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Pere Biedma Agüera (1 de 2)
Secretari
Data Signatura: 16/06/2017
HASH: 8a66836251592a4b27ea4ac2bace17bd

ACTA NÚM. 03/2017

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 1 DE JUNY DE
2017.
Data: 1 de juny de 2017.
Horari: Inici a les 20:00 h i acabament a les 23,45 h.
Lloc: Sala de sessions.
A les 20:00 hores del dia u de juny de dos mil disset, es reuneix a la Sala de Sessions de la Casa
Consistorial el Ple de la Corporació Municipal de la Vila d’Alcarràs, presidida pel Sr. Alcalde-President Sr.
Miquel Serra Godia, amb l’assistència dels regidors que es relacionen seguidament, i la del
Secretari-Interventor Sr. Pere Biedma Agüera, que certifica.
ASSISTENTS :
Regidors:
Sr. Jordi Estela i Ribes (ERC).
Sra. Noelia Díaz i Charles (ERC).
Sr. Jordi Janés Girós (PDECAT).
Sra. Esther Ibars i Vitores (PDECAT).
Sr. Gerard Companys Pujol (PDECAT) .
Sr. Manel Ezquerra i Tomàs (SA).
Sra. Dolors Gòdia i Serra (SA).
Sr. Simeó Abad i Moliné (PPC).

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

Secretari.
Sr. Pere Biedma i Agüera.
Interventora.
Sra. Ester Abellana Mogues.

Grups municipals:
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
Partit Demòcrata Català (PDeCAT).
Agrupació Electoral Sempre Alcarràs (SA).
Partit Popular de Catalunya (PPA)
ABSÈNCIES:
Amb l’absència excusada fins al 3 r. punt de l’ordre del dia del regidor Sr. Sr. Gerard Companys Pujol
(PDeCAT) .

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Es celebra sessió ordinària, prèvia convocatòria i publicitat efectuada amb l’antelació i forma
reglamentària, amb quòrum d’assistència suficient. Oberta la sessió i declarada pública per la
Presidència, seguidament es procedeix a conèixer els assumptes inclosos al següent
ORDRE DEL DIA:
Acte seguit es dona pas a conèixer els següent punts de l’ordre del dia.
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Alcalde-President:
Sr. Miquel Serra i Godia (ERC).
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A) PART RESOLUTIVA.

1.- Expedient PLN/2017/1. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Donat per llegit l’esborrany de l’acta corresponent a l’acta del Ple corresponent a la sessió ordinària del dia 29
de març de 2017.
Es proposa per l’Alcaldia la seva aprovació, preguntant l’Alcalde als membres de la Corporació si tenen
alguna observació a formular. Que no es formulen.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el
Ple l’aprova per unanimitat.

2.- Expedient 1903/2016. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL, BASES D'EXECUCIÓ,
PLANTILLA ORGÀNICA I CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL PER A L'EXERCICI DE 2017.
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de
Patrimoni celebrada el dia 24 de maig de 2017, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:

ANTECEDENTS:
Atès que s’ha confeccionat el pressupost general d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici econòmic
2017 amb la documentació que disposen els articles 168 i 169 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'article 18 del Reial decret
500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988.
Atès que s'ha emès per intervenció l’informe que preveu l’article 168.4 del TRLLRHL, i el d'avaluació del
compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, del que se'n desprèn que una previsió de compliment de
l’estabilitat i la regla de despesa.

Es proposa l’adopció del següent

ACORD:
Primer. Aprovar inicialment el pressupost general de l'Ajuntament de Alcarràs, per a l'exercici econòmic 2017
amb el següent resum per capítols:

INGRESSOS - RESUM PER CAPÍTOLS PER ECONÒMICA

CAPÍTOL

CONCEPTE

IMPORT

Codi Validació: SGDR4J64XCTJ32PMD994H7ZXS | Verificació: http://alcarras.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 42

Atès el dictamen de la Comissió informativa d'Hisenda celebrada el dia 24 de maig de 2017.
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1

IMPOSTOS DIRECTES

2

IMPOSTOS INDIRECTES

3

TAXES I ALTRES INGRESSOS

1.400.740,00

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

2.159.543,22

5

INGRESSOS PATRIMONIALS
Suma ingressos corrents

6

ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
Suma ingresos de capital
Sums ingressos no financers

8

ACTIUS FINANCERS

9

PASSIUS FINANCERS
Suma ingressos financers
TOTAL

4.011.260,00
125.000,00

63.887,92
7.760.431,14
25.268,00
241.735,23
267.003,23
8.027.434,37
0
544.109,00
544.109,00
8.571.543,37

DESPESES - RESUM PER CAPÍTOLS PER ECONÒMICA

CONCEPTE

IMPORT

1

DESPESES DE PERSONAL

3.156.250,62

2

DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS

3.282.270,84

3

DESPESES FINANCERES

128.700,00

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

215.552,00

5

FONS DE CONTINGÈNCIA

30.000,00

Suma despeses corrents

6.812.773,46

6

INVERSIONS REALS

1.222.069,91

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

26.700,00

Suma despeses de capital

1.248.769,91

Suma despeses no financeres

8.061.543,37

8

ACTIUS FINANCERS

9

PASSIUS FINANCERS

510.000,00

Suma despeses financers.

