que les factures d’aquestes relacions es corresponen amb serveis prestats, i que han de ser pagats,
Considerant l'informe d'Intervenció en el qual s'establia que era possible dit reconeixement un cop
aprovada la modificació del pressupost corresponent.

ACTA DEL PLE

Atès que un cop rebudes, han estat conformades pels respectius departaments, manifestant la conformitat
amb els Serveis prestats.

Número: 2020-0004 Data: 17/11/2020

ANTECEDENTS:

Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció del següent

ACORD
PRIMER. Aixecar el reparament d’intervenció de les factures contingudes en les relacions per manca de
crèdit pressupostari al pressupost
SEGON. Aprovar les relacions de factures 21. Rec 3/2020, per import de 60.647,11 €, als efectes de la
seva comptabilització a l’exercici 2020.

Oberta deliberació es donen les intervencions de l’extracte següent:
1.- La regidora portaveu del grup del PSC Sr. Gemma Escar es manifesta conforme un cop aprovada la
modificació que possibilita l’aprovació.
2.- El tinent d’Alcalde i portaveu del grup de JxCat Sr. Jordi Janés manifesta que votaran a favor però creu
caldria explicar que el que fan es pagar unes factures heretades per pagar les microdeixalleries i més de
44 mil euros en pagar contenidors que va deixar de pagar el govern anterior. Exposa que és la mateixa
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Considerant la proposta realitzada per l'Alcaldia en aquest sentit, i vista la competència atorgada al Ple
per l'article 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, es proposa al Ple l'adopció del següent

demagògia dels passar vuit anys com quan parlen de potenciar els serveis socials i havien deixat un
deute amb el servei de consell comarcal de més de 136 mil euros, es populisme com el que han dit
respecte a l’aprovació de la modificació del pressupost per poder pagar el deute pendent del solar de les
escoles del Saladar, però es que no tenien ni partida pressupostària per pagar als monitors de lleure, ni
les hores extres de la policia que cada any es pagava el mateix, i cada ple hem de parlar de la càrrega de
l’ampliació de sous de la RLT, no entén com es va aprovar i si ens la podrem traure de damunt.

6.- El regidor Sr. Pelegrí respon que es els serveis socials i el servei porta a porta el va dissenyar el
govern del consell comarcal que manava Convergència, hauria d’assumir part de la responsabilitat.
L’Alcalde Sr. Ezquerra respon que era l’Ajuntament i el govern d’Esquerra el que havia d’informar de els
necessitats del municipi, si estava bé o malament la proposta que és el que tenia la informació, com
tampoc poden pressupostar a zero una despeses que es feia cada any com els monitors o les hores
extres de la policia. El Sr. Pelegri contesta que era per poder encabir dins del sostre de la despesa les
obres de l’enllumenat. L’Alcalde respon que era per poder pagar l’increment de sous de la RLT.
7.- El regidor d’ERC Sr. Jordi Castany recorda que el pressupost de 2019 es va executar mig any per
l’actual govern, perquè sembla que si no haguessin fet res durant aquest temps. L’Alcalde li respon que
els pressupostos prorrogats de 2020 es fan sobre el pressupost inicial de 2019 que és on estaven les
mancances.
no es pot dir populisme quan durant els darrers 4 anys l’ajuntament anterior si que es va fer populisme i
barat, tenim el que tenim per la disbauxa de la despesa que havia amb el govern d’ERC, van contractar
assessors econòmics, jurídics, detectius, tenint previst a més un tècnic A1 a més de la interventora. Si no
s’ha fet el pressupost es perquè no estava la interventora i la situació que tenim que han enrederit tot
més, però el pressupost prorrogat és l’inicial de 2019 on no es va preveure ni l’increment de la RLT o sigui
ja no hi canvia ni la despesa personal. O sigui es fa demagògia d’una forma ridícula, estan votant en
contra del seu propi pressupost, quan abans de les eleccions es van gastar més de 400 mil euros en
pujades de sou de més de 30%. El regidor Sr. Pelegrí nega les acusacions de demagògia i apunta que
ells no han dit que votaran en contra.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de dotze dels tretze regidors que formen el nombre legal del
Ple, resta aprovada per unanimitat.

8.- Expedient 947/2019. ACORD DE TRANSACCIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’ALCARRÀS I
LA SOCIETAT CENTRE DE NEGOCIS LLEIDA, SL EN RELACIÓ A LA PERMUTA DEL
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5.- El tinent d’Alcalde Sr. Jordi Janés replica que durant les eleccions si que havia diferencies entre uns i
altres, en un ple hem tingut que aprovar deutes de contenidors, deixalleris, RLT, serveis socials i 1,2
milions del solar de l’escola del Parc del Saladar. Si que els serveis socials s’han de potenciar però
recorda que era essencial en època de pandèmia i resulta que feien teletreball, afortunadament els
nostres treballadors van suplir presencialment la seva absència, repartint targetes de menjador que ni
repartia el Departament de treball ni el Consell comarcal, tots feien teletreball. En definitiva no esta
d’acord amb la tècnica de l’oblit de les hores extres o dels monitors que cada any es fa. Estan fent un
esforç per que el servei de porta a porta funcioni, fem un 81% de reciclatge, i creu que la gent esta veient
la diferencia entre la gestió d’uns i els altres.

ACTA DEL PLE

4.- L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra respon que si es pensaven que es perdonarien el deute dels serveis
socials, perquè no es pagava des de feia un any i mig, més de 135 mil euros, creu que per exigir un servei
primer s’ha de pagar i després reclamar. Ara la tresoreria paga per ordre de prelació de les despeses, fins
que no s’ha liquidat aquest deute no s’han pogut pagar factures posteriors, com ha passat amb els
contenidors. El pressupost havia de preveure els contenidors i les microdeixalleries, es va preveure
malament un servei que hauria tingut que pagar la concessionària del servei i ara hem de pagar nosaltres,
les previsions no es van informar be i el consell comarcal no ho va projectar be, deutes que van aparèixer
durant la campanya electoral quan es van regalar contenidors a tothom amb un cost d’uns 57 mil euros,
un servei com el porta a porta que es va haver de redimensionar als dos mesos d’implantació.

Número: 2020-0004 Data: 17/11/2020

3.- El regidor portaveu del grup d’ERC Sr. Santi Pelegrí recorda que quan estaven a la oposició sempre li
deien el mateix, els pressupostos són previsions, es un document viu, proposes durant un any i sempre
totes les administracions fan modificacions, com les d’ara, les polítiques i les despeses es van adaptant,
com va passar amb les previsions inicials de les hores extres o els monitors, etc. Respecte als serveis
socials volíem que es milloressin i per això es va deixar de pagar per intentar forçar una situació de millora
d’un servei que pensaven era insuficient.

SOLAR DE L’ESCOLA DEL PARC DEL SALADAR.
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de Hisenda
celebrada el dia 28 de juliol de 2020, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
L’Alcalde-President, en virtut dels següents

ANTECEDENTS:
PRIMER.- Reclamació de compensació de deutes per conveni del 29/09/2005 celebrat amb
Inmobiliaria St. Martí 61 S.L.

SEGON.- Reclamació de compensació de deutes derivats de l’acte de conciliació del 29/10/2014.
a) Atesa la sol·licitud efectuada en data 24/05/2019, R.E. 1571, per la societat CENTRE DE NEGOCIS
LLEIDA S.L., que manifesta ser la titular dels drets de crèdit que la societat Inmobiliaria St. Martí 61 S.L.
ostenta front l’Ajuntament d’Alcarràs, sol·licita donar compliment a l’acte de conciliació amb avinença
celebrat en data 29/10/2014 en el Jutjat de Primera Instancia núm. 4 de Lleida, procediment núm.
1223/2013.
b) Consta a l’expedient que en data 29/10/2014 es va celebrar entre l’AJUNTAMENT D’ALCARRÀS i la
societat INMOBILIÀRIA SANT MARTI 61, SL, acte de conciliació amb avinença formalitzant davant del
Jutjat de Primera Instancia número 4 de Lleida, fixant la novació de l’obligació assumida per l’Ajuntament
a favor de la societat Inmobiliaria Sant Martí 61, SL derivada de l’escriptura de permuta atorgada en data
29/12/2005 davant la Notària de Seròs, Sra. Amparo Montesa Jarque, número 2004 del seu protocol. Per
l’assessoria jurídica de l’Ajuntament es proposa definir les negociacions realitzades efectuant la proposta
de conveni extrajudicial, del literal següent:
c) L’Assessoria jurídica municipal, prèvia negociació per determinar la materialització dels acords adoptats
en l’acte de conciliació, efectua proposta d’acord de transacció.
d) Consta informes de valoració de les finques objectes de transmissió lliurades per TINSA en data
20/06/2020

21

Número: 2020-0004 Data: 17/11/2020

Conseqüentment no procedeix atendre la sol·licitud per estar complimentada i resolta.
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Consta a l’expedient que la contraprestació està liquidada mitjançant conveni de contraprestació signat
amb Immobiliària St. Martí 61 S.L. del dia 25/07/2006, convalidat per acord del Ple del dia 27/07/2006 i
executat per acord de la Junta de Govern del dia 23/11/2006 en la que es va aprovar el Projecte de
Reparcel·lació Voluntària del PAU V-12, establint la compensació de deutes amb la transmissió dels drets
d’aprofitament que li corresponent a l’Ajuntament en el sector del PAU-V-12. Liquidant Immobiliària St.
Martí 61 S.L. a favor de l’Ajuntament el saldo de la diferencia de valors per import de 96.179,40 €, en data
25/07/2006.

ACTA DEL PLE

Atesa la sol·licitud efectuada en data 24/05/2019, registre d’entrada 1571, per la societat CENTRE DE
NEGOCIS LLEIDA S.L., que manifesta ser la titular dels drets de crèdit que la societat Inmobiliaria St.
Martí 61 S.L. ostenta front l’Ajuntament d’Alcarràs, sol·licita donar compliment a la contraprestació a que
es va obligar l’Ajuntament amb el contracte de liquidació de data 29/09/2005 per gestions realitzades.

e) Es comunica que el dia 10 de juny de 2020, es va formalitzar el següent acord transaccional amb la
societat Centre de Negocis Lleida S.L. del contingut literal següent:
“EXPOSEN:

I.- Que en data 29/10/2014 l’AJUNTAMENT D’ALCARRÀS i la societat INMOBILIÀRIA SANT MARTI 61,
SL van celebrar davant del Jutjat de Primera Instancia número 4 de Lleida un acte de conciliació amb
avinença fixant la novació de l’obligació assumida per l’Ajuntament a favor de la societat Inmobiliaria Sant
Martí 61, SL derivada de l’escriptura de permuta atorgada en data 29/12/2005 davant la Notària de Seròs,
Sra. Amparo Montesa Jarque, número 2004 del seu protocol.

