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ACTA NÚM. 06/2014
ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 19 DE JUNY DE 2014.

Data: 19 de juny de 2014.
Horari: Inici a les 19:00 h i acabament a les 20,30 h.
Lloc: Sala de sessions.
A les 19:00 hores del dia dinou de juny de dos mil catorze, es reuneix a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial el
Ple de la Corporació Municipal de la Vila d’Alcarràs, presidida pel Sr. Alcalde-President Sr. Miquel Serra Godia, amb
l’assistència dels regidors que es relacionen seguidament, i la del Secretari-Interventor Sr. Pere Biedma Agüera, que
certifica.

ASSISTENTS :

Alcalde-President:
Sr. Miquel Serra i Godia (ERC).

Regidors:

Sr. Santi Pelegrí Cortijo (ERC).
Regidor-Primer Tt. d’Alcalde:
Sr. Alex Planes i Molet (PSC).
Sr. Jaume Bernis I Castells (ERC).
Sr. Gerard Serra i Martínez (CiU).
Segona Tt. d’Alcalde:
Sra. M. Antonieta Ribes I Companys (CiU).
Sra. Marina Forcada i Escarp (PSC).
Sra. Edurne Laurenz i Bagué (CiU).
Regidora-Tercera Tt. d’Alcalde Sra. Maite Codina i Sr. Santiago Santamaria i Mas (CiU).
Badia (ERC).
Sr. Jordi Casals i Tomàs (CiU)
Sr. Simeó Abad i Moliné (PP).
Secretari-Interventor:
Sr. Pere Biedma i Agüera.

ABSÈNCIES:
Es dona l’absència excusada durant tota la sessió de la regidora Sra. Montserrat Clarisó i Vilaseca (ERC), fins al 3r. punt
del regidor Sr. Simeó Abad i Moliné (PP), fins al 7 e. punt del regidor Sr. Santiago Santamaria i Mas (CiU) i fins al 8 è.
punt del regidor Sr. Alex Planes i Molet (PSC).

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

ORDRE DEL DIA:

1.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
L’Alcalde-President Sr. Miquel Serra, donant per llegit els esborranys de les actes corresponent a les sessió ordinària
celebrada el dia 10 d’abril de 2014 i la sessió extraordinària dels dies 28 d’abril de 2014, es proposa la seva aprovació.
Preguntant als membres de la Corporació si tenen alguna observació a formular, que no es donen.
Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de 9 dels 13 regidors que integren el ple, resta
aprovada per unanimitat.
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2.- COMUNICACIO D’ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN I DECRETS ALCALDIA.
a) Comunicació de Decrets de l’Alcaldia.
L’Alcalde-President comunica que per raons d’urgència i en virtut de les pròpies competències ha dictat els decrets del
nombre, data i de l’extracte següent:
-Consten a les actes de la Junta de Govern que seguidament es citen.
El Ple es dóna per comunicat.
b) Comunicació d’acords adoptats en Junta de Govern.
L’Alcalde-President dóna compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern, en les sessions que més endavant
es citen, quines actes han estat avançades als regidors amb l’esborrany de l’acta acompanyat a la convocatòria,
següents:
Sessió del dia 9 d’abril de 2014.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 19 de març de 2014 es proposa la seva aprovació.
2.- Comunicació de decrets alcaldia relacionats amb diversos serveis.
3.- Atorgament de llicències i aprovació de factures dictaminades en comissió del 4 d’abril de 2014.
4.- Altes inventarials d’immobles cedits per aprovació de reparcel.lació voluntària aprovada per decret d’Alcaldia núm. 80/
2014 relativa al Pau V-5. i, condicionant la seva efectivitat i fermesa administrativa a l’aprovació definitiva del projecte
d’urbanització.
5.- ratificació decret derogant acord junta de govern, i establint nou acord d'adjudicació de contracte menor de
subministrament d'un vehicle per la policia local adscrit a la policia local, en substitució del L-3524-Y que es dóna de
baixa als efectes del pla Pive.
6.- Aprovació inicial pla específic municipal (pem) per les fires del comerç i del rebost.
7.- Aprovació d’operació de tresoreria pel finançament de dèficit transitori de tresoreria de 2014 i de contracte de
confirming per al pagament de factures.
8.- Assumpte de diversos serveis: 8.1.- comunicació d’assumptes tractats en comissió mixta de cultura, ensenyament,
festes, joventut i patrimoni històric. 8.2.- reclamació del cèntim sanitari. 9.- escrits oficials i instàncies, relacionats amb
diversos serveis.
Sessió del dia 7 de maig de 2014.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 9 d’abril de 2014.
2.- Comunicació de decrets alcaldia relacionats amb diversos serveis.
3.- Sol·licitud subvenció als projectes d’activitats en l’àmbit de la joventut dins el Pla nacional de joventut: Projecte de
dinamització juvenil d’Alcarràs “Joves-a-punt” i des-crea: Teatre de l’oprimit – Joves per la transformació.
4.- Atorgament de llicències d’ocupació de la via pública amb terrasses de bars i similars.
5.- Sol.licitud de conveni a la diputació de Lleida per a l’execució de la 3 fase-final de l’ampliació del C.A.P. per import de
176.935,23 €.
6.- Comunicació de compareixença com administració demandada i de remissió de l’expedient administratiu en recurs
contenciós. núm. 130/2014 interposat pel sr. Jordi Jaume Vellvè.
7.- Conveni de delegació de competències al Consell Comarcal del Segrià en matèria d’atenció i acollida d’animals
domèstics
8.- Acord per a la sol.licitud de recuperació del cèntim sanitari per l’adquisició de carburants.
9.- Aprovació de liquidació de taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de subministraments
que afectin a la generalitat. Grup Gas Natural i Serosense.
10.- Assumpte diversos serveis: 10.1.- Subvenció de la Diputació de Lleida per l’escola bressol. 10.2.- Adquisició
d’equipament per vehicle policial. 10.3.- Comunicació de dictàmens de la Comissió informativa mixta de cultura, festes i
patrimoni. 10.4.- Aportació al servei de transport públic. 10.5.- Inscripció de la fira del comerç i rebost. 10.6.- Aprovació de
bases per a la convocatòria d’oposició lliure de dues places d’agents. 10.7.- Sol.licitud de subvenció per actuacions de
gestió forestal sostenible. 10.8.- Mesures relatives al Fons de cooperació local de Catalunya 2013 i 2014.
11.- Proposta d’atorgament de subvencions a entitats socials 2014: associació sense afany de lucre Associació de
comerç i serveis d’Alcarràs (Acsa).
12.- Aprovació de prestació del servei d’arranjament i engravat de camins privats i de preu públic per a la disposició de
terres municipals i acord d’inici del servei i obres de conservació i asfaltat de camins.
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13.- Escrits oficials i instàncies relacionats amb diversos serveis.

Sessió del dia 28 de maig de 2014.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 7 de maig de 2014.
2.- Comunicació de decrets alcaldia de diversos serveis.
3.- Atorgament de llicències i aprovació de factures dictaminades en comissió del dia 22 de maig de 2014.
4.- Informe trimestral d’intervenció sobre el compliment dels terminis de pagament de factures establerts a la llei
15/2010, de lluita contra la morositat en les operacions comercials. modificació de la L.c.s.p. primer trimestre 2014.
5.- Comunicació celebració de Junta local de seguretat.
6.- Aprovació de la memòria de preparació de la campanya de fruita de 2013 i dels serveis socials de temporada.
7.- Aprovació de conveni de compromís d’execució de mur de contenció de terres de la serra de la Plataforma 150davant del cementiri.
8.- Resolució autoritzant domiciliació bancària les liquidacions relacionades amb la recollida i el tractament de
residus.
9.- Proposta modificació puntual conveni supramunicipal amb l’ajuntament de Torres de Segre en matèria
d’abastament d’aigua potable
10.- Aprovació de proposta de determinació de festes locals per a 2014.
11.- Ratificació de decret de l’alcaldia d’annex als contractes de subministrament d’electricitat.
12.- Aprovació de memòria valorada per a l’execució d’obres d’explanació contingudes al projecte d’ del pla especial
de la plataforma 150 i de liquidacions a compte de quotes d’urbanització als particulars a compte de la liquidació
provisional.
13.- Compensació de deutes de l’impost de plusvàlua amb quotes d’urbanització de solars municipals del p.p. de
l’Incasol.
14.- Ratificació de decret d’aprovació de la certificació d’obres del cap 2º fase. obres. certificació 4.
15.- Proposta d’atorgament de subvencions a entitats culturals i socials 2014: Amics de la cultura tradicional Som i
Serem d’Alcarràs.
16.- Escrits oficials i instàncies relacionat amb diversos serveis.
Sessió del dia 4 de juny de 2014.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.- Comunicació de decrets alcaldia relacionats amb diversos serveis.
3.- Aprovació del projecte de servei de piscines municipals temporada 2014.
4.- Ratificació de decret pel qual s’aprova l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives per a la
contractació del subministrament d’àrids per la zona d’equipaments de les piscines municipals.
5.- Ratificació de decret de contractació de subministrament d’equipaments informàtics pels serveis municipals.
6.- Ratificació de decret de l’alcaldia per contractar un servei d’assessorament i elaboració de plans d’igualtat a
instàncies de la regidoria de família i serveis socials.
7.- Ratificació de decret pel qual s’aprova l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives i
l’adjudicació del servei consistent en la redacció del projecte bàsic i d’execució de l’edifici d’entitats de les escoles de
baix
8.- Ratificació de decret pel qual s’aprova l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives. contracte
d’execució de l’obra de millora de les instal·lacions dels vestidors del camp municipal de futbol. fase-a.
9.- Ratificació de decret de l’alcaldia d’inici d’expedient de contractes negociats sense publicitat per l’ arranjament de
camins i asfaltat en calent d’un nou camí municipal.
10.- Ratificació de decret de l’alcaldia d’adjudicació d’obres menors per al nou parc a la zona verda de l’estació.
11.- sol.licitud de conveni amb la comunitat general de regants del canal de Pinyana per desenvolupar els sectors
del saladar.
El Ple es dóna per comunicat.
3.- COMUNICACIÓ D’APROVACIONS DEFINITIVES DE DISPOSICIONS GENERALS.
L’Alcalde proposa l’aprovació de la resolució dictaminada a la comissió informativa de governació del dia 16 de juny
de 2014, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS:
Es dóna compte al Ple que, els acords d’aprovació inicials o provisionals d’aprovació de les ordenances, o
modificacions puntuals, de caràcter generals o fiscals que seguidament es citaran, havent estat exposats al públic
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durant els termini de 30 dies als efectes d’informació pública i audiència als interessats, en el seu cas, mitjançant
edictes inserits al Tauler d’Anuncis municipal i al Butlletí Oficial de la Província de les dates que s’indiquen, es fa
constar per la Secretaria que no s’han formulat al.legacions ni reclamacions de cap tipus. Per la qual cosa, en virtut
de l’acord amb allò establert a l’art. 70.2 de la Llei 7/985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en la
redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, en
relació amb els arts. 177 i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, i els arts. 60 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, relatius al procediment establert per a l’aprovació de les
ordenances, atès que les ordenances s’entendran aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi
presenta cap reclamació ni al·legació durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a
l’aprovació inicial.
Es fa constar que per Decret de l’Alcaldia de data 2 de juny de 2014, es
DISPOSA:
Primer.- Considerar aixecades a definitives les ordenances següents:
Disposició: concepte.

