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ACTA NÚM. 07/2014
ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 28 DE JULIOL DE 2014.

Data: 28 de juliol de 2014.
Horari: Inici a les 19:00 h i acabament a les 7:45 h.
Lloc: Sala de sessions.
A les 19:00 hores del dia vint-i-vuit de juliol 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).
Regidor-Primer Tt. d’Alcalde:
Sr. Jaume Bernis i Castells (ERC).
Segona Tt. d’Alcalde:
Sra. Marina Forcada i Escarp (PSC).
Secretari-Interventor:
Sr. Pere Biedma i Agüera.

Regidors:
Sra. Montserrat Clarisó i Vilaseca (ERC)
Sr. Santi Pelegrí i Cortijo (ERC).
Sr. Alex Planes i Molet (PSC).
Sra. M. Antonieta Ribes i Companys (CiU).
Sra. Edurne Laurenz i Bagué (CiU).
Sr. Santiago Santamaria i Mas (CiU).
Sr. Jordi Casals i Tomàs (CiU)
Sr. Simeó Abad i Moliné (PP).

ABSÈNCIES:
Es dona l’absència excusada durant tota la sessió de la regidora i tercera Tt. d’Alcalde Sra. Maite Codina i Badia (ERC) i
dels regidor Sr. Gerard Serra i Martínez (CiU) i Sr. Santiago Santamaria i Mas (CiU). També es dona absència excusada
fins a l’11 è. Punt de l’ordre del dia al regidor Sr. Santi Pelegrí i Cortijo (ERC).

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

ORDRE DEL DIA:

1.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
L’Alcalde-President Sr. Miquel Serra, donant per llegit l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el
dia 19 de juny 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 18 de juny de 2014.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 4 de juny de 2014.
2.- Comunicació de decrets Alcaldia relacionats amb diversos serveis.
3.- Comunicació de decret de l’Alcaldia d’adjudicació del contracte de concessió de la gestió del servei d’escola de
música.
4.- Ratificació de decret de l’Alcaldia d’incoació de nou expedient per a l’aprovació del Polígon d’Actuació Urbanística, del
projecte de reparcel.lació econòmica pel sistema de cooperació i d’urbanització denominat PAU URB-1. Cr. Carlos
Salinas de Gaminde, tram Cr. Joc de la Pilota- Accés CAP.
5.- Resolució de sol.licituds subvencions per atendre la liquidació de l’impost de plusvàlua en transmissions derivades de
dacions en pagament d’hipoteca.
6.- Conveni de compensació de deutes entre l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament d’Alcarràs.
7.- Conveni de col.laboració entre l’ajuntament d’Alcarràs i l’Assemblea Local de la Creu Roja de Lleida per l’execució del
projecte de Centre de Mediació Social.
8.- Dades de protecció de dades caràcter personal que estableix l’obligatorietat de publicació i la seva inscripció en el
registre de protecció de dades.
9.- Assumptes de diversos serveis: 9.1.- Subvenció de la Diputació de Lleida pel pacte d’Alcaldes. 9.2.- Comunicació de
sorteig de sol.licituds per l’Escola Bressol. 9.3.- No inclusió de l’ajuntament en l’acord del Ministeri d’Hisenda de
modificació de condicions financeres de crèdits ICO. 9.4.- Ajuts per afectacions a les pedregades. 9.5.- Formalització de
convenis amb el consell comarcal del segrià. 9.6.- Autorització d’ajornament en el pagament de tributs. 9.6.- Comunicació
de deutors del servei d’abastament d’aigua potable. 9.8.- Sol·licitud ajut per al finançament d’actuacions en els espais
naturals protegits de Catalunya per a l’any 2014 i 2015.
Sessió del dia 9 de juliol de 2014.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 18 de juny de 2014.
2.- Comunicació de decrets Alcaldia relacionats amb diversos serveis.
3.- Aprovació de liquidació de quotes d’urbanització per realització d’obres d’explanació i enderrocs del sector denominat
la Plataforma 150.
4.- Atorgament de llicències i aprovació de factures pendents de pagament.
5.- Sol.licitud a la direcció general de qualitat ambiental. sol.licitud d’assistència per adequar/elaborar mapa de capacitat
acústica.
El Ple es dóna per comunicat.
3.- PROPOSTA D’ACORD DE RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ DE L’ORDENANÇA DE
CIVISME NÚM. 21/14
L’Alcalde proposa l’aprovació de la resolució dictaminada a la comissió informativa de governació del dia 22 de juliol
de 2014, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS
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Primer.- En data del proppassat dia 28/04/14 es va iniciar per decret d’alcaldia expedient sancionador contra el Sr.
Constantin Sorin BUTA per una possible infracció de l’ordenança de civisme i en la mateixa data es va emetre el
plec de càrrecs per part de l’instructor, tot el qual li fou notificat degudament a l’interessat.
Segon.- L’anterior no ha formulat al•legacions. Per això el plec de càrrecs automàticament es considera proposta de
resolució.
Tercer.- Vista la resolució dictada per l’instructor abans esmentada.
Quart.- Atès que els fets denunciats per la policia són cinc, ressenyats de l’A al E, i que el A,B i E han estat
sancionats per l’acalde, mentre que el D, i E d’acord amb la normativa vigent la competència per fer-ho recau sobre
el Ple. Aquells altres consistien en portar el gos sense xip identificador, no estar censat al registre municipal i no
estar censat al registre especial de gossos potencialment perillosos, pels qual s’ha imposat una multa total de 500
euros.
Cinquè.- Fets Apartats D i E:
Es parteix d’acord amb l’acta número 43/2014, aixecada per la policia local, agents 113 i 108 en data de 20/04/2014,
que el Sr. Constantin Sorin BUTA aquest mateix dia, al carrer Clamor, s/n sobre les 20:36 hores es trobava amb el seu
gos de nom HACHI de raça Rottweiler, descrit pels agents com de gos de forta musculatura, amb el cap gran, la boca de
forma romboide i forta, amb el pel negre i les potes de color marró, d’un metre d’alçada i amb un pit predominant, amb
fort caràcter marcat dominant; l’estava passejant sense morrió pel carrer, sense disposar del certificat d’aptitud per
posseir el gos, ni la llicència de conducció, sense xip ni està censat, ni disposar d’assegurança.
Persones presumptament responsables i llur grau de participació en els fets: l’abans esmentada com a responsable
directe.
Infraccions, sancions i normativa reguladora:
Els anteriors fets són constitutius de les infraccions següents:
Apartat C) portar el gos esmentat, sense morrió i sense lligar: pot constituir una infracció de caràcter greu d’acord
amb l’article 7.3. e) de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
Sancionada amb import d’ entre 60 i 30.000 euros segons l’article 10, i a graduar segons el següent atenent:
a) la transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa; l’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici
obtingut en la comissió de la infracció comesa; l’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la
infracció; la reiteració o la reincidència en la comissió de la infracció.
En quan a la competència, l’article 13 preveu que el Govern de la Generalitat pot delegar les competències
sancionadores als ajuntaments que ho sol·licitin, que no és el cas del nostre Ajuntament. Altrament, segons prescriu
aquest article són competents per a imposar les sancions en cas d’infraccions de caràcter lleu, el delegat territorial
del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i els alcaldes, i en el cas d’infraccions de caràcter greu, el director
o directora general del Medi Natural.
El procediment a seguir és el regulat pel Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador, i
també la Llei de l’Estat 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
Apartat D) No tenir l’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb cobertura mínima de 150.253 €.
El seu règim sancionador és l’abans descrit. L’article 7.3.b) preveu que són infraccions de caràcter greu el “No contractar
l’assegurança de responsabilitat civil”. L’article 11 preveu una quantia de la multa de 150 fins a 1.500 euros. Així mateix
preveu que en la imposició de les sancions, s’ha de tenir en compte, per graduar la quantia de les multes i la imposició de
les sancions accessòries, els criteris següents:
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a) la transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa; l’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici
obtingut en la comissió de la infracció comesa; la reiteració o la reincidència en la comissió de la infracció.
En quan a la competència, l’article 13 preveu que el Govern de la Generalitat pot delegar les competències
sancionadores als ajuntaments que ho sol·licitin, que no és el cas del nostre Ajuntament. Altrament, segons prescriu
aquest article són competents per a imposar les sancions en cas d’infraccions de caràcter lleu, el delegat territorial
del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i els alcaldes, i en el cas d’infraccions de caràcter greu, el director
o directora general del Medi Natural.
Els anteriors fets han quedat demostrats en base a la denúncia policial de data 20/04/2014, acta número 43/2014,
sense que l’interessat, degudament notificat no ha formulat al•legacions.
Pel fet C) s’escau una sanció de 450 euros atenent la transcendència social tractant-se d’una via pública
concorreguda. Pel que fa al fet D) s’entén pertoca una multa per import de 450 euros atenent el benefici econòmic
obtingut per l’infractor en l’estalvi de la contractació de l’assegurança.
En virtut de l’anterior i del dictamen favorable adoptat en comissió informativa de governació celebrada el dia ... de
juliol de 2014.
En virtut de l’anterior, per l’Alcaldia es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Considerar al Sr. Constantin Sorin BUTA., com a autor de les infraccions indicades als antecedents anteriors,
imposant-li una sanció de multa per import de NOU CENTS EUROS (900 €).
Segon.- Vist el documents que obren a l’expedient es procedeix a aprovar i practicar la liquidació següent:
LIQUIDACIÓ DIRECTA DERIVADA DE SANCIÓ
SUBJECTE PASSIU
Nom:
Domicili:
C.P. Localitat