510.000,00

TOTAL

0

8.571.543,37

Atès que s’han produït modificacions sobre el pressupost prorrogat, la modificació 1/2017, s’entén inclosa
en el pressupost inicial, i les modificacions 2/2017 i 3/2017 s’entenen fetes sobre el pressupost que ara
s’aprova. Si abans de la entrada en vigor del pressupost s’aproven noves modificacions s’entendran fetes
sobre aquest que ara s’aprova.
Si hi ha canvis en les numeracions de les partides afectades per aquestes modificacions s’adaptaran a la
nova numeració que estableix aquest pressupost, sense necessitat de nou acord.
Segon. Aprovar les bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2017, que comprenen les adaptacions
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de les disposicions generals en matèria pressupostària a l’organització i circumstàncies d’aquesta
administració municipal, redactades conformement al que preveu l’article 165 del Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
Tercer . Aprovar la plantilla de personal funcionari i laboral de l’Ajuntament per l’any 2017 així com la
relació de llocs de treball, d’acord amb els documents que figuren a l’expedient del pressupost.

Quart . Aprovar les retribucions del personal per a l’exercici de 2017 que es fixen en el quadre retributiu
que consta a l’expedient del Pressupost General per a 2017, amb efectes de l’1 de gener del 2017
Cinquè. Aprovar d’acord amb el que preveu l’article 12 de la Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària el límit màxim de despesa no financera, dins de l’objectiu d’estabilitat
pressupostaria i la regla de despesa, en 8.211.788,01 €.
Sisè. Exposar al públic el pressupost general per al 2017, les bases d'execució i la plantilla de personal
aprovats, durant un termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de
Lleida i en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de la presentació de reclamacions pels
interessats.
Durant l’esmentat termini l’expedient complert estarà a disposició pública pel seu examen, si durant aquest
termini no es presenta cap reclamació, el pressupost es considerarà aprovat definitivament sense necessitat
de nou acord exprés
Setè. Publicar el pressupost, un cop aprovat definitivament, en el Butlletí Oficial de la província de Lleida
resumit per capítols i remetre còpia de l’expedient a la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Economia i
Hisenda.
Oberta deliberació l’Alcalde dona la paraula al regidor delegat d’hisenda i als regidos delegats per tal que
facin una breu exposició de les línies d’actuació del pressupost.

1.- El Sr. Jaume Bernis, regidor delegat d’Hisenda, exposa:
a) Objectius generals.

Es tracta d'uns pressupostos basats en l'austeritat, el control de la despesa pública, la cerca de
l'eficiència i l'eficàcia en la gestió municipal. A més, reflecteixen el compromís amb l'estabilitat
pressupostària i amb la sostenibilitat financera i el límit de despesa no financera de l'Administració local.
Pressupostos marcats per cada regidoria.
L'objectiu és que aquest Ajuntament sigui una Administració ben gestionada i solvent, que redueix el seu
endeutament i que es regeix per l'equilibri pressupostari.
El pressupost es presenta anivellat, és de 8.571.543,37 €.
Amb la distribució percentual següent:
INGRESSOS - RESUM PER CAPÍTOLS PER
ECONÒMICA
CAPÍTOL
1
2

CONCEPTE
IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES

%
46,80%
1,46%
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El pressupost municipal és una eina de planificació de l’activitat municipal i alhora una manifestació
pública dels compromisos de l’equip de govern que l’elabora.
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4
5
6
7
8
9

TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL

5

16,34%
25,19%
0,75%
0,29%
2,82%
0,00%
6,35%
100,00%

DESPESES - RESUM PER CAPÍTOLS PER ECONÒMICA
CAPÍTOL
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CONCEPTE
DESPESES DE PERSONAL
DESPESES CORRENTS EN BENS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
FONS DE CONTINGÈNCIA
INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL

%
36,82%
38,29%
1,50%
2,51%
0,35%
14,26%
0,31%
0,00%
5,95%
100,00%

Com a novetat aquest exercici es el primer en que s’aprova un sol pressupost, fruit de l’acord de Ple de
data 29/11/2016, en que es suprimeix l’estructura separada de l’organisme autònom Patronat Municipal
d’Esports, i que es contempla en el pressupost de l’Ajuntament.

El pressupost ha de complir la Regla de la despesa, introduïda per l’article 12 de la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. S’estableix que la despesa computable
no podrà superar la taxa de referència de creixement del PIB a mig termini de l’economia espanyola.
Aquesta taxa ve fixada per a l’exercici 2017 en el 2.1 %.
Fruit d’aquesta norma cal aprovar el sostre de despesa de l’Ajuntament, tenint en compte el límit establert
del 2.1%. S’ha plantejat l’aprovació de forma conjunta amb el pressupost.
Cal tenir en compte que si s’aproven canvis normatius que suposin augments permanents en la
recaptació, el nivell de despesa es podrà augmentar per aquest import, però si els canvis normatius
suposen disminucions de la recaptació, el nivell de la despesa s’haurà de reduir en l’import corresponent.