Data aprovació Publicació
inicial
Tauler-B.O.P.
data/núm.
Adhesió al Programa Canal Empresa de l’AOC i a 10/4/2014
23/04/2014
les Ordenances tipus de la Diputació de Barcelona:
-Ordenança tipus d’intervenció municipal en
espectacles
públics
i
activitats
recreatives
publicades al BOPB del 19/10/2012.
-Ordenança tipus d’intervenció municipal ambiental,
de seguretat i de salut pública publicades al BOPB
del 19/10/2012.
Modificació art. 124 de l’Ordenança de Civisme i 10/4/2014
23/04/2014
Convivència.

Data
aprovació
definitiva.
2/6/2014

2/6/2014

Segon.- Publicar íntegrament l’ordenança o la part de l’ordenança modificada, al BOP i en seu electrònica municipal,
fent constar que entrarà en vigor a partir de l’endemà al dia de la seva publicació. Disposant així mateix disposar la seva
comunicació a l’administració de la Generalitat i de l’Administració de l’Estat competents.
Fer constar que contra la resolució definitiva en via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició
davant del Ple, o formular directament recurs contenciós administratiu davant de l’ordre jurisdiccional corresponent.
El termini per a interposar recurs de reposició serà d’un mes, si el acte fos exprés, si no el fos el termini serà de tres
mesos i es contarà, per al sol.licitant i altres possibles interessats, a partir del dia següent a aquell en que, d’acord amb la
normativa específica, s’hagi produït l’acte presumpte. Transcorregut dits terminis únicament podrà interposar recurs
contenciós administratiu, sense perjudici, en el cas, de la procedència del recurs extraordinari de revisió. El termini màxim
per a dictar i notificar la resolució del recurs serà d’un mes. Contra la resolució d’un recurs de reposició.
El termini per a interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa
corresponent, serà el de dos mesos comptats a partir de la recepció de la present notificació o publicació de l’acte que
posi fi a la via administrativa, si fos exprés. Si no el fos, el termini serà de sis mesos i es comptarà, per al sol.licitant i
altres possible interessats, a partir del dia següent a aquell en que, d’acord amb la normativa específica, s’hagi produït
l’acte presumpte.
Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de 10 dels 13 regidors que integren el ple, resta
aprovada per unanimitat.

4.- CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES AL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ EN MATÈRIA
D’ATENCIÓ I ACOLLIDA D’ANIMALS DOMÈSTICS
L’Alcalde proposa l’aprovació de la resolució dictaminada a la comissió informativa de governació del dia 16 de juny
de 2014, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
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ANTECEDENTS:
Atès que el Consell Comarcal del Segrià està en disposició de realitzar el servei d’atenció i acollida d’animals
domèstics abandonats de tots aquells ajuntaments de la comarca que els interessi.
Atès que l'Ajuntament està interessat en què el Consell Comarcal del Segrià presti aquest servei i amb aquest fi, i a
l'empara del que preveu l’article 25.1 c) del Text Refós de la llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat per
decret legislatiu 4/2003 de 4 de novembre.
Atès que la Junta de Govern en sessió del dia 7/5/2014, adoptà resolució provisional, que posteriorment ha de ser
ratificada per acord del Ple de la Corporació municipal, l'acord de delegació del servei d’atenció i acollida d’animals
domèstics abandonats en el Consell Comarcal del Segrià.
Atès que l’art. 47.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local requereix el vot favorable
de la majoria absoluta del nombre legal de membres de les corporacions per l'adopció d'acords en les següents
àrees: h) transferència de funcions o activitats a altres administracions públiques.
El Secretari-Interventor informa que el nou conveni suposarà un increment de la despesa i que s’haurà de
contemplar als pressupostos un crèdit extraordinari per atendre la despesa de 2014 i posteriorment una partida
habilitada per als pressupostos següents mentre duri el conveni.
Per tot el qual, es proposa per l’Alcaldia:
Primer.- Aprovar la delegació de competències en favor del Consell Comarcal del Segrià en matèria d'atenció i
acollida d'animals domèstics.
Segon.- Aprovar el text del Conveni tramés que regula els termes de la delegació.
MANIFESTEN:
I.

Que el Consell Comarcal del Segrià està en disposició de realitzar el servei d’atenció i acollida d’animals
domèstics abandonats de tots aquells ajuntaments de la comarca que els interessi.

II.

Que l'Ajuntament d’Alcarràs, està interessat en què el Consell Comarcal del Segrià presti aquest servei i amb
aquest fi, i a l'empara del que preveu l’article 25.1 c) del Text Refós de la llei d’organització comarcal de
Catalunya, aprovat per decret legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, el Ple de la Corporació municipal en la seva
sessió del dia 12 de juny de 2012, adoptà l'acord de delegació del servei d’atenció i acollida d’animals domèstics
abandonats en el Consell Comarcal del Segrià.

III. Que el Consell Comarcal del Segrià per acord de data (...) acceptà la sol·licitud de delegació del servei de
l'Ajuntament d’Alcarràs.
IV. Que ambdues administracions procedeixen a la formalització del present conveni de delegació a l'empara del que
preveuen els articles 26.1.b) de la llei 6/87 i l'article 167.1.b) del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis, aprovat per
Decret 179/95 de 13 de juny.
A aquests efectes ambdues parts estableixen els següents,
PACTES:
1. Mitjançant el present conveni es concreta la delegació al Consell Comarcal del Segrià de les competències
municipals en matèria d’atenció i acollida d’animals domèstics abandonats, i la prestació per aquest del servei
municipal d’atenció i acollida d’animals domèstics abandonats.
2. Aquest conveni tindrà vigència fins el 31 de desembre de 2024. Es prorrogarà de forma expressa per períodes
consecutius de cinc anys cadascun, si cap de les dues parts no ho denuncien per escrit amb una antelació
mínima de tres mesos abans de la seva finalització, i prèvia liquidació si escau dels deutes pendents.
3. Seran causes d'extinció del present conveni les següents:
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La no pròrroga, d'acord amb allò previst en el punt segon.
El mutu acord entre l'Ajuntament d’Alcarràs i el Consell Comarcal del Segrià.
L'incompliment per qualsevol d'ambdues parts de les clàusules pactades.
Qualsevol altre causa determinada en la legislació vigent.

4. L'exercici de les facultats necessàries per a prestar el servei d’atenció i acollida d’animals domèstics abandonats
es farà d'acord amb el que estableix el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril que aprova el text refós de la Llei
de protecció dels animals de companyia i qualsevol norma legal o reglamentària aplicable a aquest servei.
5 . El Consell Comarcal del Segrià percebrà de l'Ajuntament d’Alcarràs una quantitat fixa de 1€/habitant/any, en
base al cens de població actualitzat (INE) més una aportació de 50€ per animal portat al CAAC.
El pagament de l’any es farà en dos fraccionaments, en els següents terminis:
 Primer semestre: a principis de febrer.
 Segons semestre: a principis de juliol.
Aquest import serà revisat anualment en funció de les variacions de la prestació del servei i dels increments
experimentats i/o previstos en els costos del servei.
Anualment el Consell Comarcal del Segrià presentarà la memòria i la liquidació dels comptes del servei,
comprometent-se l’Ajuntament d’Alcarràs a garantir, en la proporció que correspongui a la seva participació en el
finançament global del servei, l’equilibri financer del servei.
Durant l’any 2014 l’aportació municipal serà de 0,5€ habitant/any corresponen al període comprés entre el mes
de juliol i el mes de desembre.
6. El Consell Comarcal com a ens prestador del servei d’atenció i d’acollida d’animals domèstics abandonats,
assumeix les obligacions establertes en la legislació vigent respecte aquest servei, i les establertes en aquest
conveni.
Tercer.- Facultar a l'alcalde per a que procedeixi a la seva signatura.
Quart.- Aixecar el present acord al Ple, com a òrgan competent, a la propera sessió que es celebri per a la seva
ratificació.
Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de 10 dels 13 regidors que integren el ple, resta
aprovada per unanimitat.