Sr. Constantin Sorin BUTA
C. Ernest Lluch, 6, Pb-2
Alcarràs.

Motiu
Sanció recaiguda en l’expedient 21/14

EXPEDIENT NÚM.:

SANC 21/2014

FET IMPOSABLE:

- Infracció de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinença de gossos considerats
potencialment perillosos

CONCEPTES

IMPORT

BASE IMPOSABLE
Multa d’expedient sancionador

900,-

Multa coercitiva d’expedient d’ordre d’execució.
Imdenització de danys i perjudicis en expedient de restauració.
TOTAL BASE IMPOSABLE
DEDUCCIONS

900,-
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Garanties prestades en metàl.lic que no es restitueixen
Altres aportacions dineràries prèvies.
Treballs a la comunitat o d’altres aportacions personals o en espècie.
TOTAL DEDUCCIONS

0,-

TOTAL BASE LIQUIDABLE

900,-

QUOTA

100%

QUAOTA A INGRESSAR

900,-

FORMES I MEDIS DE PAGAMENT: La present liquidació podrà fer-la efectiva en qualsevol de les formes establertes
legalment, podent-se efectuar transferència bancària en favor d'aquest Ajuntament, al c.c. núm. 2100-0517-310200231152 de la Caixa, o bé directament a la Caixa Municipal.
TERMINI I LLOC DE PAGAMENT: 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. La present liquidació es pot pagar:
En efectiu, a les dependències municipals, en hores d'oficina.
-A les entitats financeres col·laboradores mitjançant document cobratori que es trametrà per correu al domicili fiscal dels
contribuents o es podrà recollir en les dependències municipals situades al carrer citat amb anterioritat, fent exprés
advertiment que la no recepció per correu del document, o la seva recepció fora del període voluntari, no eximeix del
pagament del rebut dins del període fixat anteriorment. -Mitjançant domiciliació bancària del rebut, domiciliació que
s'haurà de comunicar anticipadament a les dependències municipals.
Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de 9 dels 13 regidors que integren el ple, resta
aprovada per unanimitat.

4.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA 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 22 de juliol
de 2014, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS
Atès que el Ple en sessió del dia 19/06/2014 va adoptar el següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment la proposta de Modificació de la Plantilla, Catàleg 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.
Atès que realitzada l’exposició al públic mitjançant edictes inserits al BOP núm. 30 de juny de 2014 i al tauler
d’anuncis municipal, es fa constar que durant el termini de fins el dia 17 de juliol de 2014, s’ha rebut les al.legacions
següent:
Única- Registre entrada núm. 2142/2014, del 3 de juliol de 2014, al.legacions presentades pel Comitè d’Empresa i els
delegats del personal funcionari, de l’extracte següent:
1.
2.
3.

Que d’acord amb l’art. 37.1.a. de l’EBEP l’increment de les retribucions és matèria de negociació amb els
representants del personal.
Que, tot i la potestat organitzativa de l’ajuntament, l’art. 37.2.a de l’EBEP estableix que les condicions de
treball també són objecte de negociació.
Que l’Ajuntament no disposa de Valoració de llocs de treball negociada amb els representants dels empleats
municipals.

6

4.
5.