Entregar a Inmobiliaria Sant Martí 61, SL una finca urbana amb la condició de solar
edificable per a ús majoritària residencial, en ple domini i lliure de càrregues, si bé la seva
concreció (identificació de la finca i sostre edificable) va quedar pendent de determinar, llevat
del valor de la finca, que vindria determinat a raó d’un preu el m2 de sostre residencial
equivalent al 15% del preu del mòdul oficial per m2 dels habitatges de protecció oficial, en
els mateixos termes que els fixats l’escriptura de data 29/12/2005 i concretats en el conveni
privat signat en data 21/03/2007.

2.

Pagar en diners a Inmobiliaria Sant Martí 61, SL l’import pendent de concretar, resultant de
la diferència entre el valor de la finca urbana a entregar-se i l’import total d’1.092.642,33
euros.

Per tant, el que es deriva d’aquest acte de conciliació és que les parts accepten que les obligacions
derivades del contracte de permuta del 2015 es compensin part en sostre residencial i part en diners,
pendent de concretar.
III.- Que els termes de l’anterior avinença desplegaven els seus efectes eren sense perjudici de la
concurrència dels drets que podia ser titular l’entitat bancària CATALUNYA BANC, SA (en qualitat d’entitat
successora de la CAIXA D’ESTALVIS DE CATALUNYA), ja que a criteri de l’Ajuntament l’entitat bancària
se segui considerant com a titular d’un dret de penyora sobre el dret de crèdit per import d’1.092.462,33
euros que la societat Inmobiliaria Sant Martí 61, SL era titular front l’Ajuntament derivat de l’escriptura de
permuta de data 29/12/2005, i que així s’havia informat per aquesta entitat bancària a l’Ajuntament en
comunicació tramesa per conducte notarial en data 22/04/2009.
Per les raons anteriors, l’acte de conciliació també s’havia dirigit a l’entitat bancària Catalunya Banc, SA,
que si bé va comparèixer a l’acte de conciliació, a diferència d’Inmobiliaria Sant Martí 61, SL no va mostrar
avinença.
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1.

ACTA DEL PLE

II.- Que els termes fixats en l’acte de conciliació van preveure substituir l’obligació de pagar l’import
d’1.092.462,33 euros pel transcurs del termini de quatre anys des de la signatura d’aquesta escriptura
sense haver-se fet l’entrega dels solar urbanitzats inicialment prevista com a contraprestació, pel
compliment acumulat de les dues obligacions següents:

Número: 2020-0004 Data: 17/11/2020

Aquest acte de conciliació va ser instat per l’Ajuntament d’Alcarràs per acord de Ple adoptat per
unanimitat en data 25/09/2013, amb la finalitat de poder resoldre les controvèrsies existents quant a la
interpretació i vigència del contracte de permuta i la posició de les parts al respecte, i poder impulsar el
compliment de les obligacions pendents per part de l’Ajuntament.

IV.- Que amb posterioritat a l’escriptura de permuta de data 29/12/2005, en data 21/03/2007, l’Ajuntament
i la societat Inmobiliaria Sant Marti 61, SL van formalitzar un conveni en què el sostre edificable a rebre en
contraprestació per la permuta es concretava en 6.288,39 m2, en aplicació del mètode de càlcul pactat
inicialment en l’escriptura, consistent en el 15% del preu del mòdul oficial per m2 dels habitatges de
protecció oficial vigent en el 2007, i van determinar que la cessió d’aquesta edificabilitat s’ubiqués en una
finca resultant prevista en un avantprojecte de reparcel·lació del sector residencial del Saladar.

XI.- Tenint en compte que els terrenys inicialment reservats al sector residencial del Saladar per a dur a
terme el compliment de les obligacions no tenen encara la condició de solar i que per a què així sigui es
necessari executar les obres d’urbanització a càrrec majoritàriament de l’Ajuntament, per tot l’exposat,
amb la clara voluntat de formalitzar un acord integral i satisfactori que permeti superar la falta de
compliment de les obligacions contractuals assumides per l’Ajuntament d’Alcarràs, les parts convenen en
transaccionar les seves posicions amb subjecció a les següents:

CLÀUSULES

PRIMERA.- OBJECTE DEL CONVENI DE TRANSACCIÓ
1.- Aquest conveni de transacció té per finalitat modificar i concretar l’obligació principal derivada de
l’escriptura de permuta de data 29/12/2005 i que té pendent de complir a data d’avui a favor de la societat
Centre de Negocis Lleida, SL (per cessió de drets de crèdit de la societat Inmobiliaria Sant Martí 61, SL),
objecte de modificació per l’acte de conciliació judicial celebrat amb avinença en data 29/10/2014 i que va
quedar pendent de concreció.
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En conseqüència, el referit dret de penyora, cas d’existir i d’haver estat transmès per l’extingida Catalunya
Banc, SA a favor d’una tercera entitat que es desconeix, s’ha de considerar un dret de garantia prescrit
per manca d’exercici del dret de realització inherent dins del termini de 10 anys front l’Ajuntament
d’Alcarràs com a entitat presumptament obligada al compliment del dret de crèdit pignorat, per aplicació
del termini previst a l’article 121-20 del Codi Civil de Catalunya, en defecte de termini específic de l’acció
pignoratícia regulada en el llibre cinquè del mateix Codi Civil de Catalunya.
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VI.- Que l’Ajuntament d’Alcarràs declara formalment que des de data 22/04/2009 no ha rebut cap
reclamació ni comunicació per part de l’extingida Catalunya Banc, SA (com a entitat bancària successora
de la també extingida Caixa d’Estalvis de Catalunya) ni de cap altra entitat successora dels drets
d’aquesta exigint de l’Ajuntament el compliment de les obligacions derivades de l’escriptura de permuta de
data 29/12/2005 al·legant la titularitat del dret de penyora comunicat en data 22/04/2009.

ACTA DEL PLE

V.- Que en data 24/05/2019 la societat Centre de Negocis Lleida, SL va presentar un escrit dirigit a
l’Ajuntament d’Alcarràs en que justificava que es la titular dels drets de crèdit que fins al moment la
societat Inmobiliaria Sant Martí 61, SL ostentava davant l’Ajuntament, en virtut de cessió de crèdit
formalitzada en escriptura autoritzada en data 21/05/2019 pel Notari de Palma de Mallorca, Sr. Carlos
Jiménez Gallego, número 2.166 del seu protocol, i sol·licita formalment que l’Ajuntament doni compliment
a les seves obligacions pendents derivades de l’acte de conciliació judicial, mostrant la seva disposició a
negociar àmpliament els termes d’aquesta conciliació que van quedar expressament pendents de
concreció.

2.- Així mateix, les dues parts declaren el següent:
A) Que les obligacions d’ Immobiliària Sant Martí 61, SL derivades de la referida escriptura de
permuta de data 29/12/2005 van quedar totalment complides amb la cessió de la finca de la
seva propietat a favor de l’Ajuntament d’Alcarràs, que va rebre correctament i la va cedir al
seu torn al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la construcció
de la nova escola, actualment existent i denominada “Parc del Saladar”, de manera que
únicament queda pendent de compliment l’obligació principal de l’Ajuntament.

1.- Per a permetre el compliment de l’obligació principal pendent per l’AJUNTAMENT D’ALCARRÀS a
favor d’IMMOBILIÀRIA SANT MARTÍ 61, SL derivada de l’escriptura de permuta de data 29/12/2005, i
modificada en l’acte de conciliació amb avinença celebrat en data 29/10/2014, les dues parts convenen en
modificar novament el contingut d’aquesta obligació transformant-lo en les tres obligacions acumulades
següents:
A) L’Ajuntament d’Alcarràs s’obliga a cedir en permuta a la societat Centre de Negocis Lleida, SL el
ple domini de les tres finques urbanes següents:
Finca urbana 1, amb la següent descripció:



Ubicació: Polígon Galileo, carrer B, número 22, d’Alcarràs.
Registre de la Propietat de Lleida núm. 2, finca registral número 6754
Referència cadastral: 5957911BG9055N0001DA
Superfície: 660 m2
Edificada en el seu interior una nau entre mitgeres, en planta baixa i totalment diàfana, amb una
superfície construïda de 506 m2.
Qualificació urbanística: usos industrials, clau 2a.2 (industrial, intensitat II) totalment urbanitzada i
amb la condició de solar.
Lliure de càrregues, gravàmens i ocupants.



Valorada en 116.500 euros, segons informe taxació que consta a l’expedient.
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SEGONA.- MODIFICACIÓ DE L’OBLIGACIÓ PRINCIPAL DE L’AJUNTAMENT D’ALCARRÀS
DERIVADES DE L’ESCRIPTURA DE PERMUTA DE DATA 25/12/2005 I DE L’ACTE DE CONCILIACIÓ DE
DATA 29/10/2014

Codi Validació: XM2QJCH92FMWGXGGQ6923RLZG | Verificació: https://alcarras.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 24 de 40

C) Que l’equivalència de l’import d’1.092.642,33 euros en sostre edificable residencial segueix
fixant-se en 6.288,39 m2, a raó de 173,73 euros el m2 de sostre residencial, equivalent al
15% del preu del mòdul del m2 d’habitatges de protecció oficial, segons mètode de
determinació del sostre residencial a compensar en solar urbanitzats fixat en l’escriptura de
permuta de data 29/12/2005 i que va quedar determinat en el conveni privat de data
21/03/2007 complementari de l’escriptura.

ACTA DEL PLE

B) Que el valor de l’obligació principal pendent de complir per l’Ajuntament d’Alcarràs segueix
valorant-se en l’import d’1.092.642,33 euros, que es correspon amb el valor fixat en
l’escriptura de permuta de data 29/12/2005 i el valor fixat als solars completament
urbanitzats que l’Ajuntament havia de cedir en el termini dels 4 anys següents a la signatura
de l’escriptura o el preu a pagar-se en diners al transcurs dels 4 anys, sense que sigui
procedent aplicar reduccions o ampliacions de valors.

Finca urbana 2, amb la següent descripció:









Ubicació: Polígon del SUD-I1 de la Partida Torrent, d’Alcarràs.
Registre de la Propietat de Lleida núm. 2, finca registral número 13281
Referència cadastral: 5250402BG9055S0000TK
Superfície: 3.111 m2
Sense edificar.
Qualificació urbanística: usos industrials, clau 2a.2 (industrial, intensitat II) totalment urbanitzada i
amb la condició de solar.
Lliure de càrregues, gravàmens i ocupants.
Valorada en 100.000 euros, segons informe taxació que consta a l’expedient.