5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DEL SISTEMA DEL SERVEI D’ALIMENTS “LO
CISTELL” D’ALCARRÀS
L’Alcalde proposa l’aprovació de la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de governació
celebrada el dia 16 de juny de 2014, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS:
La Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials, en el seu article 16 reconeix que els serveis socials bàsics són el
primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i
social, alhora que disposa que tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l’autonomia de les
persones perquè visquin dignament, atenent les diferents situacions de necessitat en què es troben o que es puguin
presentar. Els serveis socials bàsics han de donar respostes en l’àmbit propi de la convivència i la relació dels
destinataris dels serveis.
L’article 20 de l’esmentada Llei disposa com a prestacions del sistema públic de serveis socials les actuacions, les
intervencions tècniques, els programes, els mitjans i les ajudes econòmiques i tecnològiques que s'ofereixen a
persones i que es destinen a complir les finalitats d'assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes
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les etapes de la vida, mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals bàsiques i de les necessitats socials, en
el marc de la justícia social i del benestar de les persones.
La Regidoria de Família, Salud i Serveis Socials de l’Ajuntament d’Alcarràs planteja la necessitat de regular,
ordenar i integrar el conjunt d’accions del programa d’aliments en el present Reglament. Les professionals que
treballen directament en el dia a dia amb la població són les que en detecten les necessitats i carències, per la qual
cosa es fa necessari regular un programa d’aquestes característiques. La realitat existent al nostre municipi mostra
que cada cop hi ha més persones i/o famílies, que per les seves circumstàncies socials i econòmiques, necessiten
dels ajuts o recursos que des de l’administració se’ls pugui oferir.
L’Ajuntament d’Alcarràs, des la Regidoria de Serveis Socials, és conscient de la necessària articulació d’ajuts
complementaris que seran gestionats des dels Equips d’Atenció Primària (EBASP), que “constitueixen el punt
d’accés immediat i el primer graó del sistema de serveis socials més a prop de l’usuari i dels ambients familiars i
socials.”(Llei de Serveis Socials 26/1985 del 27 de desembre).
El objectius generals que es pretenen aconseguir són:
a) El Programa d'aliments té per objectiu ajudar a cobrir, complementàriament les necessitats concretes
d'alimentació i higiene tot fomentant un consum responsable, saludable i econòmicament sostenible. Entenem
aquestes ajudes com un recurs subsidiari, de caràcter temporal, que forma part d'un pla de treball més ampli amb
tota la unitat de convivència.
b) L’objectiu del servei és donar cobertura alimentària a tota la població usuària dels Serveis Socials que presenti
precarietat econòmica. Aquesta valoració és fa des de l’EBASP mitjançant l’aplicació d’un barem i la qualificació
d’un/a professional.
c) Per a aquelles persones la condició de salut de les quals impedeixi o dificulti la preparació dels aliments a casa o
que tinguin dificultats de desplaçament, el Programa d’aliments preveu una línia de distribució d’aliments a domicili.
L’Alcalde exposa rep de la regidoria de Serveis personals, proposta de reglament per aixecar al ple. Establint que
l’objectiu del REGLAMENT REGULADOR DEL SISTEMA DEL SERVEI D’ALIMENTS “LO CISTELL” D’ALCARRÀS,
és l’ordenació i regulació del Programa d’aliments per a persones amb precarietat econòmica i/o necessitat
d’urgència social del municipi d’Alcarràs. De tal forma que s’estableixen les condicions de prestació d’aquests servei
social i fixar els drets i obligacions dels seus usuaris. L’Ajuntament actuarà com a ens gestor amb les funcions que
es detallen en aquest Reglament.
De tal forma s’estableix com a un servei no obligatori, però propi, donat que la Llei de Racionalització i sostenibilitat
de l’Administració Local no estableix els serveis socials i de promoció i reinserció social com a una competència
directa dels municipis, sinó que determina la competència dins de l’Avaluació e informació de situacions de
necessitat social, i la atenció immediata a persones en situació de risc d’exclusió social. Des d’aquesta vessant és
per la que es va establir el servei i ara es proposa la seva regulació.
Atès que les corporacions municipals estan facultades per intervenir en l’activitat dels ciutadans mitjançant
l’aprovació d’ordenances i reglaments, d’acord amb allò establert a l’art. 70.2 de la Llei 7/985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la
modernització del govern local, en relació amb els arts. 177 i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i els arts. 60 a 66 del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, relatius al procediment
establert per a l’aprovació de les ordenances
Atès que el procediment legal d’aprovació de les ordenances municipals implica, per imperatiu de l’article 62 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, l’adopció d’una
resolució per la qual s’iniciï l’expedient de formació de l’ordenança corresponent i la designació d’una comissió
d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la norma.
Atès que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter
indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
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Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix l’aprovació inicial, la submissió a informació
pública, la concessió d’audiència als interessats i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre.
Atès que, en no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del Reglament orgànic de la corporació, aquesta
Ordenança només requereix l’aprovació per la majoria simple, sense que calguin quòrums qualificats, per aplicació
de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
Atès que les ordenances s’entendran aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap
reclamació ni al·legació durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial.
Vist el dictamen favorable de la comissió d’estudi constituïda per la de Governació celebrada el dia 9 de juny de
2014 i l’informe favorable de Secretaria.
Es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment REGLAMENT REGULADOR DEL SISTEMA DEL SERVEI D’ALIMENTS “LO CISTELL”
D’ALCARRÀS. i sotmetre-la a informació pública l’expedient i el text de l’ordenança pel termini mínim de trenta dies,
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al butlletí oficial de la província i al tauler d’edictes de l’ajuntament,
el termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l’anunci al BOP a fi i efecte que
les persones interessades puguin presentar al·legacions i reclamacions que considerin adients.
Segon.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació pública i
d’audiència als interessats, l’ordenança que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense
necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació, fent constar que entrarà en vigor a partir
de la data de publicació i continuarà vigent fins a que no es disposició la seva modificació o derogació.
Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de 10 dels 13 regidors que integren el ple, resta
aprovada per unanimitat.

6.- APROVACIÓ DE PROPOSTA DE DETERMINACIÓ DE FESTES LOCALS PER A 2015.
L’Alcalde proposa l’aprovació de la resolució dictaminada a la comissió informativa de governació del dia 16 de juny
de 2014, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
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 2015. En virtut de I'acord
del Ple del dia 29 de juny de 2005 en el que es van establir els criteris per a assenyalar els dies de festes locals,
vista la proposta prèvia de la Junta de Govern, es proposa per l'Alcaldia l’adopció del següent,
ACORD:
Establir els dies de festa local per a I'any 2015 següents:
-El dimarts, 20 de gener de 2015.
-El divendres, 28 d'agost de 2015.
Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de 10 dels 13 regidors que integren el ple, resta
aprovada per unanimitat.

7.- RECONEIXEMENT DE LA CONDICIÓ DE PERSONAL LABORAL INDEFINIT NO FIX PERSONES QUE
OCUPEN LLOCS DE TREBALL CONTEMPLATS A LA PLANTILLA DE TREBALLADORS DE L’AJUNTAMENT.
L’Alcalde proposa l’aprovació de la resolució dictaminada a la comissió informativa de governació del dia 16 de juny
de 2014, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
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ANTECEDENTS:
Com a conseqüència de l’augment de demanda de treball, tasques i funcions que les diverses Àrees i Serveis de
Ajuntament varen experimentat al llarg dels anys immediats anteriors a l’arribada de l’actual crisi econòmica, va ser
necessària la contractació temporal i en regim laboral de tot un seguit de persones que avui dia segueixen prestant
serveis dins l’organització municipal de l’Ajuntament d’Alcarràs.
Aquesta situació, comporta que aquest nombre de treballadors que des de fa prou anys que venen prestant serveis
sota una vinculació laboral, segueixin però sota un règim de temporalitat, tot i contràriament però al principi
d’estabilitat en l’ocupació i a allò que preveu l’article 15, apartats 3 i 5, i la Disposició Addicional Quinzena de la Llei
de l’Estatut dels Treballadors.
Que el Ple de la Corporació Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 30 de desembre de 2013 va acordar una
primera fase de reconeixement de personal laboral no fix de les places existents a la plantilla, procedint-se
posteriorment a una segona fase de la revisió de situacions de personal.
És per això, que als efectes de donar cabuda a una garantia de permanència que sigui satisfactòria tant pels
interessos dels propis treballadors com també pels interessos de la organització municipal, que conforme a allò que
disposen l’article 15, apartats 3 i 5, i la Disposició Addicional Quinzena de l’Estatut dels Treballadors, i l’article 8.1.c)
de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, esdevé necessari i oportú dur a terme, amb
caràcter individualitzat, un reconeixement de la condició de personal laboral indefinit no fix d’aquelles persones de la
plantilla de treballadors de l’Ajuntament, següents:
ALINS LOPEZ, ELIAS
ALMIRON JOVE, RAQUEL
CHARLES BADIA, MONTSERRAT
CUJBA, VIORICA
ESCARP CAMARASA, SALVADOR
FERNANDEZ BERNAL, ELISABETH
FONT GOMES, MARTA
MENDOZA TOBAJAS, MANUEL
MONTER NAVARRO, ÀNGEL
PETIT CEREZO, GEMMA
Aquest reconeixement es fa efectiu en la línia d’allò que actualment sosté la doctrina jurisprudencial, i de la que es
exemple, entre altres, la Sentència de 7 d’octubre de 1996, de la Sala Quarta del Tribunal Suprem (recurs de
cassació para la unificació de doctrina 3307/1995) que assenyala: “Tal precisión no afecta a la calificación de la
modalidad del contrato de trabajo según su duración, sino a la calificación de la posición subjetiva del trabajador en
la Administración pública, y puede formularse como sigue: la contratación laboral en la Administración pública al
margen de un sistema adecuado de ponderación de mérito y capacidad impide equiparar a los demandantes a
trabajadores fijos de plantilla, condición ligada a la contratación por el procedimiento reglamentario, sin perjuicio de
su consideración, en su caso, como trabajadores vinculados por un contrato de trabajo por tiempo indefinido”
Fent ús de les atribucions que em confereix l’article 124 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local, L’Alcalde-President proposa al ple l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- Reconèixer la condició de personal laboral indefinit no fix de plantilla, dels treballadors de la plantilla
municipal amb vinculació laboral temporal, següents:
ALINS LOPEZ, ELIAS
ALMIRON JOVE, RAQUEL
CHARLES BADIA, MONTSERRAT
CUJBA, VIORICA
ESCARP CAMARASA, SALVADOR
FERNANDEZ BERNAL, ELISABETH
FONT GOMES, MARTA
MENDOZA TOBAJAS, MANUEL
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MONTER NAVARRO, ÀNGEL
PETIT CEREZO, GEMMA
SEGON.-Notificar a cadascun dels treballadors afectats el contingut íntegre i literal de l’acord plenari anterior
Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de 11 dels 13 regidors que integren el ple, resta
aprovada per unanimitat.