Que com s’estableix al Conveni del personal laboral i acord del personal funcionari de l’ajuntament, els
complements es negociaran a cada exercici pressupostari segons la relació de llocs de treball.
Que els nivells del complement específic de responsabilitat econòmica, patrimonial i tècnica, existents al
conveni vigent, respon a 12 nivells de l’annex 1, i no corresponent amb els que s’expresen a la proposta de
modificació.

Vist l’informe de l’assessoria jurídica i de la secretaria-intervenció, es fa constar que:
1.- A la primera i la segona al.legació es fa constar que s’ha donat audiència als representants dels empleats
mitjançant ofici del dia 16/06/2014, que es va tenir reunió amb els representants sindicals i els representants de
l’equip de govern per tractar la proposta el dia ../06/2014, i que les al.legacions presentades plantegen qüestions de
forma i no de contraproposta de contingut.
2.- A la tercera, es fa constar que consten valoracions als catàlegs de llocs de treball aprovats als Convenis del
personal laboral i acord del personal funcionari de l’ajuntament, que no existeix cap norma que determini les fórmules
objectives de valoració i que les existents són les vigents, havent estat aprovades inicialment, informades als
representants de personal, exposades reglamentàriament i aprovades definitivament, essent actes ferms i plenament
vigents.
3.- A la quarta, es fa constar que com es diu a les al.legacions, com s’estableix al Conveni del personal laboral i acord
del personal funcionari de l’ajuntament, els complements es negociaran a cada exercici pressupostari segons la
relació de llocs de treball, de tal manera en cada exercici pressupostari s’ha donat audiència als representants del
empleats municipals, sense que s’hagi rebut cap mena d’al.legació anualment.
4.- A la cinquena, es fa constar que, d’acord amb les negociacions anuals, els nivells del complement específic de
responsabilitat econòmica, patrimonial i tècnica, existents al conveni vigent, es va modificar l’any 2010 responen als
20 nivells de l’annex 1 vigents, prèvia audiència als representants del empleats municipals, sense que s’hagi rebut
cap mena d’al.legació a les hores i en els exercicis posteriors.
5.- Sense perjudici de tot l’anterior cal considerar, com assenyala l'article 74 de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, «les Administracions Públiques estructuraran la seva organització a través de
relacions de llocs de treball o altres instruments organitzatius similars que comprendran, almenys, la denominació
dels llocs, els grups de classificació professional, els cossos o escales, si escau, al fet que estiguin adscrits, els
sistemes de provisió i les retribucions complementàries. Aquests instruments seran públics». Que l'article 90.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local assenyala que «Les Corporacions Locals
formaran la relació de tots els llocs de treball existents en la seva organització, en els termes previstos en la legislació
bàsica sobre funció pública. Fet que consta al Catàleg vigent i aprovat anualment juntament amb el pressupost anual.
Que correspon a l'Estat establir les normes conformement a les quals hagin de confeccionar-se les relacions de llocs
de treball, la descripció de llocs de treball tipus i les condicions requerides per a la seva creació, així com les normes
bàsiques de la carrera administrativa, especialment pel que es refereix a la promoció dels funcionaris a nivells i grups
superiors». Els preceptes que el Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de
les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local dedica a les Relacions de Llocs de treball [articles 126.4,
129.2.a), 129.3.a) i 132] tampoc aporten cap novetat a la regulació existent fins llavors. Per tant, la regulació concreta
existent fins ara quant a les *RPT ha estat escassa, quedant sempre a l'espera de la normativa de l'Estat que
estableixi les normes per a la confecció de les *RPT.
Les disposicions de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic es dicten a l'empara de l'article 149.1.18 de la Constitució,
constituint bases del règim estatutari dels funcionaris. Per això, la referència que la normativa local realitza a la
legislació bàsica sobre funció pública, hem d'entendre-la, en primer terme a l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. No
obstant això, més enllà d'aquesta legislació bàsica existeix una llacuna normativa sobre el contingut necessari per a
la confecció de les RPT. Com ha entès la doctrina majoritària, sobre la base de l'aplicació analògica d'una primera
doctrina constitucional, la falta de normativa no pot impedir l'exercici de les competències municipals reconegudes en
la legislació bàsica, i en aquests aspecte es considera suficient el catàleg i valoració vigents.
El reconeixement de la formació de les Relacions de Llocs de treball, com a part de l'organització de la pròpia
Administració local, es va realitzar amb caràcter bàsic primer en la Llei 30/1984, i ara, en l'Estatut Bàsic de l'Empleat
Públic. De conformitat amb l'article 22.2.i) de la *LBRL, correspon, en tot cas, al Ple municipal als Ajuntaments, i a
l'Assemblea veïnal en el règim de *Consell Obert, entre unes altres, les següents atribucions: «i) L'aprovació de la
plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, la fixació de la quantia de les retribucions complementàries fixes