B. Acumuladament, l’Ajuntament d’Alcarràs s’obliga a pagar a favor de la societat Centre de
Negocis Lleida, SL l’import de 250.000 euros amb subjecció a les següents condicions:
-

-

Es pagarà durant el present any 2020, en funció de les disponibilitats de tresoreria de
l’Ajuntament i un cop s’hagi aprovat definitivament el pressupost incorporant la partida
suficient.
La forma de pagament serà a través de transferència bancària al número de compte que es
faciliti.
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Ubicació: Parcel·la D2 de la reparcel·lació del sector residencial del SUD-R08A de la zona de les
Escoles del Saladar i de les Piscines, d’Alcarràs.
Registre de la Propietat de Lleida núm. 2, finca registral número 13521
Referència cadastral: 2646502BG9024N0000WR
Superfície: 863 m2
Sostre residencial edificable reconegut: 3.258 m2
Pendent d’urbanitzar. Aquesta parcel·la té dret a ser urbanitzada de forma gratuïta a càrrec del
conjunt de la comunitat reparcel·latòria del SUD-R08A, per constituir la finca adjudicada
gratuïtament a l’Ajuntament en cessió del 10% de l’aprofitament del sector.
D’acord amb la clàusula tercera, l’Ajuntament assumeix l’obligació d’urbanitzar aquesta parcel·la
de forma anticipada si per sol·licitud de promotor s’atorga llicència d’edificació, que ho serà de
forma simultània a la urbanització que assumeix l’Ajuntament.
Sense edificar.
Aquesta finca té la participació del 36,86% de la parcel·la D5, amb vinculació “ob rem”,
qualificada de zona mancomunada privada de les finques vinculades.
Qualificació urbanística: us residencial, clau 1.2hpp, pendent d’urbanitzar i d’aconseguir la
condició de solar.
Lliure de càrregues i gravàmens
Valorada en 566.012,34 € en el supòsit de totalment urbanitzada i amb la condició de solar (avui
en dia pendent), a raó de 173,73 € el m2 de sostre residencial, equivalent al 15% del preu del
mòdul del m2 d’habitatges de protecció oficial fixat en el conveni privat de data 21/03/2007 i que
va complementar l’escriptura de permuta de data 29/12/2005.
La cessió d’aquestes finques a favor de la societat Centre de Negocis Lleida, SL es realitzarà a
través d’escriptura que l’Ajuntament d’Alcarràs atorgui al seu favor a partir de l’aprovació
d’aquest conveni pel Ple de l’Ajuntament.
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ACTA DEL PLE

Finca urbana 3, amb la següent descripció:

TERCERA.- OBLIGACIÓ COMPLEMENTÀRIA D’URBANITZAR LA FINCA URBANA DEL SECTOR
RESIDENCIAL DEL SALADAR
L’Ajuntament d’Alcarràs assumeix l’obligació complementària d’assumir i costejar la urbanització pendent
d’executar-se per a dotar de la condició de solar edificable a la finca urbana situada al sector residencial
del SUD-R08A, parcel·la D2 de la reparcel·lació.
La urbanització a executar serà la necessària per a què la finca entregada tingui la condició de solar i
pugui edificar-se segons les determinacions del planejament urbanístic.
Aquesta obligació s’haurà d’executar dins del termini màxim dels 10 anys següents a la formalització de la
cessió d’aquesta finca.

Amb el compliment íntegre de les obligacions de l’Ajuntament d’Alcarràs que dimanen d’aquest conveni
de transacció la societat Centre de Negocis Lleida, SL quedarà completament rescabalada i satisfeta dels
drets derivats de l’escriptura de permuta de data 29/12/2005, del contracte privat complementari de data
21/03/2007 i de l’acte de conciliació judicial celebrat amb avinença en data 29/10/2014, declarant
formalment que no té res més a reclamar o exigir a l’Ajuntament per dits conceptes.
CINQUENA.- DESPESES I TRIBUTS
1.- Les despeses i tributs derivats de la formalització de les escriptures de cessió en permuta i per la seva
inscripció al Registre de la Propietats seran íntegrament assumits per la societat Centre de Negocis
Lleida, SL, en qualitat d’adquirent.

ACTA DEL PLE

QUARTA.- DECLARACIONS SOBRE EL COMPLIMENT D’OBLIGACIONS

Número: 2020-0004 Data: 17/11/2020

En tot cas, si algun promotor sol·licita llicència d’obres per a edificar el solar i reuneix els requisits per al
seu atorgament, l’Ajuntament concedirà la llicència de forma condicionada a la urbanització simultània de
la finca i s’obligarà davant de la propietat i/o el promotor a executar i completar la urbanització de la finca,
de manera que el promotor podrà executar les obres d’edificació i simultàniament l’Ajuntament executarà
les obres d’urbanització per a dotar la finca de la condició de solar.

La transmissió de la finca urbana relacionada amb el número 1 és una operació subjecta però exempta de
l’IVA segons el previst en l’article 20.U.22º de la Llei de l’IVA, per tractar-se de segones o ulteriors
transmissions d’edificacions, inclosa el solar, amb possibilitat de renunciar a aquesta exempció si es
reuneixen els requisits legals.
En aquest cas, la societat Centre de Negocis Lleida, SL sol·licita expressament la renúncia a l’exempció
de l’IVA per reunir-se els requisits exigibles.
Aquesta renúncia quedarà formalitzada en l’atorgament de la corresponent escriptura de transmissió, i
suposarà que l’operació passi a estar gravada per l’IVA al tipus vigent del 21%, aplicant-se a més a més la
regla de la inversió del subjecte passiu de l’article 84.U.2º, lletra e), de la Llei de l’IVA, de manera que la
societat adquirent passa a ostentat la condició de subjecte passiu de l’IVA; a tal efecte, l’Ajuntament
expedirà la corresponent factura amb la menció de la inversió del subjecte passiu de l’IVA.
Així mateix, la renúncia a l’exempció de l’IVA suposarà el meritament de l’impost d’actes jurídics
documentats al tipus vigent del 1,8% a ingressar-se a l’Agència Tributària de Catalunya.
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2.- Manifestacions específiques sobre l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA):

La transmissió de la finca urbana relacionada amb el número 2 és una operació subjecta a l’IVA, al tipus
vigent del 21%, que serà abonat a favor de l’Ajuntament en el moment d’atorgar-se la corresponent
escriptura.
La transmissió de la finca urbana relacionada amb el número 3 és una operació subjecta però exempta de
l’IVA segons el previst en l’article 20.U.20º de la Llei de l’IVA per tractar-se d’un terreny no urbanitzat i que
tampoc es troba a data d’avui en curs d’urbanització, al no haver-se iniciat cap obra o actuació de
transformació urbanística dels terrenys, amb possibilitat de renunciar a aquesta exempció si es reuneixen
els requisits legals.

CLÀUSULA FINAL.- Elevació al Ple de l’Ajuntament per a la seva aprovació
L’eficàcia plena d’aquest acord queda condicionada a la seva aprovació per part del Ple com a òrgan
competent per raó de la quantia de l’assumpte, que serà incorporat per a la seva aprovació en l’ordre del
dia del proper Ple ordinari que se celebri després de la signatura d’aquest acord.
TERCER.- Vist l’informe favorable de l’assessoria jurídica municipal, les peritacions dels immobles a
entregar en permuta, l’informe de conformitat lliurat pels serveis tècnics municipals i vist l’informe
favorable de la secretaria, així com l’informe 2020/59 de la intervenció que informa desfavorablement la
proposta de pagament fins a que no estigui aprovada definitivament l’habilitació de la partida
pressupostària. Informe que s’aixeca amb proposta de conformitat, establint la condició suspensiva del
pagament a l’aprovació definitiva de la modificació del pressupost que consta aprovada inicialment i la
prèvia perfecció del crèdit prevista pel seu finançament.
FONAMENTS DE DRET
1.- Els articles 1.203 i següents del Codi Civil espanyol, sobre la novació de les obligacions.
2.- Els articles 1.809 i següents del Codi Civil espanyol, que regulen el contracte de transacció, en virtut
del qual “las partes, dando, prometiendo o reteniendo cada una alguna cosa, evitan la provocación de un
pleito o ponen término al que había comenzado” (article 1.809), de manera que “la transacción tiene para
las partes la autoridad de la cosa juzgada”.
3.- L’article 230 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (aprovat pel Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril), que determina que els ens locals no es poden avenir a les demandes
judicials, fer transaccions sobre llurs béns o drets, ni sotmetre a arbitratge les conteses que se suscitin
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Així mateix, la renúncia a l’exempció de l’IVA suposarà el meritament de l’impost d’actes jurídics
documentats al tipus vigent del 1,8% a ingressar-se a l’Agència Tributària de Catalunya.

ACTA DEL PLE

Aquesta renúncia quedarà formalitzada en l’atorgament de la corresponent escriptura de transmissió, i
suposarà que l’operació passi a estar gravada per l’IVA al tipus vigent del 21%, aplicant-se a més a més la
regla de la inversió del subjecte passiu de l’article 84.U.2º, lletra e), de la Llei de l’IVA, de manera que la
societat adquirent passa a ostentat la condició de subjecte passiu de l’IVA; a tal efecte, l’Ajuntament
expedirà la corresponent factura amb la menció de la inversió del subjecte passiu de l’IVA.
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En aquest cas, la societat Centre de Negocis Lleida, SL sol·licita expressament la renúncia a l’exempció
de l’IVA per reunir-se els requisits exigibles.

sobre aquests si no és mitjançant acord del ple adoptat per majoria absoluta del nombre legal de
membres de la corporació, que suposa l’especialitat de procediment aplicable als ens locals de Catalunya
per remissió de l’article 1.812 del Codi Civil espanyol.
4.- L’article 210 del Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, que regula el règim
jurídic de les permutes de béns patrimonials dels ens locals, i específicament l’article 168.2, lletra a), del
Text refós de la Llei d’Urbanisme (aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), que permet
l’alienació onerosa mitjançant adjudicació directa en permuta de béns patrimonials integrats en el
patrimoni públic de sòl a favor dels “propietaris de terrenys afectats pel planejament urbanístic a sistemes
urbanístics públics”, com es el cas de la finca urbana que la societat Inmobiliaria Sant Marti 61, SL va
lliurar en permuta de cosa futura a l’Ajuntament d’Alcarràs per destinar-la a equipament públic escolar,
reconegut com a tal en el POUM, en compliment del contracte de permuta de data 30/09/2005 (elevat a
públic en escriptura de data 29/12/2005).
Es fa constar que l’acord plenari requereix ser adoptat per la majoria absoluta requerida per l’article 230
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