8.- APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ DE PREU PÚBLIC DE L’ESCOLA BRESSOL PER ESTABLIR LA
BONIFICACIÓ PER FAMILIES NOMBROSES.
Als efectes d’atendre les pretensions d’usuaris de l’escola bressol municipal que tenen la condició legal de Famílies
nombroses.
Considerant que el servei d’escola bressol no és ni mínim ni obligatori, que les competències d’educació corresponen
compartides a la Comunitat Autònoma i a l’Estat i que les disminucions de les subvencions de la Generalitat i la
desaparició de les subvencions estatals ha provocat una major despesa a càrrec dels ajuntament i un increment dels cost
per part dels usuaris. Trencat el cofinançament pactat amb les entitats municipalistes: un terç del cost per l’Ajuntament,
els pares i la Generalitat.
No obstant a l’increment del cost d’un servei que és una competència impròpia d’acord amb la nova Llei de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, es considera que es pot aplicar en certa mesura els ajuts socials
establerts per la normativa reguladora de les llars d’infant de titularitat de la Generalitat de Catalunya (Ordre
ENS/72/2013, de 23 d’abril).
Per tot el qual es proposa modificar l’ordenança general reguladora de preus públics, relativa a l’annex 5, Preu públic pel
servei de Llar d’Infants, establint una bonificació a les persones membres de famílies nombroses classificades en la
categoria general i superiors, amb una bonificació del 50% del preu públic.
Per tot el qual, vist l’informe favorable de la Secretaria-Intervenció sobre la repercussió del cost i la legalitat de la proposta
i el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Educació/Hisenda celebrada el dia 9 de juny de 2014, disposo
aixecar al Ple el següent
ACORD:
1.- Aprovar la modificació de l’Ordenança general reguladora de preus públics municipals, relativa a l’annex 5, Preu
públic pel servei de Llar d’Infants, establint com a complement de la tarifa de l’annex la disposició següent:
Annex. Bonificacions: Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i especials,
tenen una bonificació del 50% del preu públic. La bonificació s’hauran de sol.licitar per la persona interessada acreditant
la circumstancia en l’acte de formalització de la corresponent matrícula al centre, resolent-se pel regidor delegat prèvia
proposta de la direcció del centre.
2..- Disposar l’exposició pública de l’aprovació anterior i donar audiència a l’AMPA de l’Escola bressol, per tal que durant
un termini de 30 dies als efectes que els interessats puguin formular les reclamacions que considerin adients. Fent
constar que de no produir-se l’acord inicial es considerarà aixecat a definitiu, iniciant-se l’efectivitat de la bonificació per al
curs escolar 2014/2015.
Oberta deliberació la regidora Sra. Marina Forcada explica que la sol.licitud de bonificació havia estat promoguda per dos
famílies que inscrivien fills bessons i trillizos a l’escola i s’havien informat dels ajuts que es donaven a escoles de la
Generalitat, el que va fer extensible la proposta a totes les famílies que tinguessin famílies nombroses, indicant finalment
que en el supòsit que es donessin situacions excepcionals també s’atendrien ajuts individualitzats prèvia comprovació i
informe favorable dels serveis socials municipals.
Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que integren el ple, resta
aprovada per unanimitat.
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9.- MOCIÓ RELATIVA A L’AVANÇAMENT DE L’EDAT DE JUBILACIÓ DELS MEMBRES DEL COS DE LA POLICIA
LOCAL.
L’Alcalde proposa l’aprovació de la resolució dictaminada a la comissió informativa de governació del dia 16 de juny
de 2014, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS:
Per instància de la delegada de personal funcionari de l’Ajuntament, a la vista de la proposta de moció presentada pel
sindicat CC.OO en representació de la Plataforma per l’Anticip de l’Edat de Jubilació, integrada pels sindicats amb
representació laboral.
Es proposa al Ple l’aprovació de la següent,
MOCIÓ:
L'Agrupació de Policia Local de CCOO, d'acord amb les normes de funcionament de l'Ajuntament, insta a la
presentació al Ple municipal de la següent moció, relativa a la regulació i l'aplicació de coeficients reductors a l'edat
de jubilació dels membres del cos de la Policia Local.
Exposició de motius:
Des de la Plataforma Nacional per l'avançament de l'edat de jubilació de les policies locals i autonòmiques (CCOO,
UGT, CSIF, CSL, COP) us donem trasllat dels següents motius:
Una esmena dins els Pressupostos Generals de l'Estat per al 2010, va modificar la llei 40/2007, de 4 de desembre,
de mesures en l'àmbit de la Seguretat Social, per aprovar l'aplicació de coeficients reductors a l'edat de jubilació per
al cos de la policia autonòmica de I'Ertzaintza.
La modificació legislativa necessàriament va admetre el reconeixement de la professió de policia com a col·lectiu
especialment vulnerable, i la necessitat d'ajustar la seva vida laboral a la situació real definida en la Llei General de
Seguretat Social que en el seu article 161.bis.1. protegeix les professions d'una "naturalesa especialment penosa,
tòxica, perillosa o insalubre" i on es registren "altes taxes de morbiditat o mortalitat".
L'establiment dels coeficients reductors implica i requereix la prèvia realització d'estudis sobre la sinistralitat,
penositat, perillositat i toxicitat de les condicions de treball del sector, el seu impacte en els processos d'incapacitat
laboral en els treballadors/es, i els requeriments físics requerits per al desenvolupament d'aquesta activitat.
En relació al col·lectiu de policies locals i autonòmiques, els estudis realitzats per diversos organismes, deixen clar
que hi ha signes de perillositat i penositat en el desenvolupament de la seva activitat, i que els requisits psicofísics
necessaris per l'ingrés al col· lectiu i el desenvolupament de la seva vida laboral no poden realitzar-se a partir de
determinades edats. Es compleixen així els requeriments de la legislació per la reducció de l'edat d'accés a la
jubilació de col·lectius de treball de naturalesa excepcionalment penosa, tòxica, perillosa o
insalubre.
Que la professió de policia, independentment de la seva dependència orgànica, és una professió de risc ja no està
en qüestió; la normativa, els estudis realitzats, l'experiència en el desenvolupament de la professió, especialment en
les grans ciutats, avalen l'avançament de l'edat de jubilació.
L'existència de la jubilació anticipada en altres cossos de seguretat de l'estat, així com l' inclusió de la policia
autonòmica Ertzaintza, ratifiquen la necessitat de regulació, i no discriminació per analogia, de la resta de policies.
Un risc similar requereix una cobertura igual. Un policia amb edat elevada és un risc per a la seva pròpia seguretat
en el treball, i un risc per una protecció eficaç dels ciutadans i ciutadanes i les seves propietats. La seguretat és un
dret de la Ciutadania.
Per tot el qual es proposa al Ple l’aprovació del següent
ACORD:
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Instar a la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, a la Direcció General de Planificació del Territori de la Seguretat
Social, i a la FMC, ACM i FEMP, que proposin al Congrés dels Diputats la modificació legislativa en matèria de
Seguretat Social que permeti l'avançament de l'edat de jubilació de la policia local, mitjançant l'aprovació de la
següents mesures:
1 r. L'aplicació dels coeficients reductors en l'edat de jubilació dels membres dels cossos de Policia Locals, amb les
mateixes condicions que es contemplen en la disposició addicional quadragèsima cinquena del Reial Decret
Legislatiu 1/994 pel qual s'aprova el text de la Llei General Seguretat Social, introduïdes per la Llei 40/2007 de 7 de
desembre, de mesures en el camp de la Seguretat Social.
2n. Sol·licitar al Govern de l'Estat el reconeixement de la professió policial com professió de risc, i com a resultat,
l'elaboració d'un catàleg de malalties professionals amb l'objectiu de protegir la salut i posar fi a la injustícia d'una
edat de jubilació que no pren en compte la sinestralitat en el sector, la penositat, la perillositat, i la toxicitat de les
condicions de treball, així com l'impacte en els processos d'incapacitat laboral que genera els requisits exigits per al
desenvolupament de la tasca de policia."
Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que integren el ple, resta
aprovada per unanimitat.

10.- MOCIÓ CONTRA LA PROSPECCIÓ D’HIDROCARBURS EN L’ENTORN DE LA COSTA CATALANA
L’Alcalde proposa l’aprovació de la resolució dictaminada a la comissió informativa de governació del dia 9 de juny
de 2014, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS:
Les entitats, organitzacions i empreses sota signants presenten aquesta moció a l’Ajuntament d’Alcarràs perquè sigui
debatuda i aprovada, i instar així al govern Espanyol a paralitzar els estudis de prospecció d’hidrocarburs a l’entorn de la
costa catalana, amb el següent text:
MOCIÓ
Atès que el Govern espanyol ha publicat en el BOE la sol·licitud de l’empresa Capricorn Spain SL de realitzar
prospeccions d’hidrocarburs en més d’un milió d’hectàrees de la Costa Catalana, posant en greu perill la salut dels
hàbitats, l’economia local, la pesquera i la fauna de la zona, tan importants a l’entorn de la Costa Brava.
El dia 17 de gener la Direcció general de Política Energètica i Mines del ministeri, va fer públic a través del Butlletí Oficial
de l’Estat (BOE), la sol·licitud de l’empresa Capricorn Spain SL, filial espanyola de la multinacional escocesa Cairn
Energy, de realitzar projectes de prospeccions sísmiques per a la cerca d’hidrocarburs a l’entorn de la Costa Brava.
Aquestes abastarien més d’un milió d’hectàrees (uns 11.500 quilòmetres quadrats) en una zona que inclou el total de la
Costa Catalana i que s'estén fins a 20 kilòmetres de distancia en el punt més proper a la Costa Brava. L’Empresa
Capricorn Spain SL ha sol·licitat dotze permisos per investigar la possible existència d’hidrocarburs, reserves de gas i
petroli a la zona.
Atès que el dia 22 de gener la Dependència d’Indústria i Energia de la Subdelegació del Govern a Girona, va fer públic en
el Butlletí Oficial de la Província (BOP) de Girona, un anunci pel qual se sotmet a informació pública l'estudi d'impacte
ambiental, del projecte denominat “Campanya sísmica en àrees lliures del Golf de Lleó, enfront de les costes de
Catalunya i Balears”. Aquest projecte, impulsat per l'Empresa Seabird Exploration FZLCC, consisteix en una prospecció
sísmica marina 2D, amb l'objecte de confirmar i identificar l'existència de jaciments d'hidrocarburs en el fons del mar i
abasta una superfície aproximada de de 37.000 kilòmetres quadrats que s'estenen des del golf de Lleó a les Illes
Balears, en el seu punt més proper al Cap de Creus a una distància de 13 kilòmetres i en el punt més proper a la Illa de
Menorca a uns 30 kilòmetres.
Que en ambdós casos els mètodes sísmics de prospecció es realitzaran mitjançant canons d’aire comprimit “Air-guns”
capaços de generar ones sonores, emissions acústiques d’alta intensitat, que defineixen l’estructura del sòl i subsòl marí
localitzant així els jaciments. Aquests mètodes produeixen una contaminació acústica intolerable per la fauna marina i
poden provocar danys físics i de comportament a cetacis, tortugues marines, cefalòpodes i peixos, i en ocasions resultar
en encallaments. Això és preocupant tenint en compte que aquesta costa és una zona molt transitada per cetacis, com
per exemple rorquals comuns, protegits per directives internacionals (conveni de Washington, CITES, Directiva
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92/43/CEE, etc.) dofins llistats i comuns, Catxalots i altres. Segons estudis científics les prospeccions tenen un impacte
directe en els recursos pesquers, a causa del desplaçament dels peixos, causant una disminució de 50% a les
poblacions d’alt interès comercial com el lluç, la mòllera, el rap, etc. Cal destacar que la zona de prospeccions és
explotada pel conjunt de les confraries de Catalunya, on la pesca és una important font d’ingressos de la zona.
Desgraciadament, les prospeccions sísmiques són només el primer pas d’una llarga sèrie d’operacions destructives cap
al medi marí. En el cas de trobar reserves i començar l’explotació dels recursos fòssils, els impactes es multiplicaran ja
que la perforació i extracció de combustibles fòssils destrueix el subsòl i els seus hàbitats, i contamina el mar a causa de
l’ús de barreges sintètiques tòxiques i la producció de residus altament contaminats, la majoria d’ells cancerigens. No
s’ha d’oblidar la greu amenaça que existeix de vessament accidental de cru en el mar, des de les llargues connexions
d’oleoductes així com en el transport marítim, posant en greu perill zones d’alt interès ecosistèmic de la zona com són el
parc natural del Cap de Creus, la reserva marina de les Illes Medes, entre molts altres ecosistemes, hàbitats, fauna i flora
d’alt valor que s’estenen en aquesta zona.
No podem deixar de mencionar el impacte que tant les prospeccions preliminars com les futures operacions extractives,
tindran sobre el turisme a les zones costeres de Catalunya. Resultant en una imatge negativa que tirarà per terra els
esforços que ha fet el sector i les institucions per tal de promocionar un turisme de qualitat que es basa en el preciós
patrimoni natural de les nostres costes.
Aquest projecte, el qual es sumarà als 30 permisos de prospeccions d’hidrocarburs aprovats actualment pel Ministeri,
reitera la clara aposta del govern cap a les energies no renovables i altament contaminants, una direcció oposada als
requeriments de la lluita contra el canvi climàtic, la contaminació ambiental, la salut humana i dels ecosistemes. A més,
les empreses petrolieres a Espanya han demostrat gran irresponsabilitat ambiental durant la producció de petroli en el
mar, ja que a Tarragona, on existeixen 4 pous de producció de petroli, s’han registrat almenys 18 abocaments des de les
seves instal·lacions.
Per tot això, es proposa a l’Ajuntament d’Alcarràs l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. Mostrar el rebuig de l’Ajuntament d’Alcarràs a l'atorgament dels permisos d'investigació d'hidrocarburs en la
zona de la Costa Catalana.
SEGON. Instar que es procedeixi a revocar les sol·licituds de permisos d'investigació d'hidrocarburs presentats.
TERCER. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Energètica i Mines del Ministeri d’Indústria.
Entitats, organitzacions i empreses que recolzen aquesta moció (ho fem per ordre alfabètic):
ADENC
Àgora Vilamajor
Aritjol – Salvem el Crit
Associació de Naturalistes de Girona (ANG)
Associació de Veïns de La Satalia
Associació mediambiental Vall del Ges.Net
Associació per la Defensa dels Drets dels Animals
Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona
Campanya Repsolmata
CEPA-EdC
Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny
DEPANA
Ecologistes de Catalunya
Ecologistes en Acció
Entrepobles
Gent del Ter
GEPEC-EdC
Grup per a la Defensa del Medi Natural de la Segarra - EdC
Institució Altempordanesa per la Defensa i Estudi de la Natura (IAEDEN)-Salvem l’Empordà
OCEANA
Projecte Ninam
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Salvem la platja Llarga i el Bosc de la Marquesa
SubLimits
Xarxa de l'Observatori del Deute en la Globalització
Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que integren el ple, resta
aprovada per unanimitat.