7

i periòdiques dels funcionaris i el nombre i règim del personal eventual». Afegeix l'art. 4 del Reial Decret 861/1986, de
25 d'abril, pel qual s'estableix el règim de les retribucions dels Funcionaris d'Administració Local, que "l'establiment o
modificació del complement específic exigeix, amb caràcter previ, que per la Corporació es efectuï una valoració del
lloc de treball atenent les circumstàncies expressades en el número 1 d'aquest article ": especial dificultat tècnica,
dedicació, incompatibilitat, responsabilitat, perillositat o penositat. Afegeix l'apartat 3 del mateix article que, efectuada
la valoració, el Ple, en aprovar la relació de llocs de treball, determinarà aquells als quals correspon un complement
específic, assenyalant la seva respectiva quantia. La Disposición transitoria segona del Real Decreto 861/1986, de 25
de abril, pel que s’estableix el règim de les retribucions dels Funcionaris de Administració Local, estableix: “Hasta
tanto se dicten por la Administración del Estado las normas con arreglo a las cuales hayan de confeccionarse las
relaciones de puestos de trabajo, la descripción de puestos de trabajo-tipo y las condiciones requeridas para su
creación, los Plenos de las Corporaciones Locales deberán aprobar un catálogo de puestos a efectos de
complemento específico. Mientras no estén aprobadas tales normas, los catálogos únicamente podrán ser
modificados mediante acuerdo del Pleno”.
En definitiva es considera que, sense perjudici que la necessitat d’aprovar una Relació de Llocs de Treball i la
Valoració dels mateixos, substituint el catàleg i valoracions vigents, aplicant la valoració vigent, anualment
comunicada als sindicats sense que constin al.legacions i d’acord amb els convenis i pactes establerts i negociats
amb la representació dels empleats municipals, com així reconeix l’escrit d’al.legacions presentat, d’acord amb la
proposta efectuada i no havent al.legacions contra el contingut de la proposta, es considera procedent l’aprovació de
la proposta.
Sense perjudici de l’anterior, 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.
Per tot el qual, es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- No considerar les al.legacions formulades per escrit pel Comitè d’Empresa i els delegats del personal
funcionari, sense perjudici d’atendre la necessitat d’aprovar una Relació de Llocs de Treball i la Valoració dels
mateixos, substituint el catàleg i valoracions vigents, d’acord amb els convenis i pactes establerts i negociats amb la
representació dels empleats municipals.
Segon.- Aprovar definitivament la proposta de Modificació de la Plantilla, Catàleg de Llocs de Treball proposada per
l’Alcaldia en decret de data 4 de juny de 2014, que causarà efectes des de la data de la seva aprovació.
Segon.- Disposar la publicació de l’aprovació la resolució definitivament aprovada i notificar-la representació dels
empleats municipals.
El regidor portaveu del grup de CiU Sr. Jordi Casals manifesta que per les mateixes raons expressades en l’acte
d’aprovació inicial, el seu grup votarà en contra de la proposta.
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Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de 9 dels 13 regidors que integren el ple, resta
aprovada per 6 vots a favor dels regidors dels grups municipals d’E.R.C., P.S.C. i P.P., amb els vots en contra dels
regidors del grup municipal de C. i U.
5.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’ALCARRÀS I FIRA DE LLEIDA
L’Alcalde proposa l’aprovació de la resolució dictaminada a la comissió informativa de governació del dia 22 de juliol
de 2014, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS
Ateses les entrevistes mantingudes amb el Patronat de la Fira de Lleida i les propostes de col.laboració per al foment de
l’activitat comercial del municipi d’Alcarràs,
Es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar conveni de col.laboració entre l’Ajuntament d’Alcarràs i el Patronat de la Fira de Lleida, del contigut
següent:
REUNITS
Per una banda:
El senyor Àngel Ros i Domingo, major d’edat, amb el DNI 40840844-c que actua, d’acord amb les atribucions que té
conferies pel seu càrrec de President, en nom i representació del Patronat de la Fundació La Fira de Lleida, d’ara
endavant Fira de Lleida, amb domicili a Parc dels Camps Elisis de Lleida, i NIF G-25024522.
I per una altra:
El Sr. Serra Serra Godia, amb DNI 40898891S, Alcalde de l’Ajuntament d’Alcarràs, en nom i representació del mateix,
amb domicili a la Pl. de l’Església, 1, 25180 Alcarràs i NIF P2501100H.
Les dues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal suficient per formalitzar aquest CONVENI, segons les
següents:
MANIFESTACIONS
Fira de Lleida es compromet a reservar un espai per a la propera Fira de Sant Miquel de Lleida –entre el 25 i 28 de
Setembre de 2014, i les corresponents dates, el 2015- en forma d’un estand de 24 metres quadrats, tipus estàndard, que
deixarà muntat l’organització Fira de Lleida en la ubicació pactada. L’Ajuntament d’Alcarràs podrà col·locar vinils de
promoció en aquest estand, així com gestionar-ne ell mateix la promoció a través de presència a l’estand de les
persones que així desitgi. Fira de Lleida estipularà el preu d’aquesta presència amb l’Ajuntament d’Alcarràs.
Fira de Lleida també es compromet a reservar presència de l’Ajuntament d’Alcarràs a les Fires de Barbastre i Tarbes,
amb l’aportació de 200 euros per cada fira, per part de l’Ajuntament d’Alcarràs.
L’Ajuntament d’Alcarràs es compromet a incloure els logotips de Fira de Lleida (o el que aquesta entitat decideixi) en la
propaganda pels fòrums del Boví, Porcí i la Nectarina que es duen a terme durant l’any a la localitat d’Alcarràs. A més a
més ,l’Ajuntament d’Alcarràs també permetrà a Fira de Lleida desplegar un ‘roll-up’ informatiu a l’entrada del Centre
Cultural Municipal ‘Lo Casino’, lloc on es duen a terme aquests esdeveniments.
A més a més, l’Ajuntament d’Alcarràs –com a coorganitzador d’aquests fòrums- també permetrà que al passi de logos
que es projecta a la pantalla durant la celebració del congrés hi aparegui els logos que Fira de Lleida decideixi.
Durada: La durada d’aquest conveni serà de l’1 de gener de 2014 a 31 de desembre de 2015.
Aquest acord de col·laboració no impedeix que, durant el temps de la seva durada, es puguin arribar a noves
col·laboracions entre les dues parts.
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Segon.- Delegar en l’Alcaldia la representació municipal per a la formalització del conveni.
Oberta deliberació el Sr. Jordi Casals, regidor portaveu del grup de CiU manifesta que tot el que sigui donar a conèixer el