SEGON.- Condicionar el pagament de la part econòmica descrita, per import de 250.000 €, a la prèvia
aprovació de la modificació pressupostària que s’aprova a la mateixa sessió en la que s’adopta el present
acord i a la formalització del crèdit que determina el seu finançament pressupostari.
TERCER.- Rebutjar la pretensió de reclamació de compensació de deutes per conveni del 29/09/2005
celebrat amb Immobiliària St. Martí 61 S.L. per improcedent. Fent constar que la contraprestació està
liquidada mitjançant conveni de contraprestació signat amb Immobiliària St. Martí 61 S.L. del dia
25/07/2006, convalidat per acord del Ple del dia 27/07/2006 i executat per acord de la Junta de Govern del
dia 23/11/2006 en la que es va aprovar el Projecte de Reparcel·lació Voluntària del PAU V-12, establint la
compensació de deutes amb la transmissió dels drets d’aprofitament que li corresponent a l’Ajuntament en
el sector del PAU-V-12. Liquidant Immobilitzaria St. Martí 61 S.L. a favor de l’Ajuntament el saldo de la
diferencia de valors per import de 96.179,40 € en data 25/07/2006.
QUART.- Facultar a l’Alcaldia per l’atorgament i formalització de tots els actes necessaris per a l’execució
d’aquest acord.
Oberta deliberació es donen les intervencions de l’extracte següent:
1.- La regidora portaveu del grup del PSC Sr. Gemma Escar es manifesta que no vol entrar a valorar la
proposta que tenen damunt de la taula, que cadascú faci el faci a casa seva, però que des de l’any 2005
ens tinguem que veure ara així es lamentable, creu que si existeix un deute s’ha de pagar, això de fugir de
pagar obligacions no maneres de funcionar que no comparteix, són embolics que passat el temps al final
si s’han de pagar s’haurà de fer. Per això es manifesta conforme en liquidar el deute d’una vegada per
tores.
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PRIMER.- Accedir a la pretensió de la societat Centre de Negocis Lleida S.L. descrita a l’antecedent
segon anterior de reclamació de compensació de deutes derivats de l’acte de conciliació del 29/10/2014
celebrat amb avinença davant del Jutjat de Primera Instància núm. 4 de Lleida, i en conseqüència aprovar
la proposta d’acord transaccional i extrajudicial formalitzat per l’Alcaldia i la societat Centre de Negocis
Lleida S.L. en data 10 de juny de 2020 transcrit a l’antecedent segon, e) anterior.

ACTA DEL PLE

ACORD:

Número: 2020-0004 Data: 17/11/2020

Es proposa al Ple per l’Alcaldia l’adopció del següent:

M’explico: Durant tots aquests anys s’ha treballat perquè el deute del 1.092.466 € s’hagués de liquidar
totalment amb terrenys del mateix Pla urbanístic del Saladar. Des de l’any 2009 (govern de CIU alcalde
Gerard Serra), concretament en data 26/01/2009 el Sr Albert Panabera elabora un informe en el que
conclou que no s’ha de pagar la quantitat d’1.092.000 € sinó que procedeix la compensació en terrenys.
És més, no només ho diu el Sr. Panabera sinó que també ho avalen els informes dels advocats Sr. Simeó
Miquel Roé, el Sr. Josep R. Mut Bosqué i el Sr. Enrique Vicente. Tal i com és recull en l’informe de
fiscalització secretaria-intervenció comptes generals exercici 2014 de l’Ajuntament d’Alcarràs i que tot
seguit llegeix. No tant sols això sinó que al pressupost de 2015 en l’informe intervenció capítol 2 on
apareix l’Informe d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, concretament en el punt 6 d’aquest
informe que llegeix i que manifesta que no es contempla aquest risc. A més de tots aquests informes
tècnics i jurídics, en el Ple de data 25 de setembre de 2013, en el que s’aprova per unanimitat l’aprovació
inicial del pressupost el Sr. Gerard Serra aleshores regidor-portaveu de CIU i que en el moment de
l’operació de compra dels terrenys del Saladar estava com Alcalde; se n’alegra de que s’aprovi aquest Pla
parcial ja que servirà per compensar el deute de la compra dels terrenys. Tal i com consta en l’acta del ple
i a la que donar lectura. Sinó queda prou clar en l’acta, en la gravació del Ple de data 25 de setembre de
2013 que poden veure des del Canal Youtube de l’Ajuntament a partir del minut 37 de gravació, el Sr
Gerard Serra ho exposa amb tota claredat.
Dit això, havent exposat aquest antecedents, en data 24/05/2019 (data curiosa ja que és el divendres
abans de les eleccions i per tant darrer dia hàbil de l’equip de govern) Centre de Negocis Lleida entra una
instància reclamant les obligacions que té l’Ajuntament derivades de la compra dels terrenys del Saladar
amb Immobiliària St Martí. Curiosament com quan va aparèixer la denuncia contra l’Alcalde Miquel Serra
pel desmunt del comunal. Val a dir que durant els 8 anys de govern d’ERC, Immobiliària St Martí no va
aparèixer en cap moment per l’Ajuntament. Des d’ERC creiem que la reclamació és totalment legítima i
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4.- El regidor portaveu del grup d’ERC Sr. Santi Pelegrí respon a les acusacions de gastar molt en festes i
de mal pagadors dient que mai s’han oposat a pagar els deutes i, dubta de les acusacions de gastar la
resta del crèdit dels 800 mil euros, reclama que les acusacions es provin, seguidament manifesta que
abans que res, des del nostre grup, volem fer un reconeixement a la gran tasca que s’ha dut a terme des
dels serveis jurídics de l’Ajuntament, concretament el sr. Albert Panabera, des de secretaria i intervenció.
En tot moment, tant uns com altres, han realitzat la seva feina de forma objectiva, independentment de
l’equip de govern que hi hagut durant aquests període de temps de 15 anys (de 2005 fins a la data).
Sempre han treballat perquè l’Ajuntament no en sortís perjudicat d’aquest afer i conseqüentment tots/es
els veïns/es d’Alcarràs. I volem posar en valor la seva tasca perquè partint d’aquesta és quan s’han de
prendre les decisions de govern.
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3.- El tinent d’Alcalde i portaveu del grup de JxCat Sr. Jordi Janés manifesta que es una obligació que neix
al 2005 i es liquidarà al 2020, després de 15 anys per arranjar una obligació de compensar uns terrenys
que l’ajuntament va rebre per fer unes escoles en un moment que es precisava un solar urbanitzat, la
societat Immobiliària Sr. Martí 61 S.l. va facilitar l’actuació, però mai se li va compensar, han passat molts
anys i moltes vicissituds, però durant els darrers quatre anys de govern d’esquerra els van enganyar, se’ls
va amagar l’obligació dient que no es devia i que havia prescrit, inclòs no constava ni en els comptes,
estava descomptat el deute de 1.092.000 euros. Recorda que del crèdit demanat l’any 2009 encara
quedaven 800 mil euros disponibles per pagar el deute i que el govern d’Esquerra van destinar a pagar
festes i despeses de personal. Aquesta és part de la herència que han rebut, com la RLT, com els
contenidors, i ara hem de fer el que ells no van fer que és pagar els deutes, en un any hem tingut que
solucionar totes les obligacions, perquè el seu govern no és mal pagador, qui paga descansa, diu, i el que
cobra més.

ACTA DEL PLE

2.- L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra respon que es un punt i final a una llarga obligació, cal pagar per tancar
l’obligació de compensar el solar rebut per fer les escoles del Parc de Saladar, solar que l’Ajuntament va
rebre en permuta l’any 2005, en una època que l’ajuntament no disposava de terrenys i era molt difícil i
car d’obtenir-los i que calia per poder fer les noves escoles del Parc del Saladar i que no es van
compensar ni amb terrenys ni diners. Han passat molts anys, moltes circumstàncies, la crisis immobiliària
i bancaria, no pot ser que en les darreres campanyes electorals s’utilitzés aquesta obligació per aflorar o
eliminar deute segons interesses electoralment al govern de torn, fins l’any 2013 es deia que no calia
pagar, però abans de les eleccions l’any 2019 resulta que es rep novament la reclamació de pagament, de
forma sobtosa ja que fins a la data el govern deia que era un deute prescrit. I es que no s’ha volgut dir que
al febrer de l’any 2014 l’Ajuntament d’Alcarràs manat per Esquerra havia fet un acte de conciliació
mitjançant el seu advocat per pactar pagar una part en terrenys i una part en diners. Ara ens trobem que
si ens neguem a pagar i entregar terrenys no podrien defensar un possible contenciós administratiu ja que
aniríem en contra de l’acte de conciliació signat l’any 2014. Ha estat una historia llarga, un deute que no
s’ha pagat i que per tant s’haurà de liquidar.

per tant demanem:
1.- Que la totalitat del deute es compensi amb terrenys del Pla parcial del Saladar (així com hi consta al
contracte de permuta inicial).
2.- Que ajustar al cèntim el m2 a compensar pot ser impossible, doncs que la diferencia es pagui amb
diners però que sigui una quantitat mínima (per sota dels 5.000€).
3.- Que els serveis tècnics facin una valoració de d’urbanitzar els solars que en el Pla parcial es van
destinar per compensar aquest deute.
4.- Que des de serveis jurídics de l’Ajuntament s’elabori un informe de la viabilitat de la nostra proposta.