11.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL I PLANTILLA ORGÀNICA DEL
PRESSUPOST GENERAL DE 2014.
L’Alcalde proposa l’aprovació de la resolució dictaminada a la comissió informativa de governació del dia 9 de juny
de 2014, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
Atès que per Decret de l’Alcaldia de data 4 de juny de 2014, es va incoar expedient per a la modificació de la
Plantilla orgànica i del catàleg de llocs de treball continguda al Pressupost de 2014, fent-se resum de la següent,
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
1.- Antecedents.
Ateses que les atribucions de funcions i responsabilitats atribuïdes a determinats llocs de treball, precisen d’una
catalogació més ajustada dels elements retribuïts pel complement específic pel que fa a les responsabilitats
tècniques, econòmiques i de major dedicació.
2.- Proposta.
Les Regidories delegades fan proposta dels increments de caràcter individualitzat, que resulten substancialment poc
significatius a nivell pressupostari, que es poden compensar amb crèdits pressupostaris sobrants de partides del
capítol 1 de despeses de personal, no utilitzats les dues places de la policia local valorades i no cobertes per estar
en procés de selecció.
En aquests context es planteja la present modificació.
2.- Normativa.
-

Art. 9, 103 i concordants de la Constitució.
Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
administratiu comú. (LRJPAC).
Llei 7/2007. de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i disposicions generals autonòmiques i
estatals de regulació dels empleats públics que la desenvolupen.
El R.D.L. 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova la Llei de l’Estatut dels treballadors.
Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases de Règim Local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de
mesures per a la modernització del govern local.
R.D.L 781/1986, que regula el seu Text refós de la llei de bases del règim local.
El D.L.2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de regim local de
Catalunya.
El R.D. 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals
(Art. 6, 7, c), Art. 16 –personal interí).
Les Lleis de pressupostos de l’Estat i les normes que la desenvolupen.

5.- Propostes de modificació.
Llocs objecte de modificació:
Personal Funcionari.
Administració General.
Tècnic Mitjà.
Valoracions Complement Específic.
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La característica d'aquest lloc requereix:
-Uns coneixements i una especialització obtinguda per formació específica o per una titulació acadèmica prèvia. Les
tasques encomanades tant per la tramitació i instrucció d’expedients de responsabilitat patrimonial i de contractació,
a més de l’assessorament jurídic genèric, determinen una valoració del complement específic similar a l’establert a la
plaça no dotada a la plantilla orgànica.
-Redactar i instruir els actes administratius que inicien, desenvolupen i finalitzen un procediment sancionador.
-Tramitació i instrucció de procediment de protecció de la legalitat urbanística.
-Intervenció en convenis.
-Elaborar documents jurídics, tals com contractes u ordenances.
-Mediació.
-Adjunt a la secretaria i de la Intervenció General de la Corporació.
- Una major dedicació i flexibilitat en el desenvolupament de les funcions i responsabilitats assignades, això implicarà
la lliure disponibilitat dels ocupants per requerir-los fora de l'horari general segons les necessitats de la direcció del
servei o la regidoria delegada.
-Els casos d'especial dedicació es compensaran mitjançant el complement de dedicació, del nivell corresponent a
cada lloc. La compensació d'aquest nivell de dedicació serà incompatible amb les gratificacions per serveis
extraordinaris o hores extres.
-I, en general altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
Proposta de modificació de valoració del Complement específic mensual.
Actual:
Responsabilitat
eco-tec
Econòm.

U.
Orgànica

Denominació de les places

Titular

Grup

Nivell
C.D.

David Estela Ribes

A2

18

Titular

Grup

Nivell
C.D.

Nivell

David Estela Ribes

A2

18

7

Nivell

14

Import

Major
dedicació
Nivell

Import

T. Específic

PERSONAL FUNCIONARI
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Subescala Gestió
12000

41

Tècnic Mitjà

235,51

235,51

Proposta:
Responsabilitat
eco-tec
Econòm.

12000

U.
Orgànica

41

Denominació de les places
PERSONAL FUNCIONARI
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Subescala Gestió
Tècnic Mitjà

Import

446,05

Major dedicació
Nivell

Import

2

202,24

L'horari general serà de 37,5 hores setmanals en jornada continuada de dilluns a divendres de 7,30 a 15 h.
Personal Funcionari.
Administració General.
Auxiliar administrativa- Adscrita al Pavelló Municipal d’Esports
Valoracions Complement Específic.
La característica d'aquest lloc requereix:
-Informar i atendre al públic, telefònicament i personalment.
-Realitzar els treballs administratius assignats a l’Àrea.
-Recepció de les inscripcions i elaboració de les llistes dels inscrits a les diferents activitats.
-Control de l’agenda de reunions de la sala de Juntes.
-Recaptar el lloguer de les instal·lacions esportives.
-Venda i revisió del material esportiu.
-Recaptació i control de la caixa fixa.
-Gestionar els rebuts de les inscripcions de les diferents activitats esportives.

T. Específic

648,29
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-Dedicació i flexibilitat en el desenvolupament de les funcions i responsabilitats assignades, això implicarà la lliure
disponibilitat dels ocupants per requerir-los fora de l'horari general segons les necessitats de la direcció del servei o
la regidoria delegada.
-Els casos d'especial dedicació es compensaran mitjançant el complement de dedicació, del nivell corresponent a
cada lloc. La compensació d'aquest nivell de dedicació serà incompatible amb les gratificacions per serveis
extraordinaris o hores extres.
-I, en general altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Proposta de modificació de valoració del Complement específic mensual.
Actual:
Responsabilitat
eco-tec
Econòm.

U.
Orgànica

Denominació de les places

Titular

Grup

Nivell
C.D.

Nivell

Jesica Gazquez
Manzano

C2

14

19

Titular

Grup

Nivell
C.D.

Nivell

Jesica Gazquez
Manzano

C2

14

11

Import

Major
dedicació
Nivell

Import

T. Específic

PERSONAL FUNCIONARI
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Auxiliars
12000

28

Auxiliar Administrativa

92,35

92,35

Proposta:
Responsabilitat
eco-tec
Econòm.

U.
Orgànica

Denominació de les places

Import

Major
dedicació
Nivell

Import

T. Específic

3

101,12

431,08

PERSONAL FUNCIONARI
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Auxiliars
12000

28

Auxiliar Administrativa

329,96

L'horari general serà de 37,5 hores setmanals en jornada partida de dilluns a divendres de 10 a 14 i de 15 a 18:30 h.
De l'1 de juliol al 31 d'agost, la jornada de treball serà de 37,5 hores setmanals, a realitzar en jornada continuada de
dilluns a divendres de 7:30 a 15 hores.
Personal Laboral.
Tècnic/a especialista serveis socials
Valoracions Complement Específic.
La característica d'aquest lloc requereix
-Uns coneixements i una especialització obtinguda per formació específica o per una titulació acadèmica prèvia. Les
tasques encomanades determinen una valoració del factor de responsabilitat del complement específic similar a la
plaça de tècnica de cultura i festes.
-Detectar , analitzar i prevenir situacions de risc lligades a necessitats socioeducatives en casos individuals, familiars
i col·lectius.
-Diagnosticar, intervenir, fer seguiment i avaluar casos individuals i familiars relatius a les necessitats
socioeducatives.
-Elaborar, tractar i tramitar la documentació derivada dels casos i actuacions al seu càrrec.
-Coordinar actuacions amb diverses entitats i/o òrgans per tal de realitzar actuacions conjuntes en l’àmbit.
-Informar, orientar i assessorar sobre els serveis, recursos i prestacions dels sistemes de protecció de l’àmbit.
-Una àmplia dedicació i flexibilitat en el desenvolupament de les funcions i responsabilitats assignades, això
implicarà la lliure disponibilitat dels ocupants per requerir-los fora de l'horari general segons les necessitats de la
direcció del servei o la regidoria delegada.
-Els casos d'especial dedicació es compensaran mitjançant el complement de dedicació, del nivell corresponent a
cada lloc. La compensació d'aquest nivell de dedicació serà incompatible amb les gratificacions per serveis
extraordinaris o hores extres.
-I, en general altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
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Proposta de modificació de valoració del Complement específic mensual.
Actual:
Responsabilitat
eco-tec
Econòm.