b) Respecte als ingressos.
Respecte als ingressos, en relació als recursos ordinaris es consignen els imports d’ingressos en relació
amb les modificacions que s’han introduït a les ordenances fiscals per l’anualitat 2017 (en les que
pràcticament no s’han introduït modificacions, o no tenen incidència econòmica), les liquidacions
definitives de l’exercici 2015, i l’evolució de la recaptació de l’exercici 2016.
La principal modificació, es preveu en l’impost sobre béns Immobles: s’ha modificat el tipus, ja que
l’ajuntament s’ha acollit novament a l’actualització de valors cadastrals mitjançant coeficients, i no s’han
volgut reduir els ingressos previstos, mes enllà d’un 2 %. El padró de l’exercici 2016, inclou el resultat de
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La incorporació de l’Interventor a finals de l’exercici passat ha motivat una reestructuració del pressupost,
amb un major desglòs de les partides. La finalitat d’aquesta reestructuració es clarificar els conceptes de
despesa, i facilitar la seva comprensió, i comptabilització. En funció del funcionament durant l’exercici es
continuarà o no amb aquesta tasca.
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la regularització cadastral. L’ajuntament va demanar la l’aplicació de coeficients reductors, amb el que
queda una base liquidable, fruit dels dos processos, a quedat pràcticament igual. L’increment de l’exercici
2016, no es mantindrà al 2017, en contenir les liquidacions endarrerides dels darrers 4 exercicis, uns 460
mil euros.
Pel que fa a les transferències corrents, també s’ha sigut molt prudent i s’han tingut en compte aquelles
que es preveu que sí arribaran. Aquest criteri es fonamental en l’actualitat, ja que la manca de prudència
en aquest sentit, i el retard en el pagament de les poques subvencions que actualment es concedeixen
poden fer que es presentin problemes en el moment de la liquidació del pressupost.
Pel que fa a la Participació en els tributs de l’Estat, s’ha contemplat els imports comunicats per l’estat a
principis d’any. Pel que fa a la Participació en els tributs de la Generalitat, s’han recollit les mateixes
previsions que els aprovades per la Generalitat el 2016.A les transferències corrents, només s’han
considerat les que tenen conveni signat.
Pel que fa a les transferències de capital, s’ha considerat només la prevista en el conveni amb Diputació
de Lleida, per a la Construcció de la 3ª fase del CAP, i les subvencions ja concedides per la Diputació
(climatització casino, i xarxa d’aigua potable).
Es preveu nou endeutament, per fer front a les despeses d’inversió. No obstant es contempla la
possibilitat de destinar el superàvit pressupostari de la liquidació de 2016 a la no concertació d’aquesta
operació, amb el que a 31/12 de 2017, l’endeutament es veuria reduït. No obstant cal valorar si la no
concertació d’aquesta operació pot afectar a la tresoreria i als terminis de pagament, el que farà decidir
la seva concertació o no, ja sigui total o parcial.

c) Respecte a les despeses.
Pel que fa a les despeses, En matèria de despeses corrents, s’han previst els crèdits destinats a
despeses de personal sense previsions d’increment. Es preveu que la Llei de pressupostos de l’Estat per
a l’anualitat 2017 prevegi un increment de l’1 %. Es deixa la quantia en una partida genèrica, per poder fer
front a aquest increment en el moment en que s’aprovi.
També es recull una partida genèrica per a fer front a les modificacions resultants de la valoració de lloc
de treball, que es preveu aprovar durant aquest exercici (els treballs es troben forà avançats)

Es regularitza l’atribució a les partides de personal fixe o temporal en funció de les previsions de la
plantilla, i no del tipus de contracte que té la persona que ocupa en cada moment la plaça.
En el capítol I també es recull les dedicacions parcials dels regidors, de conformitat amb l’acord adoptat
pel Ple en data 16/1/2017, passant del capítol 2 (indemnitzacions) a l’1.
En el Capítol II, del pressupost de l’Ajuntament, s’han consignat crèdits per atendre totes les despeses de
funcionament dels serveis i manteniment de les instal·lacions municipals.
En el capítol 4, es manté la política de subvencionar les entitats d’interès públic: culturals, socials,
esportives, juvenils, educatives i festives. Així mateix es garanteixen les aportacions, consorcis i entitats
en què participa l’Ajuntament. A diferència d’anys anteriors les subvencions es contemplen en partides
individualitzades (es preveu concessions directes, sense convocatòria), de conformitat amb el Pla
estratègic de subvencions aprovat pel Ple en data 29/03/2017.
En relació a les despeses de capital (capítol 6), s’han dotat partides per a fer front a les obres que l’equip
de govern considera necessari dur a terme en aquest exercici, prioritzant les del CAP, que està
íntegrament subvencionada per la Diputació. Atès que en finalitzar l’obra aquesta es cedida a
l’administració autonòmica, s’utilitza la classificació d’inversions gestionades per a altres ens públics.
Cada regidor explicarà els objectius de cada àra,
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Es preveu la dotació per tot l’any de la plaça d’interventor, i la incorporació de nou personal: un arquitecte
tècnic, i un tècnic de joventut, durant mig exercici. La plaça de Secretari-interventor passa a Secretari.
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d) Compliments objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Però les conclusions de l’’informe d’intervenció, el pressupost de 2017 s’ajusta al compliment d’estabilitat
pressupostària, a l’objectiu de deute públic de conformitat als arts. 11 de la Llei orgànica 2/202 de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenebilitat financera. De tal forma:
-A Primers de gener de 2017 el deute viu computable és de 4.539.683, 94 €, que suposa un 54’99 $ de
percentatge d’enduetament.
-Es preveu que a finals d’any, el 31 de desembre de 2017, el deute viu es situi en 4.029.686,94 €. Que
suposarà un 48,81 % de percentatge d’endeutament sobre el pressupost, amb una reducció de deute de
544.109 €.
A més complirem amb la Regla de la despesa, amb el termini de pagament a proveïdors i esperem tenir
un superàvit de 384.824,33 €. I el més important es el pressupost continua baixant la pressió fiscal sobre
els vilatants i incrementa els serveis i els equipaments.