Al final una cosa que reconeixes, una cosa que deus la tens de pagar, ara no podem anar en contra d’un
acte de conciliació al que el govern d’esquerra es va avenir en un acte judicial l’any 2014. Es vol
confondre a la gent. Cal recordar que entregar un solar de sis mil i pico de metres quadrats completament
urbanitzat ens sortiria molt més car. Pregunta al Sr. Pelegrí en què es van gastar els 800 mil euros que
tenien reservats per pagar els solars l’any 2014, realment volien tancar l’acord sense pagar després
d’haver arribar a un pacte l’any 2014?, això s’ha d’acabar ja, es un tema que s’hauria tingut que resoldre
abans i no deixar-lo en el calaix. No hem vist un calaix tan polit com el que s’han tronat, quan parlem de
que es pugui destinar el superàvit per fer front al Covid19 s’avergonyeix davant altres alcaldes, ja que
nosaltres no podem destinar res perquè no en tenim.
6.- El Tinent d’Alcalde Sr. Jordi Janés manifesta que aquest tema han fet dos reunions amb l’advocat Sr.
Panabera i sembla que no s’han estat per la feina, la proposta de conveni neix de la nova obligació
derivada de l’acte de conciliació al que va arribar l’ajuntament d’esquerra l’any 2014 quan manava
l’alcalde Sr. Miquel Serra, es una més de les hipoteques rebudes. Recorda que quan es va fer l’auditoria
el govern d’esquerra l’any 2011, que va costar molts diners per contar el que van voler que per això
pagaven, l’advocat que va fer l’auditoria urbanística va dir que va examinar uns 43 expedients i que no va
veure res d’estrany, i ara en deu minuts es vol dilapidar tot. Hem de pagar uns terrenys que ens podrien
exigir per incompliment d’un acord davant el jutge, com hem de pagar i pagar duetes amb el consell
comarcal i d’altres despeses i obligacions pendents de pagament que ens hem trobat.
Responent a l’acusació que li fa el regidor Sr. Pelegri de que curiosament cada cop que hi ha eleccions
apareixen reclamacions sospitoses, en aquesta ocasió referent al comunal que el Sr. Miquel Serra va
desmuntar per aprofitar les terres, respon que va demanar informació com a regidor de l’oposició, i li va
demanar al Sr. Serra sense resposta, com també la va demanar al DARP i també va tenir un 0 de
resposta de la informació que va demanar.
7.- El regidor Sr. Santi Pelegrí manifesta que votaran en contra de la proposta i que si poguessin el
recorrerien. L’Alcalde dona per tancada la deliberació.
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Però tot es trebaca quan l’ajuntament d’Alcarràs l’any 2013 encarrega al seu advocat Sr. Albert Panabera,
al que dona poders, que arribi a un pacte, acavant avenint-se en un acte de conciliació que va signar
l’ajuntament i Immobiliaria St. Martí davant del Jutjat al febrer de 2014. El pacte determina que una part es
pagaria en terrenys i un altra part en diners. Aquí reapareix novament el deute de l’ajuntament al febre de
2014. Però es que els 800 mil euros que restaven retinguts per pagar els deutes del solar, es van gastar
pel govern d’esquerra durant la campanya electoral posterior.
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5.- L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra creu que es una passada el que acaba de sentir després de 4 anys de
govern d’esquerra en la que el Sr. Pelegrí era primer tinent d’Alcalde, després d’un munt de reunions
parlant del tema, que vinguin ara utilitzant els antecedents que els ha interessat i oblidant uns altres
acords. Insisteix que accepta la situació donada per la incertesa del crac econòmic i la conjuntura de la
situació econòmica del 2005 al 2010, tots van actuar igual, Immobiliària St. Martí també va actuar igual en
defensa dels seus interessos front Caixa Catalunya i al final va tenir sort quan li van prescriure les seves
obligacions.

ACTA DEL PLE

I amb això ja acabo i em remeto al que he exposat al principi: les decisions polítiques han d’anar
encaminades al que diuen els informes jurídics i amb aquesta proposta que avui volen aprovar no va en
aquesta direcció ja que com en altres decisions que han pres s’han deixat portar pel ressentiment dels
seus anys a l’oposició, amb un afany de desfer tot el que va fer l’anterior govern d’ERC, sense tenir en
compte les conseqüències econòmiques que pot suposar per les arques municipals i els veïns/es
d’Alcarràs. Senyores i senyors de l’equip de govern deixin els fantasmes del passat i segueixin treballant
per totes i tots els veïns/es d’Alcarràs sense prejudicis i sense fer “trajes a mida” dels que en algun
moment els hi han pogut fer algun favor.

Posada a votació la proposta, amb l’assistència de dotze dels tretze regidors que formen el nombre legal del
Ple, resta aprovada pels vots a favor dels regidors dels grups municipals del SA, JxCAT i PSC, amb els
vots en contra dels regidors del grup d’ERC, que significa complir amb la majoria absoluta requerida per
l’article 230 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
9.- Expedient 982/2020. MOCIÓNS PRESENTADES PEL GRUP D’ESQUERRA.

9.1- Expedient 982/2020. MOCIÓ DE POSICIONAMENT EN CONTRA LA PRÒRROGA O AMPLIACIÓ
DE LES CONCESSIONS DE LES AUTOPISTES AP-2 I AP-7
Vista la proposta d’acord dictaminada favorablement per la Junta de Portaveus celebrada el dia
27/07/2020.
En virtut dels següents

MOCIÓ DE POSICIONAMENT EN CONTRA LA PRÒRROGA O AMPLIACIÓ DE LES CONCESSIONS
DE LES AUTOPISTES AP-2 I AP-7
El ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del govern espanyol, de la mà del ministre José Luis
Ávalos, va tancar la porta, l’abril passat, a compensar les empreses concessionàries que exploten la
gestió de les autopistes per les eventuals pèrdues provocades per una disminució de la mobilitat vial com
a conseqüència de la covid-19.
Aquest anunci es va produir mentre les empreses concessionàries com Abertis reclamaven que el govern
espanyol compensés les pèrdues que es poguessin produir per la disminució del volum de trànsit al llarg
d’aquest període de la pandèmia.

ACTA DEL PLE

Des de el grup municipal d’ERC es proposa de conformitat amb allò que preveu l'article 97 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, sotmetre a la consideració del ple l’aprovació de la següent moció a la que dona lectura la
regidora Sra. Marta Morreres.

Número: 2020-0004 Data: 17/11/2020

ANTECEDENTS:

A Catalunya aquesta mesura podria afectar a les concessions del tram d’AP-7 comprès entre Cambrils i
La Jonquera i del tram de l’AP-2 entre El Vendrell i Lleida. En tots dos casos, el contracte amb Abertis
expira l’1 de setembre de 2021, però amb el nou decret es podria allargar.
La finalització de les concessions de l’AP-2, en els trams Mediterrani‐Saragossa, i de l’AP-7, en els trams
de Tarragona-Alacant i Tarragona-La Jonquera, suposen una gran oportunitat per desfer l’embolic viari
català i per posar definitivament per un model de mobilitat sostenible en el qual els catalans i catalanes no
hagin d’estar pagant mitjançant peatges infraestructures que ja han estat sobradament amortitzades per
unes concessionàries que han rebut beneficis milionaris. Per exemple, el tram de l’AP-7 entre Molins de
Rei i Martorell ja ha estat pagat més de 80 vegades, i els seus usuaris encara segueixen pagant un preu
molt per sobre al que hauria de ser un preu mínim, atès que no es tracta de pagar unes infraestructures
pagades ja diverses vegades sinó de cobrir els costos de manteniment associats a aquestes.
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana proposa l’adopció dels següents
acords:
PRIMER. Instar el govern espanyol a no ampliar ni prorrogar, en cap cas, les concessions de l’AP-2 i
l’AP7.
SEGON. Instar el govern espanyol a no ampliar, en cap cas, les tarifes i preus dels peatges de l’AP-7 i AP2 al llarg de la concessió encara vigent fins l’1 de setembre de 2021.
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La realitat ha estat que, malgrat l’anunci inicial, el govern espanyol ha autoritzat per decret llei que
aquestes empreses puguin demanar a l’Estat una pròrroga en els contractes de concessió per compensar
les pèrdues ocasionades per les mesures per frenar l’expansió de la pandèmia durant l’estat d’alarma.

TERCER. Instar el govern espanyol a fer efectiu el rescat de les autopistes esmentades en el termini
establert en les concessions vigents. Que l’alliberament sigui gratuït i es facin les transferències a la
Generalitat en els propers mesos.
QUART. Fer arribar aquests acords a la presidència del govern espanyol, al ministeri de Transports,
Mobilitat i Agenda Urbana del govern espanyol, i als grups parlamentaris del Congrés i Senat.
Oberta deliberació es donen les intervencions de l’extracte següent:
1.- La regidora portaveu del grup del PSC Sr. Gemma Escar es manifesta conforme, queda clar la posició
del govern de l’Estat, vol saber si la moció s’ha passat pel Parlament de Catalunya i quin ha estat el
posicionament de la Generalitat. Cosa que el regidor Sr. Pelegrí desconeix.
2.- L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra, en representació del grup municipal de SA, es manifesta conforme, tot i
que caldrà saber qui pagarà ara el manteniment, fa anys que tots esperen que es recuperi la concessió.

9.2.- Expedient 747/2020. MOCIÓ DE DENÚNCIA DE L’ESPIONATGE POLÍTIC I PER DEMANAR
ACLARIR ELS FETS DEL “CATALANGATE”
Vista la proposta d’acord dictaminada favorablement per la Junta de Portaveus celebrada el dia
27/07/2020.
En virtut dels següents
ANTECEDENTS:
Des de el grup municipal d’ERC es proposa de conformitat amb allò que preveu l'article 97 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, sotmetre a la consideració del ple l’aprovació de la següent moció a la que dona lectura la
regidora Sra. Laia Sisó.
MOCIÓ DE DENÚNCIA DE L’ESPIONATGE POLÍTIC I PER DEMANAR ACLARIR ELS FETS DEL
“CATALANGATE”
Recentment hem conegut que líders independentistes van ser espiats, a través dels seus telèfons mòbils,
entre l’abril i el maig de 2019 amb una aplicació anomenada Pegasus. El president del Parlament, Roger
Torrent, el Conseller de Polítiques Digitals Jordi Puigneró, el diputat, exconseller d’Exteriors i cap de
l’oposició a l’Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, l’exdiputada i exiliada Anna Gabriel, el director
tècnic del Consell per la República, Sergi Miquel, el membre de l’ANC, Jordi Domingo, són alguns dels
noms que fins a dia d’avui han aparegut en el marc de les investigacions.
Aquest programa, que va ser desenvolupat per la companyia israeliana NSO, sols es ven a governs i
cossos de seguretat amb l’objectiu de combatre el crim i el terrorisme. Segons els dos mitjans de
comunicació que van desvetllar la notícia, The Guardian i El País, el programa va ser instal·lat a través
d’una fallada de seguretat de WhatsApp, i permet entre d’altres qüestions activar el control remot de la
càmera i el micròfon, escoltar converses, llegir missatges, accedir al disc dur, fer captures de pantalla o
revisar l’historial de navegació.
Tot fa apuntar, doncs, que aquesta operació ve dirigida des de l’Estat espanyol, i segons algunes
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Posada a votació la proposta, amb la inclusió de l’esmenta proposa pel grup de JxCat, amb l’assistència
de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple aprova la proposta per unanimitat.