13000

U.
Orgànica

15

Denominació de les places
PERSONAL LABORAL
SERVEIS EDUC. SOCIAL.IMMIGRACIÓ-LLAR JUBILATS
Tècnic/a especialista serveis socials

Titular

Elena Serrat Vilamajo

Grup

Nivell
C.D.

Nivell

A2

18

19

Import

Major
dedicació
Nivell

Import

92,35

T. Específic

92,35

Proposta:
Responsabilitat
eco-tec
Econòm.

U.
Orgànica

13000

22

13000

15

Denominació de les places
PERSONAL LABORAL
Tècnic/a de cultura i festes
SERVEIS EDUC. SOCIAL.IMMIGRACIÓ-LLAR JUBILATS
Tècnic/a especialista serveis socials

Grup

Nivell
C.D.

Nivell

Núria Sas Piñol

A2

20

14

Elena Serrat Vilamajo

A2

18

14

Titular

Import

Major
dedicació
Nivell

Import

T. Específic

235,51

1

303,35

538,86

235,51

2

202,24

437,75

L'horari general serà de 37,5 hores setmanals en jornada partida de dilluns a divendres, distribuïdes: Dilluns, dimarts
i dijous de 9 a 14 i de 17 a 20, dimecres de 8:30 a 15 i divendres de 8 a 15 hores. De l'1 de juliol al 31 d'agost, la
jornada de treball serà de 37,5 hores setmanals, a realitzar en jornada continuada de dilluns a divendres de 7:30 a
15 hores.
Personal Laboral.
Auxiliar tècnic informàtic
Valoracions Complement Específic.
La característica d'aquest lloc requereix:
-Garantir el bon funcionament de l’ordinador i equipaments perifèrics.
-Executar les tasques de posada en marxa i manteniment dels ordinadors.
-Atendre assistir i assessorar al personal de la corporació davant les incidències i consultes realitzades.
-Vetllar per la seguretat informàtica de la corporació.
-Col·laborar amb el superior jeràrquic amb el disseny i desenvolupament de programes i aplicacions informàtiques
necessàries per a l’activitat de la corporació.
-Una àmplia dedicació i flexibilitat en el desenvolupament de les funcions i responsabilitats assignades, això
implicarà la lliure disponibilitat dels ocupants per requerir-los fora de l'horari general segons les necessitats de la
direcció del servei o la regidoria delegada.
-Els casos d'especial dedicació es compensaran mitjançant el complement de dedicació, del nivell corresponent a
cada lloc. La compensació d'aquest nivell de dedicació serà incompatible amb les gratificacions per serveis
extraordinaris o hores extres.
-I, en general altres de caràcter similar que li siguin atribuïdes.
Proposta de modificació de valoració del Complement específic mensual.
Actual:
Responsabilitat
eco-tec
Econòm.

13000

Proposta:

U.
Orgànica

41

Denominació de les places
PERSONAL LABORAL
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Auxiliar tècnic informàtic

Titular

Grup

Nivell
C.D.

Nivell

Joan Companys Plana

C2

18

15

Import

210,52

Major
dedicació
Nivell

Import

T. Específic

210,52

18

Responsabilitat
eco-tec
Econòm.

13000

U.
Orgànica

41

Denominació de les places
PERSONAL LABORAL
ADMINISTRACIÓ GENERAL
Auxiliar tècnic informàtic

Titular

Grup

Nivell
C.D.