2.- La Sra. Noèlia Díaz, regidora delegada d’Ensenyament i Patrimoni històric.
Exposa que des de la regidoria d’Ensenyament aquest any s’ha crat una nova partida per millores en les
escoles de primària a més de la que ja existia de manteniment, per tal de donar resposta a les
necessitats dels nostres nens i nenes, ja que el Departament deixa les escoles sense equipament i cal
col.laborar per millorar la situació.
A l’Escola bressos també es treballa per mantenir preus i millorar l’espai.
Volem treballar de forma trasversal implicant als infants i joves amb el poble i a les famílies en l’educació
amb els cicles de conferències projectats.
A més em creat el “Premi Manel Camps als Treballs de Recerca” per a que els nois i noies del nostre
poble tinguin una motivació més per treballar fort en la seva formació i implicar-los en el coneixement de
la Vila.

Per l’altra banda es programen actes com l’Alcarràs florit o en Fruits per donar a conèixer el territori i
potenciar el turismes.
Per acabar vol explicar que tenim convenis amb diverses associacions, com la del Camí Ignasià i el de
Sant Jaume, i amb el Centre d’Estudis Comarcals del Segrià que aquest any celebrarà les cinquenes
jornades a la nostra Vila incentivant així la investigació sobre la Vila i donar-la a conèixer.
3.- El Sr. Jordi Estela, regidor delegat d’agricultura, camins i medi ambient.
Exposa que les seves regidories mantindran les previsions pressupostàries, ajudes a entitats com l’ADS i
l’IRTA i les inversions previstes des de els anys anteriors. No obstant vol remarcar que:
-S’incrementa un 50% les despeses de conservació dels camins, deixant de fer nous asfaltats en calent
engany, per concentrar tota la inversió en el soteig per arranjar els camins.
-Respecte a medi ambient es vol realitzar la connexió amb la via verda que ve de Lleida, millorant el
camó del Riu, el pont del Torrent, fent una via ambiental integrada amb la via verda.
-Respecte a la recollida de residus domèstics, pel sistema porta a porta, es preveu que les actuacions es
puguin realitzar a partir de l’any 2018, ja que el Consell Comarcal del Segrià preveu la implantació l’any
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En la regidoria de Patrimoni històric estem treballant en diversos projectes encaminats a conservar i
donar a conèixer el nostre patrimoni, estem a punt d’iniciar les obres d’adequació de l’edifici del Sauret
per donar cabuda i exposar les eines que es van cedir pel Sr. Dolcet, que formaran l’exposició permanent.
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2018.

4.- La Sra. Laia Sisó, regidora delegada de Cultura i Festes.
Exposa que Dins les regidories de cultura i festes destacar la continuïtat de programar la petita agenda
dins a l’agenda mensual que inclou activitats programades per diferents entitats i associacions de la vila i
altres actes.
La petita agenda té com a objectiu que els més menuts tinguin el seu espai dins l’agenda i puguin gaudir
d’un espectacle mensual a més de poder apropar diferents propostes d’espectacles i de diferents
tipologies. El nostre objectiu és que siguin espectacles de diferents formats i temàtiques per tal de poder
oferir un ventall ampli de propostes ja que és un àmbit molt extens i s’estan donant a conèixer molts
espectacles innovadors, creatius i a l’hora educatius.
Poder apropar part d’aquesta oferta cultural que es crea al nostre país és una oportunitat que els
ajuntaments no podem deixar perdre en la mesura de lo possible per posar el granet de sorra en l’
educació cultural dels futurs ciutadans del nostres municipis.
Pel que fa a les nits a la fresca, que ara tot just acabem de tancar, un any més continuem oferint una
programa d’activitats i propostes per les nits de juliol i agost, intentant diversificar al màxim les propostes i
també les ubicacions per diferents places de la vila. Així com també mantenint el vincle amb les empreses
de restauració del municipi col·laborant en diferents iniciatives com poden ser les Torrades a la Fresca i el
Corretapes.
Les festes majors i festes institucionals que es duen a terme durant tot
d’identitat de la nostra vila, de totes i tots els qui programen activitats i
part i hi participem, per tant amb el mateix criteri de sempre continuem
esdeveniments adreçats a tothom i sense deixar de banda els aspectes
grans i importants no perdin l’essència i la tradició que els caracteritza.

l’any no deixen de ser un segell
de totes i tots els que enformen
treballant per organitzar festes i
que fan que esdeveniments tant

Pel que fa la programació de balls dels diumenges a Lo Casino continuarem oferint aquesta activitats en
el període de sempre que és d’Octubre a Maig i amb els mateix funcionament dut a terme fins ara.