ACTA DEL PLE

3.- El regidor portaveu del grup d’ERC Sr. Santi Pelegrí no sap el posicionament de suport de la
Generalitat, però suposa que es podrà fer. Acceptant la proposta d’esmena.

Número: 2020-0004 Data: 17/11/2020

3.- El tinent d’Alcalde i portaveu del grup de JxCat Sr. Jordi Janés manifesta que està a favor, però
sol.licita introduir una esmena en el punt tercer de l’acord, següent: “...Que l’alliberament sigui gratuït i es
facin les transferències a la Generalitat en els propers mesos.”

investigacions podria ser el CNI qui hi hagués al darrera. Un fet, que de demostrar-se, seria molt greu,
molt preocupant i impropi d’un estat democràtic. Considerem que el govern espanyol hauria de ser el
primer interessat en descobrir qui hi ha al darrere i actuar amb conseqüència i acabar amb l’espionatge
il·legal de rivals polítics.
Aquesta és una mostra més que la causa general contra l’independentisme és ben viva, i que la
persecució constant contra el moviment democràtic independentista està dirigida des de les clavegueres
del règim del 78. Una guerra bruta que ha d’aturar‐se, i una necessària via política que ha de portar
l’amnistia de tots els presos i preses polítiques i el retorn de les persones exiliades polítiques, així com el
necessari exercici del dret a l’autodeterminació per decidir el futur polític com a poble.
Així mateix, representants al Congrés d'Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, la CUP, EH Bildu, el
PNB, Més País, Compromís, el BNG i Unides Podem han denunciat la gravetat d’aquests fets, i demanen
al govern espanyol que investigui el cas i la creació d’una comissió d'investigació.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana-AM proposem l’aprovació dels següents acords:

TERCER. Demanar al govern espanyol que obri immediatament una investigació per conèixer si s’ha fet la
compra del programa Pegasus i quin ús se n’ha fet d’aquest, amb l’objectiu de conèixer si s’ha fet servir
per espiar de forma il·legal rivals polítics, i que es prenguin les mesures adequades per acabar amb la
guerra bruta.
QUART. Demanar la compareixença de la ministra de Defensa, Margarita Robles, i del ministre d’Interior,
Fernando Grande-Marlaska, per donar explicacions sobre els fets.
CINQUÈ. Traslladar aquests acords a les persones afectades, als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats, al Ministeri de Defensa, al Ministeri
d’Interior i al Govern espanyol.
Oberta deliberació es donen les intervencions de l’extracte següent:

ACTA DEL PLE

SEGON. Rebutjar l’espionatge com a eina d’ús polític per vigilar rivals polítics i/o càrrecs institucionals.
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PRIMER. Manifestar el suport al president del Parlament, Roger Torrent, al Conseller de Polítiqiues
Digitals Jordi Puigneró, al diputat, exconseller d’Exteriors i cap de l’oposició a l’Ajuntament de Barcelona,
Ernest Maragall, a l’exdiputada i exiliada Anna Gabriel, al director tècnic del Consell per la República,
Sergi Miquel, al membre de l’ANC, Jordi Domingo, i a qualsevol altra víctima de l’espionatge polític.

2.- L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra, considera que és la típica moció amb intencionalitat política, com si
solament es fes espionatge a ERC, votaran a favor ja que creu que no s’ha d’espiar a ningú, que s’obri
investigació i es puguin determinar responsabilitats.
3.- El tinent d’Alcalde i portaveu del grup de JxCat Sr. Jordi Janés manifesta que això es no es casualitat,
com en d’altres ocasions, en la moció s’omet que l’espionatge també es va realitzar a un membre del
govern que no es d’Esquerra, que és de JxCat, el Conseller de Politiques Digitals Sr. Jordi Puigneró, però
curiosament no s’anomena, per alguns si i per d’altres no, com en altres mocions, sembla mentida que
una cosa tan greu els portin cap al sectarisme, per tant creu que a la moció hi ha mala fe, per defensar al
Conseller s’abstindrà, perquè l’oblit es per votar en contra.
3.- El regidor portaveu del grup d’ERC Sr. Santi Pelegrí diu que no sabia lo del Conseller i que si vol es pot
introduir en la moció, el Sr. Jordi Janés respon que si no es posa seria encara més greu, al final sempre
passa el mateix, definitivament votaran a favor per la gravetat de l’assumpte.
Posada a votació la proposta, amb la inclusió de l’esmenta proposa pel grup de JxCat d’incloure al
Conseller de Polítiques Digitls, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal,
el Ple aprova la proposta per unanimitat.
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1.- La regidora portaveu del grup del PSC Sr. Gemma Escar es manifesta conforme, creu que és greu i
comdena els fets, està en contra de qualsevol tipus d’espionatge a qualsevol persona, cal que es denuncii
i que s’aclarin els fets i es demanin responsabilitats, actuacions demanades pel Parlament.

9.3.- Expedient 747/2020. MOCIÓ EN SUPORT DE LES ENERGIES RENOVABLES I PER LA
IMPLANTACIÓ DE CRITERIS D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA, PROTECCIÓ AGRÍCOLA I
D’EQUILIBRI TERRITORIAL AL DECRET 16/2019
Vista la proposta d’acord dictaminada favorablement per la Junta de Portaveus celebrada el dia
27/07/2020.
En virtut dels següents
ANTECEDENTS:
Des de el grup municipal d’ERC es proposa de conformitat amb allò que preveu l'article 97 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28
de novembre, sotmetre a la consideració del ple l’aprovació de la següent moció a la que dona lectura el
regidor Sr. Santi Ribes.

És amb aquest objectiu que s’aprova el Decret llei 16/2019, de mesures urgents per a l’emergència
climàtica i l’impuls a les energies renovables, que s’emmarca en la Llei de Canvi Climàtic al Parlament de
Catalunya el 2017 i totes les directrius europees al respecte, inclosa la Winter Package.
Malgrat el decret, semblava buscava facilitar la transició a la societat cap a les energies renovables
facilitant-ne els tràmits per la seva implantació, i promovent així el lideratge de Catalunya en la
reconversió energètica, de facto, ha servit per recuperar antics projectes eòlics aturats arran la crisi
econòmica del 2008, i també per sumar-ne de nous, als mateixos territoris promoguts pels oligopolis,
generant una nova situació de desequilibri territorial i malestar per part dels municipis i la ciutadania.
Tampoc podem obviar la preocupació de molts ajuntaments, especialment els més petits, que s’han vist
superats davant l’allau de propostes per la exigència de donar respostes en forma d’al·legacions, amb una
minsa estructura de personal, sovint no especialitzat. El document aprovat doncs, no contempla criteris
territorials ni escolta la veu dels municipis que reclamen la creació de criteris d’integració paisatgística,
que protegeixi els espais agraris, i fomenti la participació la seva participació.
Són molts els municipis que reclamen donar valor decisori a les opinions dels ajuntaments i no perpetuar
una situació d'indefensió on es situen actualment, perquè no contempla l’actual decret, la participació dels
Ajuntaments en la planificació de la implantació d'energies renovables.
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana-AM proposa els següents acords:

1-

Reiterar l’aposta de l’Ajuntament d’Alcarràs per les energies renovables, com a eina fonamental
en el canvi energètic, per deixar de dependre de les energies d’origen fòssil i nuclear.

1-

Demanem al govern de la Generalitat que fixi el mapa d'energies renovables per a cada territori
de distribució d’energies renovables en funció de la capacitat de producció i consum de cada
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Per fer-ho, hem de passar d’un model energètic centralitzat i basat en els estocs de combustibles fòssils i
no renovables (carbó, petroli, gas i urani), per avançar decididament cap a un nou model digitalitzat i basat
a captar els fluxos naturals d’energia renovable (sol, aigua i vent), on la ciutadania ha de tenir un paper
central com a productors, gestors i no només com a consumidors d’energia. Un model de distribució i
equilibri territorial, al servei de les persones, no de l’oligopoli energètic.

ACTA DEL PLE

La transició energètica té un paper destacat davant els reptes de la crisi climàtica que vivim. Des de
Catalunya hem de generar estratègies efectives que ens ajudin a assolir els objectius sobre energia
renovable estipulats per la Unió Europea per al 2030.
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MOCIÓ EN SUPORT DE LES ENERGIES RENOVABLES I PER LA IMPLANTACIÓ DE CRITERIS
D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA, PROTECCIÓ AGRÍCOLA I D’EQUILIBRI TERRITORIAL AL DECRET
16/2019

3-

Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat i a la Conselleria d’Empresa i Coneixement,
que estableixi la participació dels municipis en tots els òrgans d'informació i de presa de decisió
relativa a la ubicació d'instal·lacions energètiques al seu terme municipal.

4-

Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat i a la Conselleria d’Empresa i Coneixement,
la creació d’un servei de suport tècnic-jurídic per als municipis, gratuït, amb la finalitat de facilitar
suport tècnic i jurídic durant la tramitació de qualsevol projecte d'implantació energètica que
considerin que no s'ajusta als interessos públics del municipi.

5-

Establir com a base de qualsevol projecte de renovables al municipi la protecció de l’interès
públic, els espais agrícoles i l’equilibri territorial. L'aprofitament i gestió de l'entorn natural del
terme municipal, l'aprofitament d'infraestructures ja existents, la participació dels municipis, la
priorització dels projectes relacionats amb l'autoconsum davant els oligopolis, la distribució de
proximitat i en la dinamització del primer sector.

Fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, i a les
diferents empreses que han presentat i presentin projectes al nostre municipi.
Oberta deliberació es donen les intervencions de l’extracte següent:
1.- La regidora portaveu del grup del PSC Sr. Gemma Escar manifesta que la moció pretén la paralització
transitòria de les plantes solars, el seu grup està a favor de les energies renovables i veu en la moció
alguna segona intenció, per això s’abstindrà.
2.- L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra, vol explicar al poble que hi ha dos projectes de plantes solars al poble
que es poden considerar d’interès local i d’utilitat pública pels ingressos que generarien, la paralització de
les tramitacions seria perjudicial per a la seva implantació, podria aturar-se dos o tres anys aquets temes.
Creu que hi ha una ponència d’energies que ja valora totes les questions territorials, mediambientals,
agràries, etc. Creu que la moció té algunes qüestions positives però sol.licitar la suspensió de les
tramitacions seria perjudicial pels nostres interessos, no solament perquè són dos grans empreses del
sector que es podrien involucrar amb els projectes de sostenibilitat i els PECT en els que participa
l’Ajuntament, com el Green&-Circular Ponent, junt amb la Diputació, la Universitat de Lleida i altres
municipis que també toquen assumptes om les plantes solars fotovoltaiques. Creu que no podem anar
contra uns ingressos importants en ICIO, IBI i IAE, la creació de llocs de treball, etc, més quan es pretén
una planta d’energia solar i no una nuclear, és una moció que va en contra dels nostres interessos, per
això no solament votaran en contra sinó que pretén estar al costat de les empreses i acompanyar-los
davant totes les institucions.
3.- El tinent d’Alcalde i portaveu del grup de JxCat Sr. Jordi Janés manifesta que suposa que és una
moció genèrica per parcs eòlics i solars, creu que s’ha anat informant sempre i que les propostes estan
dins de les previsions del Pacte nacional per la transició energètica de 2017, creu que si es propugna la
suspensió de llicències ens passarà el mateix que al 2002 que han passat 15 anys sense noves
implantacions a Catalunya, la moció sembla que oblida casualment els projectes presentats. Creu que les
mesures són suficients hi ha actuacions urbanístiques, mediambientals, de l’administració de la energia,
intervenen molts departaments, entre ells el que més és el d’agricultura, els Consells comarcals i els
ajuntaments. Hem d’evitar que els projectes s’implantin en altres pobles. Ara el nou decret del novembre
de 2019 regula de nou les implantacions de plantes solars, aprovat per JxCat i ERC, es pregunta si ara el
vol modificar. Queda clar, sobre tot amb els eòlics que la voluntat de l’ajuntament és decisiva. Però creu
que des de la suspensió del 2002 ja hi ha una regulació normativa aprovada l’any 2019 que possibilita
desenvolupar el Pacte Nacional per la transició energètica i s’ha creat una Ponència energètica que valora
les ubicacions abans de totes les tramitacions posteriors. Agricultura és el departament que efectua més
informes desfavorables i és un departament que dirigeix Esquerra. Per tot el qual no poden estar d’acord
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Demanar al govern de la Generalitat la modificació urgent i immediata del decret 16/2019, per
acabar d’establir i comunicar els criteris socials, paisatgístics, mediambientals, agrícoles i
d'equilibri territorial, i la paralització de totes les tramitacions fins que aquests estiguin aprovats i
publicats.
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2-

ACTA DEL PLE

zona, compensant aquells territoris que produeixen més energia renovable de la que
consumeixen.

amb la moció.
4.- El regidor del grup d’ERC Sr. Santi Ribes respon que solament espera que s’informi de cóm es
plantegen les plantes, perquè es manifesten conformes a qualsevol inversió.
5.- L’Alcalde Sr. Ezquerra demana anar tots junts per ajudar i treballar per obtenir la conformitat de la
Ponència, per això es farà algun informe o declaració per recolzar el projecte i intentar ser un municipi
referencia en les energies renovables en tot el territori.
6.- El regidor del grup d’ERC Sr. Santi Pelegrí manifesta que quan es va proposar la moció no eren
conscients de la existència dels projectes presentants, la moció proposa posar ordre a la disbauxa entre
els departaments intervinents i donar més poder als ajuntaments. Per això proposa retirar el punt on es
proposa la suspensió de tramitacions.

B) PART DE CONTROL

10.- Expedient JGL/2020/17 A 21. COMUNICACIÓ DE DECRETS DE L'ALCALDIA I ACORDS DE LA
JUNTA DE GOVERN.
Atès el dictamen de la comissió informativa de Governació celebrada el dia 27 de juliol de 2020.
L’Alcalde-President, en virtut dels següents,

ACTA DEL PLE

Per tot el qual, amb l’assistència de12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple acorda
retirar la resolució de la moció presentada per promoure una nova i negociada que no perjudiqui els
projectes presentats i l’ interès local.

Número: 2020-0004 Data: 17/11/2020

7.- L’Alcalde Sr. Ezquerra proposa retirar la moció i treballar tots conjuntament per efectuar una proposta
conjunta. El regidor Sr. Pelegrí es manifesta conforme, la proposta és recolzada per tots els grups
municipals, per tal d’estudiar una nova moció nova i negociada. L’Alcalde Sr. Ezquerra creu que recolzar
els projectes ha de una posició de poble, per defensar l’ interès local. El Sr. Pelegrí manifesta que són
conformes i que no volen ficar trabes.

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

Expedient JGL/2020/17. Núm. 17/2020. acta sessió ordinària del dia 18/06/2020.
1.- aprovació acta anterior: sessió ordinària celebrada el 28 de maig de 2020.
2.- expedient 1804/2019. adhesió al manifest en defensa dels projectes d’especialització i competitivitat
territorial (pect).
3.- expedient núm. 623/2019. concessió de subvencions directes o nominatives a entitats esportives.
3.- comunicació dels acords adoptats per decrets de l’alcaldia, de l’exercici 2020: del núm. 4320 del
29/05/2020 al 507 del 18/06/2020.
Expedient JGL/2020/18. Núm. 18/2020. acta sessió ordinària del dia 25/06/2020.
1.- Aprovació acta anterior: sessió ordinària celebrada el 18 de juny de 2020.
2.- Comunicació dels acords adoptats per decrets de l’Alcaldia, de l’exercici 2020: del núm. 508 del
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ANTECEDENTS:

19/06/2020 al 525 del 25/06/2020.
Expedient JGL/2020/19. Núm. 19/2020. acta sessió ordinària del dia 02/07/2020.
1.- Aprovació acta anterior: sessió ordinària celebrada el 25 de juny de 2020.
2.- Comunicació dels acords adoptats per decrets de l’Alcaldia, de l’exercici 2020: del núm. 526 del
26/06/2020 al 547 del 30/06/2020.
Expedient JGL/2020/20. Núm. 20/2020. acta sessió ordinària del dia 16/07/2020.
1.- Aprovació acta anterior: sessió ordinària celebrada el 2 de juliol de 2020.
2.- expedient 859/2020. operacions de crèdit a curt termini renovació de pòlissa de crèdit amb La Caixa.
3.- Comunicació dels acords adoptats per decrets de l’Alcaldia, de l’exercici 2020: del núm. 548 del
03/07/2020 al 595 del 17/07/2020.
El Ple es dona per comunicat.

Resolució expedient 381/2020, del 09/07/2020 de la Direcció General d’Administració Local, d’autorització de
la Comissió de Servei de la Interventora de l’Ajuntament Sra. Ester Abellana Mogués, a l’Ajuntament de
Balaguer durant un any, prorrogable per un any mes. Fent constar que el cessament ha estat efectuat el dia
16/07/2020.
El Ple es dona per comunicat.

C) PART DE PRECS I PREGUNTES.

ACTA DEL PLE

Per l’Alcalde es dona compte al Ple de la resolució següent:

Número: 2020-0004 Data: 17/11/2020

11.- Expedient 843/2020. COMUNICACIÓ DE COMISSIÓ DE SERVEI I CESSAMENT DE LA
INTERVENTORA TITULAR.

12.- PRECS I PREGUNTES DELS GRUPS MUNICIPALS.

Primer.- Precs i preguntes del grup municipal del ERC del regidor Sr. Jordi Castany.
Primer prec.- Vol elogiar a la Policia local per la pedagogia que estan fent durant tota la pandèmia,
agraeix la tasca realitzada, especialment quan en lloc d’imposar intenten el diàleg.
L’Alcalde respon que efectivament s’ha de resaltar la tasca de diàleg que ha realitzat la Policia durant tota
la crisi sanitària.
Segon prec.- Hem passat dies i mesos delicats, hem d’avançat treballant per coordinar tota la societat
des de l’11 de març durant tota la pandemia i l’estat d’alarma, fins al 21 de juny que va finalitzar l’alarma
hem tingut una baixa incidència de la malaltia. Ara patim uns rebrots que han provocat fins a 2
confinaments, un al Segrià i un altre especialment afectant a Lleida i 7 municipis del Baix Segrià. Tot
plegat ha estat un cop molt fort a la econòmica local, per això creu que cal que anem tots a una, hem
d’estar coordinats per arribar a bon port, el confinament no agrada a ningú, els màxims responsables han
de donar confiança a la ciutadania, no fer política. Per això no pot estar conforme amb les declaracions
del regidor Sr. Jordi Janés, que ha de ser el proper Alcalde de l’ajuntament, demanant la dimissió de la
Consellera de Sanitat, insisteix creu que han de treballar junts i remar tots en la mateixa direcció.
L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra respon que té raó, però creu que des de que va acabar l’estat d’alarma, des
de fa 3 setmanes i especialment els darrers 15 dies que te el control la Generalitat, s’han comés errors
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Es dona comptes dels precs i preguntes, així com les respostes que, en extracte, s’han formulat.

que calen criticar per millorar, per tots, per no tornar a cometre els mateixos errors, algunes coses creu
que es poden millorar.

Segon.- Precs i preguntes del grup municipal del ERC de la regidora Sra. Marta Morreres.
Primer prec.- Tal com hem manifestat en algun consell d’emergència com a través d’instància, cal
treballar per educar de forma positiva als veïns i veïnes d’Alcarràs, intentant arribar a totes les edats, per
tal de sensibilitzar en les responsabilitats de cada persona per conviure de la forma més segura amb la
COVID19 fins que no es tingui el tractament adequat per a tothom. És per això que proposem fer
pedagogia de carrer senyalitzant espais i equipament comú per fomentar les mesures de prevenció:
distància, mascareta i rentat de mans. No compartim el precintament de bancs, com en el cas del banc de
la plaça del Toll, ja que és una pràctica desenvolupada únicament en aquest banc, en canvi la resta de
bancs s’han seguit utilitzant. Amb la voluntat de seguir aportant i sumant, en la instància presentada el
passat 18 de maig del 2020, vam facilitar una guia de recomanacions (elaborada per la Diputació de
Lleida) per a municipis i un manual de trama urbana per treballar aquest desconfinament en els espais
més freqüentats. Per tot, proposem senyalitzar en els bancs els espais que es poden ocupar, encartellar
els parcs infantils, senyalitzar distàncies socials en zones comercials, mercat i traslladar-ho a altres
possibles espais segons necessitat com espais culturals, festius, esportius, entre altres.
L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra respon que podem consensuar propostes en aquest sentit a la comissió
d’urbanisme i espais públics, creu que va ser positiu avançar actuacions de tancaments d’alguns bancs
situats a menys d’un metre al costat de terrasses de bars, etc. La Sra. Marta Morreres es vol referir a
indicacions similars a les implementades per accedir a l’ajuntament. L’Alcalde es conforme en estudiar
propostes en comissió.