nostre poble i el nostre comerç el considera positiu. El Sr. Simeò Adad, portaveu del grup del PP, pregunta si disposarem
d’un estand propi a les fires.
l’Alcalde Sr. Miquel Serra manifesta que l’objecte del conveni és impulsar el comerç i la industria local, donar a conèixer
el nostre poble, la nostra industria frutícola i ramadera, el nostre comerç de proximitat, tenint un aparador en fires tant
importants com la Fira de Sant Miquel, la de Barbastre o la del municipi francès de Tarbes, on passen milers de
persones, la gestió de l’estand es realitzarà amb col.laboració amb l’associació del comerç i serveis d’Alcarràs que
utilitzarà la meitat de l’espai per la difusió dels seus associats.
Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de 9 dels 13 regidors que integren el ple, resta
aprovada per unanimitat.
6.- RESOLUCIÓ D’ACCEPTACIÓ I FORMALITZACIÓ DE LA RESOLUCIÓ DE L’EXPEDIENT PER A L’EFECTIVITAT
DE LA CESSIÓ D’UN TRAM DE LA CTRA. DE VALLMANYA-L-800 DE LA GENERALITAT A L’AJUNTAMENT
D’ALCARRÀS.
L’Alcalde proposa l’aprovació de la resolució dictaminada a la comissió informativa de governació del dia 22 de juliol
de 2014, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS
El Ple en sessió extraordinària celebrada el dia 28/02/2014, va donar la conformitat a la proposta dels SS.TT. de la
Direcció General de Carreteres de la Generalitat de canvi de titularitat de la carretera L-800, des de el P.K. 0,000 al
2,000, efectuada per ofici del dia 11/02/2014, als efectes d’iniciar els tràmits de cessió a l’Ajuntament de la titularitat
del tram de l’esmentada via. Delegant en l’Alcaldia la representació municipal per a realitzar les gestions adients per
tal que es pugui adoptar l’acord i la formalització de la cessió.
Per Resolució del Hble. Sr. Conseller de Territori i Sostenibilitat del dia 12 de juny de 2014, s’acorda aprovar l’expedient
de traspàs a l’Ajuntament d’Alcarràs de part de la Generalitat de Catalunya, del tram de carretera L-800, comprès entre el
PK 0+00 i el PK 2+00, fent descripció dels trams que es traspassen. Fent constar que la cessió serà efectiva a partir de la
data de signatura de la present resolució.
Per tot el qual es proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Acceptar la cessió acordada per Resolució del Hble. Sr. Conseller de Territori i Sostenibilitat del dia 12 de juny
de 2014, per la qual s’aprova l’expedient de traspàs a l’Ajuntament d’Alcarràs de part de la Generalitat de Catalunya, del
tram de carretera L-800, comprès entre el PK 0+00 i el PK 2+00, fent descripció dels trams que es traspassen.
Segon.- Autoritzar a l’Alcaldia per a la formalització i signatura de la present resolució, amb data del present acord de Ple,
en la qual es farà efectiva la cessió.
Tercer.- Donar d’alta a l’inventari de béns i comunicar als serveis urbanístics municipals l’efectivitat de la cessió als
efectes urbanístics establerts pel POUM d’Alcarràs.
Posada a votació la proposta d’aprovació abans citada, amb l’assistència de 9 dels 13 regidors que integren el Ple,
resta aprovada per unanimitat.
7.- COMUNICACIÓ D’EXEMPCIÓ LEGAL DE PLUSVALUES PER TRANSMISSIONS D’HABITATGE I
PROPOSTA PER DEIXAR SENSE EFECTES L’ORDENANÇA DE SUBVENCIONS PER LA MATEIXA CAUSA.
L’Alcalde proposa l’aprovació de la resolució dictaminada a la comissió informativa de governació del dia 22 de juliol
de 2014, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS
El Ple en sessió celebrada el dia 27 de juny de 2013, va adoptar l'acord següent:
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Primer.- Modificar el Reglament General de Subvencions de l’Ajuntament d’Alcarràs, aprovat definitivament pel Ple,
en sessió ordinària celebrada el dia 23 de maig de 2002, establint el següent article:
Art. 9.- Ajuts socials per execucions hipotecaries.
Els subjectes passius que han perdut el seu habitatge per una execució hipotecaria o dació en pagament, que justifiquin
documentalment mitjançant informe de l’entitat de crèdit que realitzi l’execució, previ informe dels serveis socials
municipals, per causa de manca de capacitat econòmica, tindran dret a rebre una subvenció igual a l’import de l’impost
sobre l’increment del valor dels terrenys urbans que es liquidi per l’Ajuntament, fent-se compensació sense moviment
efectiu de caixa.
Resolució que va produir efectes a partir de la seva publicació en el BOP núm. 163 del dia 6/9/2013.
Real Decret-llei 8/2014, de 4 de juliol, d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i la eficiència
aprovat i amb efectes des de la seva publicació al BOE de 5 de juliol de 2014, estableix al seu Artícle 123 la Modificació
del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
afegint les següent modificacions:
“Uno. Con efectos desde el 1 de enero de 2014, así como para los hechos imponibles anteriores a dicha fecha no prescritos, se añade una letra c) en el
apartado 1 del artículo 105, que queda redactada de la siguiente forma:
«c) Las transmisiones realizadas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual del deudor hipotecario o garante del mismo, para la cancelación de
deudas garantizadas con hipoteca que recaiga sobre la misma, contraídas con entidades de crédito o cualquier otra entidad que, de manera profesional,
realice la actividad de concesión de préstamos o créditos hipotecarios.
Asimismo, estarán exentas las transmisiones de la vivienda en que concurran los requisitos anteriores, realizadas en ejecuciones hipotecarias judiciales o
notariales.
No resultará de aplicación esta exención cuando el deudor o garante transmitente o cualquier otro miembro de su unidad familiar disponga de otros bienes o
derechos en cuantía suficiente para satisfacer la totalidad de la deuda hipotecaria y evitar la enajenación de la vivienda.
A estos efectos, se considerará vivienda habitual aquella en la que haya figurado empadronado el contribuyente de forma ininterrumpida durante, al menos,
los dos años anteriores a la transmisión o desde el momento de la adquisición si dicho plazo fuese inferior a los dos años.
Respecto al concepto de unidad familiar, se estará a lo dispuesto en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. A estos efectos, se
equiparará el matrimonio con la pareja de hecho legalmente inscrita.
La concurrencia de los requisitos previstos anteriormente se acreditará por el transmitente ante la Administración tributaria municipal
Respecto de esta exención, no resultará de aplicación lo dispuesto en el artículo 9.2 de esta ley.».
Dos. Con efectos desde la entrada en vigor de este Real Decreto-ley, se suprime el apartado 3 del artículo 106. “