Les activitats i funcionament de la biblioteca continua essent un referent, punt cultural i d’aprenentatge
dins a nostra societat i continuem donant el màxim suport a totes les activitats que s’hi organitzen i les
que arriben i poden aportar beneficis de tot tipus a tots els usuaris i usuàries de la biblioteca.
També destacar també tot el suport material i econòmic amb les subvencions que s’aporta a les diferents
associacions de la Vila les quals i a través de les seves activitats anuals fan que puguem ser partícips de
tots tipus d’esdeveniments però sobretot de poder tenir un ampli teixit associatiu que en proporciona una
riquesa cultural i social importantíssima.

5.- El Sr. Santi Pelegrí, regidor delegat d’urbanisme i espais públics i de Joventut.
En línies generals i a grans trets, en l'àrea d'Urbanisme cal destacar la nostra tendència, en aquest
pressupost de 2017, en inversions basades en les:
-actuacions de conservació, manteniment i millora dels espais públics i serveis comunitaris,
-intervencions en la via pública per millorar la seguretat dels vianants i la mobilitat viària.
-arrajament de zones urbanitzables.
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Dins les condicions tècniques de Lo Casino i com a inversió més important es durà a terme la instal·lació
de la barra motoritzada per tal de poder realitzar els tasques necessàries amb major comoditat però
sobretot amb més seguretat.
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Per tant aquests objectius tenim inversions de caràcter prioritari com:
-Execució de la 1ª fase del Nou Cementiri
-Execució de la 3ª fase del CAP en la que s’inclou
-l’arranjament del c/ Carlos Salinas de Gamindez.
-Adquisició de la casa de Cal Fatxenda del C/ Calvari per poder crear un espai més ampli en la part de
darrera de l’església per tal que sigui una zona molt més atractiva per tots els veins i veïnes.
-Continuar amb els tràmits per l’execució de la urbanització del pla parcial Plataforma 150
-Realitzar les millores necessàries en l'allotjament vell per tal de que entitats i associacions en puguin fer
ús.
-Habilitar parcs cànins en diferents zones del nucli urbà.
-Licitar les obres de canvi d’enllumenat públic a tecnologia LED mitjançant un contracte tipus ESE, o sigui,
a partir d’una Empresa de Serveis Energètics; en el que el mateix estalvi energètic va amortitzant la
inversió.

En l'àrea de Joventut destacar també en línies generals, les inversions en les activitats, accions i
actuacions per al desenvolupament del PLA LOCAL DE JOVENTUT, aquestes tenen com a objectius
principals fomentar:
-l'esperit emprenedor dels joves mitjançant un programa estable de jornades, xerrades, tallers, etc.
-la participació en la presa de decisions que repercuteixin directament sobre les polítiques de joventut del
poble.
-la implicació dels joves en els actes i activitats lúdics i festius de la vila.

Algunes d’aquestes inversions més significatives són:

-la creció de la Brigada Jove durant els mesos d’estiu.

6.- El Sr. Jaume Bernis, regidor delegat d’Esports.
En Esports es continuarà amb la línia d’actuació dels anys anteriors, tot i que el PME passa a se un
organisme pressupostàriament integrat amb l’Ajuntament, continua funcionant com fins ara i millora la
informació pressupostària com a unitat orgànica.
S’ampliaran les ofertes esportives fomentant la creació de noves entitats esportives, tot i que cada any
s’han anant creant una mitja de 2 o 3 entitats noves.
Es preveu mantenir el nivell d’inversions per millorar els equipaments esportius, un cop finalitzats els
vestuaris i el local social del camp de futbol, es pensa executar la substitució del camp de gespa,
explicant que recentment la mesa de contractació va obrir les ofertes rebudes, i el pressupost de licitació
situat en 281.033,88 €. (iva inclòs) ha obtingut una baixa de 50.400 euros, fent proposta de Fieldturf
Poligras S.A.
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-l’adequació de l’antic Bar Casanova en un Punt Jove.
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7.- La Sra. Maite Codina, regidora de Noves Tecnologies, Serveis personals i sanitat.
Manifesta que des de la regidoria de noves tecnologies vol remarcar que s’ha planificat la inversió en
nous equips informàtics destinats a diversos espais i també als òrgans de govern.
Així mateix es vol fer inversions en material d’un nou programa informàtica que simplifiqui tràmits en
l’àmbi de l’esport.
Des de els serveis socials i sanitat comentar que continuen treballant en una sèrie de programes, alguns
d’aquests serveis es desenvolpen en convenis amb el Consell Comarcal, la Diputació o la Generalitat,
com són:
-El Centre Obert (al contracte programa).
-Immigració.
-Serveis a la Dona.
També en altres programes que s’han de consolidar com són:
-El servei minuts menuts (amb el copagament per part dels usuaris).
-El servei de lo Cistell, d’aliments.
-Els serveis socials situats a les Roquetes, on es desenvolupen diversos tallers i activitats.
Especialment totes les destinades a la gent gran activa i també a altres activitats que es publiciten
periòdicament a l’agenda social.
Un altre aspecte que volen vetllar també aquest any és el manteniment i la millora de la Llar de Jubilats,
incentivant també activitats en aquest espai.
A més mantindrem les subvencions a les diferents entitats socials i de sanitat a la vila.