Nivell

Joan Companys Plana

C2

18

11

Import

329,96

Major
dedicació
Nivell

Import

T. Específic

2

202,24

532,20

L'horari general serà de 37,5 hores setmanals en jornada continuada de dilluns a divendres de 8:30 a 15 h i la resta
de jornada s’estableix per la tarda atenen la necessitats dels serveis.
Per tot el qual en virtut de la normativa citada a l’encapçalament.
Atès que havent-se donat audiència als representants sindicals del personal laboral i funcionari municipal i atès el
dictamen de la comissió informativa de governació, mitjançant comunicació de data 16/06/2014.
El Secretari-Interventor, donant acompliment a allò establert l’article 218 del reial Decret Legislatiu 2/2004, de 2 de
març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en la seva actual redacció en
virtut de la llei 27/2013, de 30 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, informa que
s’ha de donar compte en punt apart al Ple de la resolució de discrepàncies per reparament als ingressos i despeses.
Per tot el qual es fa constar que es realitza fiscalització amb reparaments perquè la despesa proposada suposa un
increment de retribucions superior a l’establerta per la Llei de pressupostos generals de l’estat per a 2014, no a nivell
de massa retributiva global, però si de caràcter singular, incrementarà la despesa pressupostària relativa a la
plantilla orgànica inicialment aprovada, que si bé es pot absorbir a nivell de vinculació jurídica per d’altres partides
sobreres del Cap. 1 de personal (previsió de 2 places d’agents vacants), s’haurà de fer una modificació del
pressupost que atengui la mateixa. Igualment dir que la proposta es de modificació puntual del Catàleg i de la
plantilla orgànica vigents, no com a conseqüència de l’aprovació d’una Relació i valoració general de Llocs de treball
conforme els criteris i prèvia negociació amb la representació del personal com estableix l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic i normativa legal d’aplicació per als municipis de més de cinc mil habitants.
Considerant necessari realitzar la despesa per regularitzar les situacions de determinats llocs de treball
inadequadament catalogats a nivell de complement específic, es proposa atendre la despesa utilitzant les bosses de
vinculació jurídica provisionalment aprovades al pressupost i subsanar l’estabilitat pressupostària al proper expedient
de modificació de crèdits que es tramiti amb transferència de partides sobreres de les dues places d’agents de la
policia vacants actualment.
Es proposa per l’Alcaldia:
Primer.- Aprovar inicialment la proposta de Modificació de la Plantilla, Catàleg i Relació de Llocs de Treball
proposada per l’Alcaldia en decret de data 4 de juny de 2014.
Segon.- Disposar la seva exposició pública per termini de 15 dies mitjançant edictes inserits a tauler d’anuncis i al
B.O.P. als efectes que els legítims interessats puguin formular les al·legacions i reclamacions que considerin
adients. fent constar que si no es produeixen l’acord inicial restarà aixecat a definitiu.
Oberta deliberació s’efectuen les següents intervencions:
L’Alcalde informa que s’ha donat audiència a la representació sindical en data 16/06/2014 i que s’ha rebut escrit en el
dia d’avui 19/06/2014 demanant que es negociï la valoració dels llocs, fent constar que s’atendrà la petició i es
realitzarà la negociació durant el període d’exposició pública als efectes que es resolgui la proposta definitivament pel
Ple.
El Sr. Gerard Serra, regidor portaveu del grup municipal de CiU manifesta que votaran en contra d’aquest punt no
perquè estan en contra de la puja de sous proposada a aquestes persones, ni fiquen den dubte la modificació del
complement ja que es motiva que fan una tasca que no les posa en dubte, però diu que no tenen prous arguments
que demostrin que aquests llocs tenen una sobrecàrrega de feina en relació amb d’altres llocs de treball de
l’Ajuntament, consideren que si se les hagués presentat una proposta o un estudi que s’argumentés que ara es
pujava a aquests i posteriorment a uns altres o al revés podrien haver votat a favor, però ara consideren que no es
una proposta objectiva ja que poden haver d’altres treballadors que s’ho mereixin igualment o més, creu que s’hauria
tingut que fer un plantejament aprofitant que tenim uns auditors dels llocs de treball que ens estan controlant tot el
que ens fan els treballadors per millorar el rendiment, aquesta empresa que ens està costant molts diners podria fer
un informe que justifiqués la proposta o un plantejament global que s’executés amb el temps diferents llocs, per això
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votaran en contra, per no ser una proposta objectiva i sense arguments, afegint que en cap cas es posa en dubte a
les persones ni la seva capacitat ni la feina que fan.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que l’empresa que ha gestiona i va fer la relació de llocs de treball els informa
que una de les coses que s’han de fer es baixar sous i no n’han baixat cap de sou, els diuen que n’hi ha persones
que per la feina que estan desenvolupant estan per sobre del que haurien de cobrar tant per la formació com per la
responsabilitat que tenen, aquests pas no l’han fet i això s’hauria de tenir en compte, també informen que n’hi ha
d’altres persones que per la responsabilitat i formació que tenen cobren en nòmina bastant menys que d’altres
persones que estan cobrant per sobre del que els correspondria. Per exemple el Tècnic mitjà estan cobrant molt per
sota que d’altres tècnics i té una responsabilitat molt més elevada, perquè ara fa tasques de gestió de contractació i
dóna un suport molt important al Secretari-Interventor per tal que aquests pugui tenir més temps per la intervenció,
l’objectiu era aquests, no es busca un interventor però si es busca un tècnic mitjà de suport jurídic a la secretaria, i
pensen que el que estava cobrant aquesta persona no era just i per això s’adequa el complement a la responsabilitat
que se li demana. Igual passa amb l’auxiliar administrativa que està al patronat d’esports, que cobrava el mateix que
quan estava a l’Ajuntament, quan ara té jornada partida i majors responsabilitats econòmiques al pavelló i pensen
que també es juts l’increment. L’altra persona és una especialista en serveis socials que ara està fent molta més feina
que la inicialment atribuïda, abans estava de suport a un altra tècnica social però ara està portant immigració,
joventut i també els serveis a la dona, la feina que desenvolupa és molt gran i també la seva responsabilitat, per aixó
creuen que es just l’increment proposat. Respecte al tècnic informàtic dir que aquesta casa ha fet un canvi molt gran
en els mitjans informàtics, s’ha fet una inversió importantíssima en canviar equips i llicències, ha canviat la web
municipal com mai havia estat, estem classificat dins dels 14 ajuntaments de menys de deu mil habitants de
Catalunya amb major transparència, per tant l’evolució informàtica ha estat important i també ha incrementat la seva
responsabilitat amb plena disposició dels regidors les vint-i-quatre hores, per tant era de justícia l’increment del
complement. En definitiva creuen que tenen eines per argumentar aquestes pujades, afegint que es fa en base a un
informe que digués això, informe que em de valorar en la seva mesura i que també els diu que es baixin sous i això
no l’han fet.
El Sr. Gerard Serra, regidor de CiU, replica que no fica en dubte la capacitat de la feina que fan aquestes persones i
segur que s’ho mereixen, sempre defensarà al treballador en aquests sentit, però creu que també poden haver
d’altres que també s’ho mereixen per que fan d’altres tasques, simplement per això perquè uns si i uns altres no. I
també vol demanar, i que s’agafi bé el que vol dir, si l’equip de govern contracta unilateralment una empresa
d’auditors perquè la portava en el seu programa electoral i aquesta empresa informa que s’han de baixar sous i no es
baixen s’ha d’acomiadar immediatament a l’empresa que esta costant diners al poble, perquè si es diu de baixar sous
i ara es pugen no quadren les coses.
L’Alcade Sr. Miquel Serra contesta que als auditors es van contractar per saber ben bé les tasques que realitzava
cada persona i de quina manera es poden aprofitar la millor manera aquests recursos humans dintre de les tasques
de l’Ajuntament, determinar les formacions, les responsabilitats i les capacitats requerides per cada lloc de treball i
saber si les persones que les ocupen s’adapten adientment, i s’ha de saber valorar la voluntat que tenen de no
perjudicar als treballadors, malgrat que de vegades s’hagi volgut vendre un altra imatge, que consti que l’auditoria ha
fet la seva feina, en tot cas la responsabilitat és de l’equip de govern, si els auditors diuen que es baixin sous i no el
fan la responsabilitat és pròpiament seva, afegint que la feina bàsica no era dir si s’havien de pujar o baixar sous sinó
de cóm aprofitar més als empleats municipals, saber on estem, com em de distribuir millors les tasques, recopilar tota
la informació objectivament per ajudar a prendre decisions i no perjudicar a ningú, la tasca d’aquesta empresa les ha
servit de molt a l’equip de govern per saber per on caminen, les responsabilitats, les tasques de cadascú i fins a on
poden arribar aquestes persones en el desenvolupament de responsabilitats, i d’opinions poden haver moltes, però
es que la tasca d’una auditoria no solament és saber si es just o no el que pagues, però també s’ha de saber valorar
quines decisions no prenem quan no les aconsellen. Pregunta al Sr. Gerard Serra que sempre havien defensat molt
als treballadors, ara que aconsellen, que es baixin sous?.
El Sr. Gerard Serra contesta que, malgrat que votin en contra, que sou coherents amb els treballadors i creuen que
alguns treballadors s’ho mereixen per la feina que fan i se’ls ha de pujar un complement, però no es poden excusar
en una tasca d’una auditoria que per molt que ens informa una cosa en fem un altra, això es una mesura adequada i
lògica, no cal tindre auditors ni segons quines coses. L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que no cal fer
manifestacions que sembla que es falti al respecte, que nega haver tingut el Sr. Gerard Serra, i continua l’alcalde Sr.
Miquel Serra dient que el que es manifesta és molt fàcil, està dient una cosa però vota en contra, en definitiva són
criteris diferents, a lo que al.lega el Sr. Gerard Serra que els volen un plantejament global com voldrien els
representants sindicals dels que n’hi ha presència a la sala.
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Intervé el Primer tinent d’Alcalde Sr. Jaume Bernis que manifesta que es molt evident que el plantejament que fa
aquest equip de govern és molt diferent del que es feia abans que s’apujaven els sous quan s’atansaven les
eleccions, canvia molt, resulta que ells han encomanat a una empresa que els ha fet una auditoria i els ha fet a tots
ser conscients de cada lloc de treball en què consistia i com s’estava executant la feina d’aquell lloc de treball i han
tingut tots els regidors informació per avaluar cada lloc i si la persona que la feia era prou eficient o no, que les ajuden
a prendre o no decisions, afegint que els anteriors governs aquesta auditoria no la van fer, no es van gastar aquests
diners, però cada vegada que s’atansaven les eleccions s’anaven augmentar els sous depèn a qui i depèn cóm, es
molt diferent la forma de treball d’un equip de govern a l’altre, ells han fet un estudi d’auditoria en el que es fica a
cadascú al seu lloc, d’acord amb un sistema que pot ser discutible, però que els dona arguments per prendre
decisions, no com es feia abans. El Sr. Gerard Serra, del grup de CiU, per acabar vol demanar al secretari, com a
regidor electe, que faci un estudi de les retribucions i si es van incrementar a uns si i a uns altres no l’any abans de
les eleccions del 1999, 2003 i 2007, per demostrar que el que diu el Sr. Jaume Bernis no és cert, si les xifres surten
callarà i punt.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra conclou que està clar que CiU vol que es no es pugi el sou a persones que s’ho mereixen.
El Sr. Gerard Serra contesta que no es això el que ha dit, demanant al sr. Secretari que transcrigui literalment el que
vol dir: que es pot votar en contra per moltes raons, no voten en contra de que es pugi el sou a unes persones
determinades, sinó que no fiquen en dubte la capacitat d’aquestes persones, de que s’ho mereixin, però que el
col.lectiu de treballadors de l’ajuntament es més gran i que no entenen perquè a uns si i a d’altres no, i si això es
conseqüència d’un estudi ben fet a lo millor votaven a favor. L’Alcalde Sr. Miquel Serra pregunta si està o no a favor
de que es pugi el sou a aquests quatre treballadors, no cal tergiversar les coses, El Sr. Serra vota en contra de la
proposta de resolució no dels treballadors.
El regidor de CiU Sr. Santiago Santamaria volia dir que fa tres anys que va demanar que se li donés l’organigrama de
l’ajuntament i ara s’assabenta que després de tres anys una empresa privada els ha dit el que fa cada treballador,
sorprenent-se del fet. L’Alcalde el contesta que l’organigrama el pot consultar quan vulgui i que es pot consultar a la
web municipal. Responent el Sr. Santamaria que allò no és un organigrama complert i no és al que es refereix amb el
detall de cada lloc. L’Alcalde conclou que allò és un organigrama confeccionat per una auditoria sense perjudici de
que l’agradi o no.
Pren la paraula el Sr. Simeò Adab, regidor del grup del PP, que manifesta que en part està d’acord amb el Sr. Gerard
Serra, diu que votarà a favor, però creu que tots els regidors coneixen a tots els treballadors i saben les tasques que
desenvolupen i creu que hauria d’haure més igualtat per a tothom en general si s’ho mereix. A lo que l’Alcalde
contesta que aquests és l’objectiu d’aquesta proposta. Afegeix el Sr. Abad que cada regidor ha de valorar per sí
mateix per molt que ho digui una auditoria, l’Alcalde contesta que estem parlant d’una empresa que té prop de 80
treballadors, a lo que el Sr. Abad apunta que cadascú controla un nombre determinat de persones, a agricultura,
cultura, etc. i són els regidors els que han de valorar i ha de saber més o menys el que fa cada treballador. Afegeix
referint-se al que va manifestar el Sr. Jaume Bernis de quan venien eleccions es feia això o allò, creu que sempre es
dirà, ara mateix pel poble, als bars es diu que es nota que venen les eleccions l’any que ve perquè no paren de fer
coses quan volien estalviar, amb ell li pregunten per obres que no sap que contestar, per això no creu que es pugui
dir dels un o dels altres que tots miren de fer el que podem. L’Alcalde contesta que solament s’ha de comprovar com
es feien les obres abans que es finançaven amb crèdits demanats als bans i mire-ho com es fan ara i sense demanar
cap crèdit, el poble es mereix serveis i és la seva obligació donar-los, i si al tercer anys estan més preparats per
donar els serveis, perquè tenen més experiència i saben on poden arribar o no, i si l’ajuntament cada any el que fa es
reduir endeutament estan en l’obligació de generar més serveis pel poble, com el parc que s’ha fet per les mares, per
diversificar el poble i descongestionar el parc petit que està al costat del cementiri. Afegeix que si es comencen les
obres al camp de futbol després de més d’un any que estan treballant en rehabilitar un projecte que estava fet des del
govern de CiU per estalviar, el que vol dir es que la política continuarà sent la mateixa, malgrat que el poble dirà el
que voldrà, però estan en el seu dret d’explicar les coses tal com són: mireu els compte i els deutes com es troben i
la seva obligació es aportar serveis en la mesura que es pugui, tot i estalviant. El Sr. Abad contesta és que no s’ha de
fet cap préstec, però tampoc fer obres per pagar-les l’any que ve i se’l trobi un altre, creu que sense llançar els diners
si es poden algunes coses que es facin.
La regidora i tercera tinent d’Alcalde Sra. Maite Codina pensa que una auditoria es una eina, una guia i a partir d’aqui
tens de conèixer la realitat i la tens d’adaptar, i en relació amb el que diu el Sr. Simeó Abad, una de les propostes ve
des del Casino i justament perquè des de la regidoria es veu la feina que fan tècnics diferents, amb tasques similars i
uns desnivells molt elevats de complements, amb la idea de finca una mica d’ordre entre persones que estan
treballant amb criteris similars i valoracions molt significatives, amb la idea de que imperi la lògica per evitar crear
greuges entre persones que estan treballant al mateix lloc. El Sr. Gerard Serra en aquests sentit demana un pla que
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digui que es digui ara farem això i pujarem a aquests o després a uns altres. El Sr. Alcalde donar per finalitzada la
deliberació preguntant la posició de cada grup.
Finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta de l’alcaldia, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que
integren el ple, resta aprovada per 7 vots a favor dels regidors dels grups municipals d’E.R.C., del P.S.C. i del P.P.
amb els 5 vots en contra dels regidors del grup municipal de C. i U.

12.- ESCRITS OFICIALS I INSTÀNCIES.
1.- Resposta de la Gerència del Cadastre: Improcedència de sol.licitud de reducció de valors cadastrals de
rústica.
La Gerència Territorial de Cadastre de Lleida, a instància de la sol.licitud acordada pel Ple en sessió del dia 10/04/2014
d’aplicació de la reducció dels valors cadastrals, tant als urbans com als rústics, respon que d’acord amb l’art. 32.2 del
text refós de la Llei del cadastre immobiliari, aprovat per D.L. 1/2004, no es contempla la possibilitat d’aplicació dels
coeficients als que fa referencia en un àmbit distint al que es determina solament pels béns immobles urbans.
L’Alcalde proposa que el Ple es doni per comunicat, demanant que es realitzin accions per insistir en aconseguir
l’aplicació dels coeficients de reducció de valors cadastrals pels immobles rústics.
Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que integren el ple, resta
aprovada per unanimitat.
2.- Comunicació de sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, contra resolució de l’ACA
d’autorització de l’EDAR de Polinasa.
Es rep notificació del Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida, de la Sentència 221/2014, de data 16/04/2014, del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, resolent el recurs formulat per l’Agència Catalana de l’Aigua contra la
sentencia del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Lleida, núm. 93, del 25 de març de 2011, que estimava el recurs
interposat per la Confederació Hidrogràfica del Ebre contra la resolució de l’Agència Catalana de l’Aigua del 21/9/2009
que concedia autorització d’abocament d’aigües residuals de la depuradora de Polinasa i que quedava anul·lada.
Desestimant el recurs formulat per l’A.C.A. i ratificant la sentencia dictada en primera instància.
L’Alcalde proposa que el Ple es doni per comunicat, sol.licitant a l’A.C.A. que gestioni la tramitació de l’autorització per a
l’obtenció de l’autorització de la C.H.E.
Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que integren el ple, resta
aprovada per unanimitat.
3.- Resolució de la Direcció General de la Seguretat Social ratificant acte segons sentència laboral per alta
laboral.
La Direcció General de la Seguretat Social, notifica resolució de data 29/5/2014 del recurs presentat el dia 9/12/2010 per
l’Ajuntament d’Alcarràs contra la resolució de la Seguretat Social del 27/10/2010 que causava l’alta d’ofici de la
treballadora Antonia Fernández Garcia al règim general des de el període 1/8/2006 al 12/3/2008, amb efectes del
13/3/2008. Motivant la resolució en els acte d’inspecció i en la sentencia del Jutjat de lo social núm. 2, núm. 449/12, del
dia 11/12/2012 presentada per la interessada contra l’ajuntament. Ratificant la resolució inicial.
L’Alcalde proposa que el Ple es doni per comunicat, fent acceptació de la resolució segons informa l’assessoria jurídica
concertada per formular els recursos.
Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que integren el ple, resta
aprovada per unanimitat.
4.- Verificació de Text refós de la Modificació núm. 6 del POUM.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida comunica resolució del dia 6/2/2014, pel qual s’acorda aprovar
definitivament el projecte de Modificació núm. 6 del POUM relativa als sistemes d’equipaments Clau E per les
instal.lacions de telecomunicacions i de producció d’energies renovables. Supeditant la publicació al DOGC a la