Per la qual cosa, considerant que la modificació del reglament municipal de subvencions tenia per finalitat atendre la
recomanació del Síndic de Greuges de Catalunya, que davant de la manca de bonificacions ni d’exempcions
establertes a la llei reguladora de les hisendes locals, proposava la subvenció d’aquests fets imposables d’acord
amb els principis de capacitat econòmica, proporcionalitat i justícia. Considerant que el R.D.L. 8/2014, modifica la
Llei d’Hisendes locals establint l’exempció de l’impost sobre increment del valor dels terrenys urbans pels fets
impositius derivats de transmissions realitzades amb ocasió de dació en pagament d’habitatges habituals. Procedeix
anul.lar la reglamentació municipal regulada per llei.
Per tot el qual es proposa l’adopció del següent:
ACORD:
Primer.- Deixar sense efectes l’acord del Ple en sessió celebrada el dia 27 de juny de 2013 de Modificació el
Reglament General de Subvencions de l’Ajuntament d’Alcarràs, que establien ajuts socials per a les execucions
hipotecàries, publicat el BOP núm. 163 del dia 6/9/2014.
Segon.- Donar trasllat a l’Organisme Autònom de Gestió de Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida, amb
competències de la recaptació de l’impost, de totes les resolucions de subvencions afectades per l’exempció legal de
l’impost sobre increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana aprovada al Real Decret-llei 8/2014, de 4 de juliol,
d’aprovació de mesures urgents per al creixement, la competitivitat i la eficiència, publicat al BOE de 5 de juliol de 2014,
als efectes de validar les actuacions, si s’escau, com a sol.licituds d’exempció.
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Posada a votació la proposta d’aprovació abans citada, amb l’assistència de 9 dels 13 regidors que integren el Ple,
resta aprovada per unanimitat.
8.- ADQUISICIÓ DIRECTA DE L’IMMOBLE DEL MAS DE VOLTA CATALOGAT COM A BÉ A PROTEGIR PEL
POUM.
L’Alcalde proposa l’aprovació de la resolució dictaminada a la comissió informativa de governació del dia 22 de juliol
de 2014, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS:
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Alcarràs estableix dins del seu catàleg de béns a protegir l’immoble del
resum descriptiu següent:
Denominació: Mas de Volta.
Codi: F016-SNU-IH.
Situació: Partida Collestret, polígon 2, parcel.la 87.
Règim de sòl: SNU.
Catalogació: BCIL.
Elements a preservar: l’estructura del mas.
Propietat: inicialment la propietat era municipal però indegudament no es va segregar de la finca quina venda
realitzada per subhasta pública acordada pel ple del dia 28/7/2011, es va adjudicar al Sr. Francisco Fontanals
Garcia, formalitzada davant del notari de Seròs, en data 7/3/2013 i protocol núm. 239.
Interessa a l’Ajuntament recuperar el Mas de Volta per al domini públic destinat al patrimoni històric-artístic part del
terreny on s’ubica i els accessos des de vial públic, amb la següent descripció:
Peça de terra rústica, de 800 m2, confrontant pel nord, oest i sud amb resto de la finca matriu de la que es segrega
de propietat del Sr. Francisco Fontanals Garcia, confrontant per l’est amb camí de propietat municipal d’accés.
El valor és el que pericialment es va aprovar per la venda prèvia (5.448,58 €. / 5.906 m2), es a dir 0,923 €. /m2, que
li atorga un valor de 738,40 €.
Per tot el qual, en virtut de l’establert a l’art. 28 a 30 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, en relació amb els arts. 206 de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
Vist l’informe favorable de Secretaria-Intervenció i el dictamen favorable de la comissió informativa de governació del
dia 22 de juliol de 2014, es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Adquirir directament al Sr. Sr. Francisco Fontanals Garcia el bé immoble de la següent descripció:
Denominació: Mas de Volta.
Codi: F016-SNU-IH.
Situació: Partida Collestret, polígon 2, parcel.la 87.
Règim de sòl: SNU.
Catalogació: BCIL.
Elements a preservar: l’estructura del mas.
Propietat: inicialment la propietat era municipal però indegudament no es va segregar de la finca quina venda
realitzada per subhasta pública acordada pel ple del dia 28/7/2011, es va adjudicar al Sr. Francisco Fontanals
Garcia, formalitzada davant del notari de Seròs, en data 7/3/2013 i protocol núm. 239.
Destinació: Domini públic-Patrimoni històric-artístic part del terreny on s’ubica i els accessos des de vial públic.
Descripció de la finca: Peça de terra rústica, de 800 m2, confrontant pel nord, oest i sud amb resto de la finca matriu
de la que es segrega de propietat del Sr. Francisco Fontanals Garcia, confrontant per l’est amb camí de propietat
municipal d’accés.
Valor: 738,40 €.
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Segon.- Donada la peculiaritat del bé i la urgència en la seva conservació, es disposa informe previ del Departament
de Governació per a l’adquisició directa, fent constar que l’acord anterior resta amb la condició suspensiva de
l’obtenció de l’esmentat informe.
Tecer.- Autoritzar i disposar del crèdit de 738,40 €., amb càrrec a la partida corresponent del pressupost municipal
vigent per atendre el pagament del preu de la compravenda acordada i per atendre el pagament de les despeses
d’escriptura i inscripció en el Registre de la Propietat.
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde perquè, en nom i representació de l’Ajuntament, procedeixi a la signatura de tots els
documents públics i privats que calguin per a l’efectivitat d’aquest acord.
Cinquè.- Notificar aquest acord al Sr. Francisco Fontanals Garcia, com a venedor, i requerir-lo alhora perquè
comparegui davant del notari que se li designi per a l’atorgament de la corresponent escriptura de compravenda.
Sisè.- Procedir a inscriure l’esmentat immoble en el Registre de la Propietat i en l’Inventari Municipal de Béns, un
cop formalitzada la compravenda en escriptura pública.
Posada a votació la proposta d’aprovació abans citada, amb l’assistència de 9 dels 13 regidors que integren el Ple,
resta aprovada per unanimitat.
9.- COMUNICACIÓ D’ESCRITS OFICIALS I INSTÀNCIES.
9.1.- Comunicació de Sentencia favorable contra l’acord de Ple d’aprovació de moció sobre “la Sobirania
Fiscal de Catalunya”.
Es comunica la Sentencia del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Lleida, de data 18/06/2014, en resolució del
recurs ordinari n. 507/2013 formulat per la Delegació del Govern en Catalunya, contra l’acord de Ple del dia 27de
juny de 2013, d’aprovació de moció sobre “la Sobirania Fiscal de Catalunya”. Considerant que l’acord no constitueix
un acte administratiu, que es tracta d’una declaració de principis sense efectes jurídics, en definitiva considerant que
es tracta d’una manifestació política. Es falla desestimar la totalitat del recurs interposat.
El Ple es dona per assabentat i conforme.
9.2.- Comunicació de Sentencia desfavorable contra la desestimació presumpta de la sol.licitud d’exempció
de l’ICIO interposada per la S.E. Correos i Telégrafos S.A.
La Societat Estatal de Correus i Telégrafos S.A., comunica la Sentencia del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1
de Lleida, de data 2/06/2014, en resolució del procediment n. 184/2013 formulat per Correus, contra la desestimació
presumpta de la sol.licitud d’exempció de l’ICIO formulada per Correus respecte a la liquidació de l’impost d’obres
girada per import de 4.139,46 €. Per obres realitzades al nou local del Cr. Ricard Vinyes, 2 d’Alcarràs. Es falla
anul.lar la liquidació de l’ICIO per import de 4.139,46 €. La instancia pretén el compliment de la sentencia amb la
devolució de l’ICIO i els interessos de demora.
El Ple es dona per assabentat, disposant acatar la sentència i, conforme amb la sol.licitud, disposar que l’assessoria
jurídica determini els interessos de demora i es procedeixi a la devolució de l’ingrés indegut per ICIO girat a La
Societat Estatal de Correus i Telégrafos S.A.