8.- El Sr. Miquel Serra, Alcalde encarregat de les àrees de Governació, seguretat i a la promoció
econòmica.
Manifesta que en l’àrea de governació i personal s’està realitzant un esforç molt important per tal de
poder aprovar una Relació de llocs de treball i una nova valoració de lloc, es una de les millors feines que
s’estan realitzat per regular cada lloc, la seva formació i que no depengui del polític o de la persona de
torn la línia retributiva que es pugui establir, sinó que ja estarà definida i valorada.
Això comporta una major valoració en alguns llocs i una reducció en d’altres, mancant una línia
retributiva, que s’està negociant amb els sindicats des de fa més d’un any, per això es preveu una partida
pressupostària per atendre aquesta nova valoració.
En quant a seguretat es manté amb la línia de professionalitzar la policia, amb la previsió de creació de 2
places d’agents que ja s’han convocat, eliminant progressivament els vigilants que podran optar a accedir
als concursos aprovats.
Es manté la política de seguretat ja que ha donat bons resultats com s’ha posat de manifest a la darrera
junta local de seguretat, especialment rellevant en quant a la bona relació i coparticipació policial
derivada de la major professionalitat de la policia local.
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Respecte a la rehabilitació de l’edifici que tenim destinat a serveis socials, al Cr. Sol Ponent, farem
intervencions segons es vagin obtenint les subvencions demanades, entre elles les de la Caia, com a la
casa del Cr. Major i d’altres.
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En quant a la promoció econòmica es seguirà reforçant les fires locals per tal de situar a Alcarràs al lloc
que el pertoca com a un dels majors productors productors de fruita i carn.
Es continuarà col.laborant amb Global Lleida, fent xerrades per impulsar la emprenedoria, donant a
conèixer els fons d’ajut europeus i els assessoraments.
Es continuarà col.laborant amb l’ACSA , amb el foment de la deixalleria i les relacions amb el medi
ambient.
Finalment diu que el pressupost, que s’aprova al mes de juny per la nova integració de la interventora
municipal, ha desenvolupat més les partides i ha realtizat la tasca un cop efectuat el tancament de
l’exercici anterior, pretén donar continuïtat i millorar les actuacions endegades en els exercicis anterior.

Seguidament es dona la paraula als portaveus dels grups municipals de l’oposició, següents:

1.- El regidor Sr. Simeò Abad, portaveu del grup municipal del P.P.
Manifesta que, tal i com ha exposat el Sr. Jordi Estela, respecte a la conservació de camins, demana que
s’actuï en tots els camins, sense deixar cap, ja que és una despesa justificada, fa 20 anys es va realitzar
una tasca d’asfaltat de camins que si no es fa alguna conservació urgent els podem acabar de perdre. Ja
ha vist que s’incrementa la despesa en un 50%, i que es deixa de fer asfaltats en calent per millorar el
soteig, però demana que es faci el necessari per arribar a tota a reu.
Està conforme amb el pressupost en línies generals, però demana que no es malgasti.
2.- El regidor Sr. Jordi Janés, portaveu del grup municipal del PDeCAt.
Anuncia el seu vot negatiu, per les raons que seguidament exposarà.
El pressupost el farien d’una forma diferent, perquè entre d’altres coses:
-Es té poca intenció i poca previsió per mantenir les escoles de baixa, que s’estan deixant degradar.