22

presentació d’un text refós verificat pel Ple que incorpori les prescripcions de la Direcció General d’Aviació Civil del
Ministeri de Foment. Informe rebut en data 24/3/2014 amb caràcter favorable i incorporat en text refós formulat pels
serveis tècnics municipals.
L’Alcalde proposa que acordar verificar el text refós aprovat provisionalment 28/11/2013, aixecant l’informe favorable i
sense alteracions de la provisional a la Comissió Territorial d’urbanisme per a la publicació definitiva.
Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que integren el ple, resta
aprovada per unanimitat.
5.- Verificació de Text refós de la Modificació núm. 3 del POUM.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida comunica resolució del dia 20/3/2014, pel qual s’acorda suspendre
l’aprovació definitiva del projecte de Modificació núm. 3 del POUM relativa a les edificacions en rústic, que es va aprovar
provisionalment pel Ple en data 4/2/2014. Supeditant-la a la presentació d’un text refós verificat pel Ple que incorpori les
prescripcions del Ministeri de Foment i d’altres informes d’organismes oficials que han informat amb posterioritat.
Incorporades les prescripcions de la Direcció General d’Aviació Civil del Ministeri de Foment. Informe rebut en data
16/6/2014 amb caràcter favorable i de la resta de requeriments efectuats per la Comissió territorial. Vist el text refós
formulat pels serveis tècnics.
L’Alcalde proposa acordar verificar el text refós del projecte de Modificació núm. 3 del POUM, aixecant l’informe favorable
i documentació a la Comissió Territorial d’urbanisme per a l’aprovació definitiva.
Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que integren el ple, resta
aprovada per unanimitat.

13.- ACORDS NO INCLOSOS A L’ORDRE DEL DIA.
Es proposa al Ple, que aprova per unanimitat, incloure per urgència la resolució dels punts no inclosos a l’ordre del dia
següents:
13.1.- Proposta d’acord de règim i funcionament intern de sessions d’òrgans col.legiats: copies de
documentació.
L’Alcalde-President Sr. Miquel Serra comunica al Ple que als efectes d’estalviar recursos en paper i en utilització de
fotocopiadores en la generació de copies d’actes, pressupostos, liquidacions, comptes generals i d’altres expedients
voluminosos. D’acord amb el dictamen favorable de la comissió informativa de governació, proposa al Ple l’adopció del
següent
Es proposa per l’Alcaldia:
1.- Que s’entregui en paper únicament una copia a cada portaveu del grup municipal corresponent.
2.- Que la resta de membres del ple, comissions informatives, etc. puguin tenir copia en document pdf, tramés per correu
electrònic o en altre suport informàtic.
Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que integren el ple, resta
aprovada per unanimitat.
13.2.- Revisions d’ofici de unitats cadastrals d’urbana indegudament declarades.
L’Alcalde-President Sr. Miquel Serra comunica al Ple que rebuda informació del Centre de Gestió Cadastral de Lleida,
resulta que existeixen unes 232 unitats del cadastre d’urbana que no es corresponen amb la realitat física,
conseqüentment no troben correctament declarats. Atès que ens informen també de la possibilitat de realitzar una
actuació d’inspecció d’ofici per la revisió i regularització dels immobles que no es troben adequadament declarats, tot i
considerant que és de justícia tributaria i que no es poden causar greuges comparatius respecte a la gran majoria dels
nostres contribuents que tenen total i correctament declarats els seus béns immobles al cadastre.
Es proposa al Ple sol.licitar que s’inclogui al nostre municipi dins dels treballs de regularització cadastral a la primera
actuació que es realitzi.
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Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que integren el ple, resta
aprovada per unanimitat.
13.3- Modificació d’acord de venda de finques rústiques.
Atès que el Ple de data 28 d’abril de 2014 es va aprovar el Plec de Clàusules Economicoadministratives, que han de
regir la subhasta per a la venda de les finques rústiques i s’anuncia la licitació.
Atès que diverses persones que presenten licitació de les finques rústiques que s’incloen en la subhasta , són
familiars diferents als que consta als inicialment relacionats i actualment precaristes.
Es proposa per l’Alcaldia:
Primer.- Rectificar l’error material, per tal que les finques dels expedients següents, constin els precaristes que
s’indiquen:
Expt.
5
6
18

On diu: Precarista
SR. MARIUS GÒDIA TERRATS
SR. FRANCISCO GÒDIA RIBES
SR. FRANCISCO PELEGRÍ BERNIS

Ha de dir: Precarista
SR..JORDI GÒDIA GÒDIA.
SR. JOSEP R. GÒDIA TOMÀS
SR. FRANCISCO PELEGRÍ BERNIS i JOSEP Mª
PELEGRÍ BERNIS

Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que integren el ple, resta
aprovada per unanimitat.

14.- PRECS I PREGUNTES.
1.- La regidora delegada d’Ensenyament Sra. Marina Forcada informa que l’escola municipal de música gestionada fins a
la data per l’Orfeó Lleidatà, d’acord amb la proposta de conveni que va fer la Diputació de Lleida a tots els municipis del
Baix Segrià i a la que es van adherir els municipis d’Alcarràs, Torres de Segre i d’Aitona, després de constituïda la
comunitat de municipis per la gestió de l’escola i obtinguda l’autorització d’Ensenyament, després de dos cursos havia de
licitar-se públicament. Efectuada la contractació de l’escola es va valorar amb 30 punts la part econòmica, però la part
tècnica, de noves tecnologies, formació, participació en l’activitat del poble, etc., ha estat valorada amb una major
puntuació de fins a 70 punts. Explica que es van presentar dos ofertes, a més de l’Orfeó es va presentar l’escola
Intèrpret, que es va donar audiència als pares i mares d’alumnes de l’escola per donar a conèixer la situació i es va fer
participar dins de la mesa de contractació, del comitè d’experts, a una de les mares que tenia al seu fill des de l’inici de
l’aula de música de l’ajuntament i posteriorment amb l’Orfeó, com a mare i en la seva condició de mestra. Manifesta que
la mesa va encomanar a un comitè d’experts que, a més de la mare d’alumne citada, el composava una mestra titulada
en piano i a una mestra especialitzada en educació musical. Dir que la Mesa de contractació el primer dia va obrir el
sobre A relatiu a la identificació dels licitadors i el sobre B que contenia l’oferta tècnica que es va donar al comitè
d’experts per la seva valoració, a la setmana següent, el dia 6/6/2014 es va reunir la mesa de contractació en la que
participaven regidors dels ajuntaments d’Aitona, Torres de Segre i d’Alcarràs, a més de l’Alcalde, un tècnic d’educació i el
Secretari-Interventor que va considerar que la proposta efectuada i raonada pel comitè d’experts era assumible totalment
per la unanimitat dels vocals de la mesa de contractació, de fet el resultat de la valoració tècnica va ser únicament de 8
punts a favor de l’escola l’Intèrpret. La mesa seguidament va obrir el sobre C que contenia l’oferta econòmica que va ser
la mateixa pels dos licitadors. Fent proposta d’adjudicació, conseqüentment, a l’escola l’Intèrpret que va ser la que va
obtenir major puntuació, adjudicant-se el contracte per dos anys, prorrogables per dos anys més. Insisteix que són uns
estudis cars, però la valoració econòmica no havia de ser la determinant, sinó la nova metodologia, la formació en noves
tecnologies, els serveis que es prestarien als municipis i les inversions que aportaven en tecnologia, en aquests cas
l’Intèrpret aportava aules mòbils sense cap sobrecost que no oferia l’Orfeó si no era amb una prèvia inversió pels
ajuntaments, la resta d’oferiments es van valorar d’una forma molt similar. Dir que l’Orfeó ha realitzat una festa de final de
curs d’una forma molt satisfactòria i igualment ha facilitat tota la informació per al traspàs dels expedients dels alumnes a
l’Ajuntament d’una forma totalment correcta, manifestant l’agraïment de l’Ajuntament a l’Orfeó pels serveis prestats. Ara
solament caldrà proposar la subrogació dels professors que ja venien de l’aula de música de l’ajuntament per finalitzar el
procés de contractació de l’escola de música a l’escola l’Intèrpret.
El Ple es dóna per comunicat i conforme.
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2.- El regidor del grup de CiU Sr. Gerard Serra vol felicitar públicament a la regidora Sra. Montserrat Clarisó i Vilaseca per
haver estat mare recentment, fet que és especial dins de la legislatura, que fa extensiva al pare.
El Ple, per unanimitat, vol manifestar la felicitació a la regidora, avui absent, Sra. Montserrat Clarisó i Vilaseca per la seva
maternitat.
3.- El regidor del grup de CiU Sr. Gerard Serra vol manifestar que està d’acord amb equilibrar el municipi en parcs i
serveis, però demana que se’ls doni informació dels costos, models i demés dades de les obres realitzades.
L’Alcalde contesta que es farà una comissió monogràfica per informar de les obres, del parc, del vestidors del camp de
futbol i d’altres iniciades.
I no havent més assumptes que tractar l’Alcalde-President aixeca la sessió en el lloc i data indicats a l’encapçalament.
I perquè consti als efectes establerts als arts. 203 al 207 del R.O.F.R.J.C.L. (R.D. 2568/86, de 28 de novembre), lliuro
aquest certificat, amb reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent i amb el vist-i-plau del Sr.
Alcalde.
Alcarràs, 19 de juny de 2014.
EL SECRETARI.

Vist i Plau.
L'ALCALDE.