10.- ACORDS NO INCLOSOS EN L’ORDRE DEL DIA.
En virtut del dictamen favorable adoptat en la comissió informativa de governació del dia 22 de juliol de 2014, es
proposa al Ple la inclusió a l’ordre del dia, del següent punt:
Reiteració de demanda de construcció de les rotondes a l’antiga C.N.II.
El passat dia 21 de juliol de 2014 va tenir lloc un nou accident de trànsit a Alcarràs, en què va quedar ferit de
gravetat un veí de la nostra població. L’accident va passar al punt quilomètric 452 de l’antiga C.N.IIa, al punt negre
de la travessera del polígon industrial Revés. Aquest punt negre ja va patir un accident el passat dia 10 de juny de
2013 amb el resultat de la mort d’un altre veí, la qual cosa reitera la situació perillosa d’aquest encreuament.
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Un cop més em tingut la desgracia de patir un greu accident. Malauradament no han estat suficients els esforços per
evitar els accidents, les mesures preventives com la prohibició d’avançament amb doble línia contínua, la limitació de
velocitat i l’establiment d’un control per radar no han donat els resultats.
Per altra banda la necessitat de creuament dels vehicles a banda a banda de la travessia urbana tant al polígon
Revés com a l’accés al casc urbà, especialment en la cruïlla amb la Ctra. de Vallmanya (L-800), fan necessàries que
s’adoptin les mesures definitives d’execució de les rotondes ja reclamades i previstes des de fa més de 20 anys.
El fet és que fa tant de temps que es coneix la necessitat i desgraciadament han ocorregut tants accidents, que
segurament es podrien haver evitat si s’haguessin construït les rotondes, que no poden més que reiterar per
enèsima vegada la demanda.
Per tot el qual, en virtut del dictamen favorable de la unanimitat de tots els grups municipals adoptat en Comissió de
Governació celebrada el dia 22 de juliol de 2014, es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Reiterar la demanda a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya, actual titular de
l’antiga C.N.II, per tal que, atenen a la greu situació de fet esmentada anteriorment, disposi l’execució amb urgència
dels projectes de construccions de les rotondes a la travessera urbana del polígon Revés i de l’entrada al casc urbà
de la població, cruïlla amb la Ctra. de Vallmanya. Demanant que s’avancin les actuacions abans de rebre les
pressions populars, per altra banda, totalment justes.
Segon.- Demanar que les rotondes s’incloguin als pressupostos de la Generalitat per a l’exercici de 2015.
Tercer.- Demanar entrevista en relació amb aquests fets amb l’Hble. Sr. Santi Vila i Vicente, Conseller de Territori i
Sostenibilitat.
Oberta deliberació el regidor portaveu del grup de C. i U. Considera que l’execució de les rotondes és un deute
històric amb el poble d’Alcarràs i que després de tants anys és imprescindible que s’executin els projectes. L’Alcalde
manifesta que a la darrera comissió de seguretat es va rebre la protesta de tots els sectors socials i econòmics del
poble representants, que van manifestar la voluntat de realitzar una recol·lecta de signatures de protesta per exigir
l’execució de les rotondes, afegint que des de el Departament de Territori i Sostenibilitat ha rebut informació de que
els projectes estan redactats i que solament resta que s’incloguin en el pressupost per a la seva execució i aquesta
es la nostra pretensió que s’executin les obres per evitar els accidents.
Posada a votació la proposta d’aprovació abans citada, amb l’assistència de 9 dels 13 regidors que integren el Ple,
resta aprovada per unanimitat.
11.- PRECS I PREGUNTES.
1.- Agraïment als voluntaris participants a la darrera cursa de la Nectarina.
El regidor delegat d’Esports Sr. Alex Planes vol felicitar i agrair als voluntaris que van participar en la Segona edició de la
cursa “la Nectarina Atlètica”, afegint que la segona edició ha superat les expectatives amb una participació de més de
quatre-cents corredors, els participants van valorar positivament l’organització mostrant així una bona imatge del nostre
poble. A més dels voluntaris amplia la felicitació i l’agraïment als patrocinadors, col.laboradors, als membres de Protecció
civil i de la Policia local, gracies als quals es va poder realitzar una bona cursa esportiva que a més va servir per
promocionar la nostra fruita, element més significatiu del sector econòmic més important de la nostra localitat. Afegeix
que igualment es van rebre donatius en més de 400 €. destinats a activitats solidaries dels serveis socials i del banc
d’aliments municipal.
El Ple es dóna per comunicat i conforme.
2.- Agraïment per la felicitació rebuda per la maternitat de la regidora Sra. Montserrat Clarisó.
La regidora Sra. Montserrat Clarisó Vilaseca manifesta el seu agraïment per les felicitacions rebudes pels membres del
Ple a la passada sessió, a la que no va poder assistir per estar convalescent per causa de maternitat. Amplia l’agraïment
de part del seu marit i la seva família.
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3.- Informació de sol.licitud de pressupost per l’arranjament del camí de la Mariola per part de la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre.
El regidor del grup municipal del P.P. Sr. Simeò Abad, com a membre de la comunitat de regants del canal d’Aragò i
Catalunya informa al Ple que ha rebut informació de la C.H.E. que ha sol.licitat al Ministeri d’Hisenda que habiliti una
partida pressupostària per import de 1.900.000 €. per tal de procedir a l’arranjament del Camí de la Mariola-Montagut i
fins a Zaidí.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra manifesta que es una de les peticions que li van fer al president de la C.H.E. en una recent
visita, per tal que els diners fossin amb càrrec al Ministeri de Foment i no al d’Agricultura, per tal que els diners no
l’haguessin de pagar els regants. Pregunta al Sr. Simeó Abad i sap alguna cosa de l’arranjament del pont afectat per les
inundacions que s’havia de finançar per l’assegurança, ja que sap que els diners ja s’han cobrat. El Sr. Simeò Adad
contesta que té informació de que les obres poden iniciar-se a partir del mes de setembre, però que dependrà del
procediment de contractació de les mateixes.
4.- Comunicació de la inclusió de propostes de modificació del Codi Penal dins del Monogràfic del Parlament de
Catalunya de reacció contra els robatoris al sector agrícola.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra exposa que ha estat informat que dins del monogràfic que ha fet el Parlament de Catalunya