-Veu que es prescindirà dels assessors econòmics, cosa que venien demanant i provocarà un estalvi
anual d’uns 14.000 €.
-En quan a l’antic allotjament, on existeix un nombre important d’entitats, no es preveu una inversió
important, en canvi gastem en llocs privats, com l’edifici de les Roquetes o del Sauret. Demana que es
faci un bon projecte de rehabilitació d’un immoble de propietat municipal, això seria una bona inversió.
-Respecte al tema dels camins, es diu que s’augmentarà el pressupost, ja fa anys que demanen que
s’incrementi la inversió en conservació de camins, especialment per procurar la seva conservació en tota
la xarxa, però al final s’està gastant el mateix que l’any passat poc més o menys, ja que l’any passat
s’incrementava amb les factures de l’any anterior, i així estava passant cada any, al final es gastaven 355
mil a l’any 2015, 400 i pico mil a l’any 2016, i ara es diu que es volen gastar 506 mil euros, en el total de
despeses de camins., en definitiva demanem que es gasti el que es necessiti per a conservar-los, que
s’incrementi la despesa pressupostada realment, cosa que es pot finançar amb l’increment de l’IBI.
-Pel que fa a alguna de les millores de vies urbanes, com la vorera del bar Casanovas, creu més urgent
la reparació de les escales de la església, que tenen alguns esgraons fets malbé. Però ja que s’ha fet
aquesta vorera demana que es tingui més cura amb l’estètica, donant continuïtat a la vorera de la
biblioteca en el mateix format de rajoles.
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-Es quant a la subvenció a Carites, tot i la gran tasca que fan al poble, es pressuposta únicament una
subvenció de mil euros.
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-Pel que fa als nius de l’església no es contempla cap actuació, ni d’acord amb la Diputació, tenim un
problema, i em d’esperar que s’acabi la cria, però es un problema que tenim en l’únic, o el més important,
dels edificis històrics de la nostra Vila. Per això demana que s’actui ja que, junt amb Seròs, són els
edificis amb més nius de cigonyes que poden perjudicar a l’estructura de l’edifici.
-Diguem no també perquè el compromís de fer la barra de llums i arranjar l’escenari del Casino no s’ha
realitzat, l’any passat teníem pressupost i engany no es veu una intenció de dur a terme l’actuació, tot i
l’important nombre d’entitats que actuen al Casino.
-Respecte a la licitació de la gespa artificial del camp de futbol, volen saber si l’adjudicació serà a la
millor oferta, ja que els de l’empresa Mondo han dubtat de que el preu sigui ideal per la proposta
efectuada.
-Respecte al Capítol del personal, es pressuposta un 36,82%, quan el regidor d’hisenda estava a
l’oposició reclamava que no es podia superar el 21% dels ingressos.
-Respecte al Capítol 6 d’inversions, pregunta que si es pressupostava una 109 mil euros en la millora de
vies públiques, quan es gastava uns 32 mil, perquè ara es baixa a 25 mil €.? El regidor delegat Sr. Santi
Pelegrí respon que s’ha distribuït la despesa en varies partides diferents.
-Creu que tenim un govern solidari, ja que com ha dit abans, es gasten diners en edificis privats i no en
els públics,: 30 mil euros en l’edifici Sauret, en canvi a l’alberg de temporers solament 10 mil euros, per
això creua que caldria fer més esforços en reformes dels edificis municipals.
-En quant als compromisos amb l’austeritat que han manifestat, no es veu com amb les obres del camp
de gespa, però no es diu res respecte a que no s’ha fet cap estalvi extraordinari ni s’ha fet cap
amortització extraordinària del deute, tot i a l’increment dels ingressos de l’IBI.
-Els ingressos, especialment els de l’IBI no reben la repercussió de la reducció dels valors cadastrals que
ha estat d’un 50% en els darrers anys, quan les quotes solament s’han reduït un 6% com a màxim, creu
que es podia haver fet un major esforç en aquesta reducció, fent un esforç en el control de la despesa,
ara que tenim un pressupost més detallat caldrà evitar desviacions.
-En quant a l’increment de les despeses de personal recordar que no solament ha estat per la nova
interventora o el nou arquitecte tècnic, també ha estat per l’increment de les retribucions de l’Alcaldia, un
increment d’un 49%, tot i que a alguns treballadors es diu que es volen reduir les retribucions.

-En quant a benestar social, les subvencions a entitats baixen, com ha dit respecte a Carites, pensem
gastar a les Roquetes, quan no consta cap aportació per l’edifici social que tampoc veu tingui previst la
subvenció e la Caixa.
En definitiva per tots aquests motius votaran en contra del pressupost presentat.
Seguidament es replica pels membres del grup de govern el següent:
2.1. La regidora Sra. Maite Codina, respon que la subvenció de la Caixa destinada al Cistell continuarà
segurament, no es té noticies de que la vulguin anular, respecte a la subvenció per la millora de l’edifici
social es tornarà a demanar per veure si es poden tirar endavant les actuacions.
En quant a Carites, pensem que es una entitat que té un pressupost d’uns 80 milions d’euros, es una
entitat prou potent, agraeix l’ajut que presta al nostre municipi i no es vol continuar donar el nostre suport,
però s’ha de tenir en compte el seu potencial.
2.2.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta:
-Que les escoles de baix es mantenen habitualment perquè no es facin malbé, però creu que les
inversions han de ser pel projectat espai de joves.
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-Pel que fa al tema de les festes, al 2016 es pressupostaven 285 mil i es van gastar al final 375 mil, cada
any gastem més, aquest fet va en perjudici d’atendre altres despeses més importants, com per exemple
el nou cementiri.
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-Els assessors econòmics es va plantejar quan va d’entrar la nova interventora, que està fent una feina
excel.lent no caldrà per tant mantenir un servei fixe sinó col.laboracions puntuals.
-A l’antic allotjament de temporers es fan actuacions, a les Roquetes i a l’edifici del Sauret també perquè
considera que no són diners llançats, sinó una mínima actuació provocada per la nostra econòmica, tenim
un compromís per exposar les eines que van ser cedides i donada la situació és la única solució, com lo
de l’edifici del Bar Casanovas que al final es destinarà a la creació d’un punt d’informació juvenil perquè
es insuficient per atendre l’arxiu i que es farà on està actualment al Centre Major.
-En quan als camins s’invertirà el necessari per que estiguin en condicions. Les decisions en aquest àmbit
es fan sempre d’acord amb el Patronat d’Ajunt al Jove Agricultor, que va decidir per engany no fer asfalts
en calent i destinar tota la inversió al reparxeig.
-El tema dels nius de cigonyes, em fet el que havien de fer, la brigada els retira quan Medi Ambient
l’autoritza, i juntament amb Seròs acompanyem al Bisbat per reclamar una subvenció a la Diputació, ja
que si l’església no es nostra no poden sol.licitar-la nosaltres.
-Quant a les barres de llum del Casino, pensava que estava al pressupost, si de cas es demanarà
subvenció i es tornarà a pressupostar.
-Respecte al comentari de Mondo de l’adjudicació del camp de gespa artificial, el que demana es que es
controli que es fica la gespa que s’adjudica, evidentment no hi haurà dubtes respecte a la qualitat que el
que s’instal.la és el que s’adjudica.