Segon prec.- Com a regidores i regidors d’aquest ple tenim el dret a tenir tota la documentació que es
tracta en aquest espai 48 hores abans de que es celebri. I vostès tenen el deure de vetllar perquè així
sigui. En diferents ocasions ens hem trobat treballant aspectes del ple el dia abans sense tenir tota la
documentació. Per això demanem que es millori aquest aspecte per tal de poder-ho treballar amb més
qualitat per la nostra part.
El Tinent d’Alcalde Sr. Jordi Janés respon que de vegades es pot donar alguna situació en concret per
manca de temps, sempre ha passat, també en ajuntaments anteriors, però també es pot demanar aquesta
informació directament a la secretaria, tresoreria o a la intervenció.
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El Tinent d’Alcade insisteix que la critica l’ha fet al Departament de Sanitat i al Consell Comarcal i al Dp.
d’Interior, que els mana JxCat, aquest últim per la manca de mitjans dels Mossos d’Esquadra quan es va
fer el confinament usant a la policia local.

ACTA DEL PLE

El regidor Sr. Jordi Castany creu que sempre es fa politica, la gestió sempre comporta conflictes, creu que
les tasques de teletreball no són noves, que els comentaris en les xarxes socials solament els veuen els
seguidors que estan al teu costat, no és una referència, creu també que no és el mateix mediadors que
rastrejadors, i així ens podrien allargar en la discussió, però no interessa, també creu que si la Consellera
no fos d’ERC no hauria passat el mateix.

Número: 2020-0004 Data: 17/11/2020

El Tinent d’Alcalde Sr. Jordi Janés no creu que s’hagi de tirar enrere de les seves declaracions, creu que
no s’han fet be les coses. A nivell municipal s’han ficat molts recursos i personal, s’han avançat mesures
com el tancament de parcs, sempre hem anat uns passos endavant, com lo dels rastrejadors, els
mediadors, que dominessin idiomes. Per això quan va sentir a la Consellera que en seu parlamentaria
criticava que havia ajuntaments que anaven pel seu compte, es pensava en Alcarràs i Aitona, municipis
que estem fent molt esforços per fer les coses bé, per això va dir el que va dir, que Salut no l’estava fent
bé, i no per ser d’Esquerra, ja que les queixes van també pel Consell Comarcal que són del seu partit,
creu que no van funcionar els serveis socials, que han fet teletreballat en una situació de pandèmia que
havien d’haver estat més al peu del carrer, repartint carnets d’ajut de menjador o coordinant els espais de
confinament, com s’ha fet pel personal municipal destinat, de brigades, dels serveis personals, com ha fet
la policia local i molts treballadors municipals de la secretaria, com hem fet ajuntaments de la zona
sanitària del CAP cercant un vehicle per traslladar persones sospitoses, quan aquest vehicle l’havia tingut
que posar Sanitat o el Consell Comarcal. Recorda que tot han estat promeses, fins a la data solament la
“Fundació la Caixa” ha aportat efectivament tres mil euros d’ajuts pels espais de confinament. Hem tingut
molta gent que ha vingut a treballar de temporada que ha estat la causa fonamental dels rebrots, per això
no ens poden dir que anem per lliure, lo primer és la gent d’Alcarràs i fara tot el que calgui pel poble.

Tercer prec.- Tal com es marca en la resolució SLT/1941/2020 de dia d’avui dia 30 de juliol, en la qual es
modifiquen i es prorroguen les mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció del brot
epidèmic de la pandèmia de COVID19, en la nostra zona, diu: “cal potenciar l’ús del teletreball quan per la
naturalesa de l’activitat laboral sigui possible”. Com a representants públics tenim una responsabilitat i
hem de ser exemple per la ciutadania en el compliment de les mesures de prevenció. Avui el grup d’ERC
hem decidit participar de forma presencial en aquest ple perquè tot i demanar una alternativa no hi ha
estat. Demanem que es s’inverteixin esforços per poder arribar a celebrar els plens semi presencials o a
distància, per tal de complir amb les mesures que s’estableixen en futures ocasions. A més en les
trobades familiars i de caràcter social “es prohibeixen trobades i reunions de més de 10 persones tant en
l’àmbit privat com en l’àmbit públic”. A tot això, demanem que per un futur es tinguin les eines preparades
per poder desenvolupar els plens, comissions o altres de forma telemàtica o semipresencial, ja que ens
podem trobar aviat en escenaris similars als passats.
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Quarta pregunta.- Després de saber que el grup de joves del SAD s’aturarà, és a dir es deixarà d’oferir
aquest servei, volem dir que no hi estem d’acord. A través del SAD i les seves referents, hi havia un vincle
i feien seguiment a les joves i a les seves famílies, es feia una coordinació constant amb d’institut i serveis
socials, fets que enriqueixen i creen una xarxa de suport per aquestes joves. Aquesta decisió ha estat
presa unilaterlament des de la regidoria o s’ha valorat amb institut i educadores referents del SAD?.
L’alternativa també se’ns va dir que s’obrirà un espai d’estudi a Lo Casino per a que les joves del SAD
puguin anar a fer els deures si volen, mostra una manca d’anàlisi de les necessitats d’aquests joves, un
espai si volen ja el tenen i és la Biblioteca. La necessitat no és tenir un espai d’estudi. Aprofito també, per
comentar un retret que ha fet el Jordi tant aquí al ple com va fer en el seu moment via whatsapp. Serveis
socials en el moment de confinament han seguit treballant, fer teletreball no vol dir deixar desatès el lloc
de treball, sinó digues quines persones de la brigada o altres tècnics, com has dit abans, han estat fent
tractament i seguiment de famílies vinculades o de noves demandes de serveis socials. En el moment que
vostès no estan d’acord en el funcionament, d’un servei que és obligatori, no podem no tenir-lo, és feina
vostra manifestar-ho a al cap d’àrea de serveis socials del Consell Comarcal, igual que es va fer en
moltes ocasions anteriorment, i intentar encarar el servei en base les necessitats del nostre poble.

ACTA DEL PLE

L’Alcalde respon que considera que conforme a la normativa es poden realitzar sessions plenàries
presencials, la limitació de reunions de 10 persones és en l’àmbit social, però expressament la norma
exclou les reunions laborals, que és el que passa en una reunió plenària. Es manté la publicitat mitjançant
l’emissió televisiva de la sessió. Indica també que havia problemes per fer sessions semipresencials, es
complicava per qüestions tecnològiques. Per altra banda en la data de la sessió del ple s’ha passat a una
fase menys restrictiva, de fet es poden celebrar actes religiosos i similars amb una limitació d’un terç de
l’aforament, etc. Superiors a les deu persones. En definitiva cal donar exemple també dins de la nova
normalitat de com actuar, amb distancies separades, desinfecció de mans, etc. També insisteix que tot no
es pot fer en teletreball, alguns serveis necessàriament s’han de fer presencialment.

El regidor delegat Sra. Gerard Companys afegeix que s’obre un punt d’assessorament per donar atenció
des de els serveis socials del Consell Comarcal es farà el seguiment directament. El referent del SAD ja
no hi és, es tracta d’un projecte nou.
El Tinent d’Alcalde Sr. Jordi Janés es manifesta perplex, defensem a tots, també als que no són
d’Alcarràs, sempre defensem al poble, quan veiem els serveis prestats pel Consell Comarcal o de Sanitat
considera que s’hauria tingut que fer un servei més presencial durant la pandèmia, està be poder fer feina
des de casa, però és molt important el treball de camp en aquestes situacions, recorda que ningú volia
repartir les targetes d’ajut de menjador quan era competència del Dp. d’Educació i del Consell Comarcal, i
d’altres repartiments de tributs que eren de la Diputació, al final ens l’encolomen als ajuntaments, quan no
és cosa nostra, som la tarifa d’últim recurs, ell defensa als nostres veïns, es queixa tant del Consell
Comarcal que el mana JxCAt que d’Ensenyament o de Sanitat que el mana Esquerra, creu que tots tenim
risc d’infecció, també els treballadors de l’ajuntament.
La Sra. Marta Morreres respon que ella defensa la feina de teletreball en general, no tothom és
compatible evidentment depen de les situacions.
Tercer.- Precs i preguntes del grup municipal del ERC del regidor Sr. Santi Ribes.
Primer prec.- Vol felicitar a la Generalitat per haver eliminat les mesures restrictives als municipis del Baix
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La regidora delegada Sra. Dolors Godia respon que s’ha deixat de prestar el servei de SAD per raons
econòmiques, però no es deixa d’atendre les necessitats d’atenció a les famílies.

Segrià, però creu que s’haurien de flexibilitzar més, especialment respecte als bars i similars, és
impossible en aquest país a les 4 de la tarda estar en una terrassa d’un bar, al Segrià fa molta calor i es
podria permetre estar a dins dels locals amb les mesures que existien en la fase de nova normalitat.
Afegeix una crítica al govern municipal, creu que quan es fan les critiques s’ha d’informar de les coses
també a l’oposició, perquè no es bo que s’assabentin de les coses des de les xarxes socials, o que se’ls
convidi quan venen Consellers de la Generalitat.
L’Alcalde Sr. Manel Ezquerra respon que s’informa de les actuacions a tots els grups en les reunions del
Procicat, però de vegades les actuacions són molt ràpides i no dona temps a informar prèviament. Han
estat situacions molt puntuals. El Tinent d’Alcalde Sr. Jordi Janés pregunta si assistiran si se’ls convida a
les visites dels Consellers, perquè no van assistir a la visita del President de la Generalitat quan havien
estat convidats. L’Alcalde Sr. Ezquerra està d’acord amb la referencia a l’obertura dels bars com a requerit
també l’Alcalde de Lleida.
Quart.- Precs i preguntes del grup municipal del ERC del regidor Sr. Santi Pelegrí.

I perquè consti als efectes establerts, lliuro aquest certificat, i amb el vistiplau del Sr. Alcalde.
Alcarràs, a la data indicada al marge.
CERTIFICAT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.
EL SECRETARI.

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

ACTA DEL PLE

El regidor delegat Sr. Agustí Camarasa respon que intentem arribar a tota reu, hem decidit aplicar
solament la picadora de l’ajuntament i no llogar cap altre, ja sabem que els procediments de contractació
no són ràpids però no es gasta menys, intentaran gastar tota la partida destinada als camins.

Número: 2020-0004 Data: 17/11/2020

Primera pregunta.- La setmana que bé tenim que obrir el sobre de contractació dels camins, quin planin
tenim?, quan ficarem la picadora a treballar?, considera que anem molt lents, no es lloga un altra picadora
perquè s’ha disminuït la partida de soteig.