relacionat amb el sector agrícola, com a reacció contra els robatoris al sector agrícola s’ha aconseguit que algunes de les
propostes realitzades per més de 80 ajuntaments liderats per Alcarràs, hagin estat ateses com a recomanacions
d’actuació als Mossos d’Esquadra, entre d’altres que quan es realitzin els atestats per robatoris es valori no solament el
valor del material sostret sinó també el perjudici econòmic que aquesta sostracció hagi produït a l’explotació, per exemple
si es roba un controlador de reg i això implica la pèrdua de la collita, el valor serà el del total dels danys. Aquests fet ha
estat valorat favorablement pels juristes assessors del Parlament i del Departament d’Interior i possibilitarà que les
tipificacions dels delictes siguin més greus i conseqüentment més elevades les penes als infractors. Aquesta proposta
realitzada pel Catedràtic de Dret Penal Sr. Tamarit a proposta dels ajuntaments serà defensada properament pels
representants dels ajuntaments encapçalats per Alcarràs al Congrés dels Diputats a Madrid amb l’ànim que sigui recollit
al codi penal.
El Ple es dóna per comunicat i conforme.
5.- Contestació de l’Alcaldia al portaveu de C. I U. en relació a augments de retribucions per decret de l’Alcaldia
en el mandat anterior.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra, com a resposta al Sr. Gerard Serra, regidor portaveu del grup de CiU, que va exposar que la
modificació de la plantilla orgànica i relació de llocs de treball aprovada inicialment pel Ple del dia 19/6/2014 no estava
ben feta, responent-se pel regidor d’hisenda Sr. Jaume Bernis que al menys aquesta proposta d’increment de sous havia
estat aprovada pel Ple i no com feia el Sr. Gerard Serra durant el mandat anterior que aprovava els increments per
decret, ja que el Sr. Gerard Serra va negar els fets i va dir que si es demostrava el contrari retiraria les seves acusacions.
Vol fer constar que les coses es feien pitjor abans, ja que els informes que tenen dels auditors de personal contrastada
pels serveis de recursos humans, s’han pogut constatar els fets següents:
1.- L’any 2007 es va incrementar el sou a un deliniant amb un complement de productivitat de 300 €. mensuals per un
decret comptable regularitzat posteriorment com un complement personal transitori en l’aprovació del pressupost de
2008.
2.- L’any 2007 es va incrementar el sou a un altre deliniant amb un complement de productivitat de 150 €. per un decret
comptable regularitzat posteriorment com un complement personal transitori en l’aprovació del pressupost de 2008.
3.- L’any 2009 es va incrementar el complement específic per increment de responsabilitat a una auxiliar d’intervenció per
un import de 234,34 €. Mensuals per Decret de l’Alcaldia, regulatitzat al pressupost posterior.
4- L’any 2009 es va incrementar el complement específic per major responsabilitat i dedicació per un import de 436,47 €.
mensuals a la Cap de premsa, comunicació i secretaria, per Decret de l’Alcaldia, regularitzat al pressupost posterior.
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5.- L’any 2010 es va incrementar el complement específic per major responsabilitat i dedicació per un import de 227,62 €.
A un peó de la brigada de serveis de la neteja per Decret de l’Alcaldia, regularitzat al pressupost posterior.
6.- L’any 2010 es va incrementar el complement específic per major responsabilitat al Cap de la brigada de serveis
municipals, per un import de 674,24 €. Per Decret comptable regularitzat al pressupost següent.
7.- L’any 2011 es va Decretar per l’Alcaldia 4 gratificacions extraordinàries per complement de productivitat a la Directora
del Casino, per imports d’entre 960 €. I 142, 50 €.
8.- L’any 2011 es va Decretar l’increment del complement específic per major responsabilitat a un operari especialista de
la brigada, per un import mensual de 177,25 €. Regularitzat al pressupost següent.
La qüestió és posar de manifest que durant els mandats de CiU es van fer increments de retribucions per decret, que
podien estar motivats i es podien deure a increments de responsabilitats o de productivitat, però es feien directament per
l’Alcaldia sense passar prèviament pel Ple sinó a posteriori. Per tant vol fer constar que les coses abans es feien pitjor
que ara, i que les propostes que l’actual equip de govern fa al Ple es motiven pels informes dels auditors els avalen les
propostes d’increments de retribucions aprovades avui pel Ple.
El regidor portaveu del grup de CiU contesta que si es van produir aquests increments de retribucions a les dates
indicades seria per algun motiu i que ara no pot rebatre perquè el desconeix.
6.- Pregunta del portaveu del grup de CiU sobre l’estat de la tramitació de l’urbanització del Cr. Carlos Salinas de
Gabinde.
El Sr. Jordi Casals, portaveu del grup de CiU pregunta cóm es troben les negociacions amb els veïns en relació amb la
urbanització del Cr. Carlos Salines de Gabinde, darrera del Cap, ja que creu que solament n’hi ha un parell de veïns
conformes.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que s’han fet moltes reunions amb els veïns, que les negociacions per a pactar la
urbanització han estat difícils, ja que existeixen moltes cases construïdes i es fa difícil veure que l’aprofitament urbanístic
legal que tenen els solars es superior si s’urbanitza el carrer, de tal forma que en el futur si es venen els solars tindran el
doble d’aprofitament al donar a dos carrers. S’han fet passos per intentar abaratir els costos, fins i tot se les ha facilitat
copia del projecte per intentar que es puguin modificar partides d’obra sense afectar a l’estructura del carrer, però sembla
que no l’han volgut modificar perquè segurament no es poden reduir més els costos, fins i tot s’han descomptat obres
que es realitzen com a millores del CAP i alguna canonada de sanejament, també se’ls ha proposat pactar un
ajornament en el pagament de les quotes. Però l’Ajuntament ha iniciat la tramitació legal per a la imposició de les quotes i
s’intentarà realitzar les obres que són necessàries estant obert a propostes de reducció de costos.
El regidor portaveu del grup del P.P. manifesta que el carrer s’ha d’urbanitzar quan abans millor perquè quan plou
s’arrosseguen terres que taponen la sèquia. L’Alcalde contesta que no es pot tenir el carrer com està ara insistint en la
reducció de costos de cara als veïns, especialment per les millores realitzades al CAP.
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, 28 de juliol de 2014.
EL SECRETARI.

Vist i Plau.
L'ALCALDE.