2.3.- El regidor del PDeCat Sr. Jordi Janés reclama la seva llibertat en dir el que consideren adient sobre
determinades actuacions dels pressupostos. Replica a la Sra. Maite Codina dient que s’ha d’ajudar a
Càrites a nivell local, no a nivell estatal, ha fet molta feina al poble i no se’ls pot reduir de 2 mil a mil
euros la subvenció. Replica a l’Alcalde en quant a les escoles de baix considera que s’ha d’ampliar la
partida per conservar, com el revestiment de les façanes, canviar portes, perquè si no què es farà?,
tampoc sap quan s’executarà el projecte dels contenidors de vaixell, enderrocaran les escoles?. Respecte
als assessors veu que els diners passen a despeses de personal. Pel que fa als edificis del Sauret i del
Bar Casanoves, porten un any vuits i gastant lloguers, primer havia d’anar un arxiu ara un punt
d’informació juvenil, demana informar primer als regidors. Pel que fa al PMAJA va dir que s’havia de
gastar més en conservar camins, així sembla que es farà, però ja ha començat la campanya i solament
s’ha fet una part.. Pel que fa a les cigonyes, creuq es desentenen, recorda que es un bé declarat BECIL i
que cal la conservació municipal. Respecte al camp de gespa sembla que ha hagut un malentès. Que
està d’acord amb la RLT i finalment que respecte a les festes ja han vist que estan en partides diferents,
ho sumen tot.
2.4- L’Alcalde respon que al Bar Casanoves es farà un punt d’informació juvenil, ja que és un bon lloc,
però no es podia fer la inversió que s’acabarà fent a l’antic arxiu del Centre Major. Afegeix que al PMAJA
no es va dir que no s’invertís més sinó que es faria el que és necessités, tota la inversió es fa en
repartxeig. Pel que fa a l’església, si que està declarada de BECIL, però e privat, que es diria si es
demanés el mateix a la Casa de Vallmanya que també es privada i està declarada BECIL. L’obligació de
conservar és del propietari com recorda la regidora delegada de patrimoni històric Sra. Noelia Díaz.
3.- El regidor Sr. Manel Ezquerra, portaveu del grup municipal de S.A.
Respecte al pressupost de 2017, manifesta:
Nosaltres volem fer uns petits comentaris en la deliberació per tal d'aportar la nostra idea i el nostre
granet de sorra de com s'hauria de gestionar un pressupost i de quines són les polítiques econòmiques
que necessita un poble com el nostre. Esperem que us serveixi per copsar l'opinió de la part del poble
que representem i us serveixi a l'hora de confeccionar futurs pressupostos i també gestionar l'actual.
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-En quant a les festes creu que han d’agafar el detall, que les despeses estan repartides en d’altres
actuacions festives, com les nits a la fresca i altres, cosa que pot donar a confusió, el pressupost és la
previsió, no vol dir que no es passis, i que el finances amb d’altres despeses que no arribes a gastar tot el
previst, si es diu les partides on ens passem s’ha de dir en les que hi ha estalvis.
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Per començar la valoració, nosaltres pensem que aquest pressupost torna a ser continuista amb la
despesa en la que ens hem instal·lat.
1- En primer lloc situa el capítol de personal en el seu record històric, fet que no seria el pitjor si hagués
servit per reduir el capítol de bens corrents i serveis. Però no, aquest també està situat en el nivell més
alt de la història. Que vol dir això; doncs que gastem amb les mans plenes amb una falta de control de la
despesa, o millor dit amb poca intenció o nul·la de contenir-la (per pal·liar això ens hauria anat molt bé
aprovar la moció que vam presentar on demanàvem la creació d'una comissió especial per al control de
la despesa).
Nosaltres pensem que, amb una bona confiança amb els treballadors, amb una bona delegació de
competències, i amb l'estructura que actualment tenim a l'Ajuntament, podríem recuperar moltes de les
tasques que tenim externalitzades. Tasques que al final els nostres tècnics tenen que coordinar
conjuntament amb l'empresa adjudicatària, però que són elles (les empreses contractades) qui
s'emporten el benefici mercantil o industrial. En fi... tenim que supervisar gairebé totes les feines que ens
desenvolupen aquestes empreses, amb els nostres tècnics i amb la nostra estructura, però som tan bons
que els regalem el benefici empresarial i tirem l'IVA per la finestra. Tot... per no mullar-nos i donar-ho a
empreses externes que si que potser simplifiquen la feina... però t'augmenten considerablement la
despesa!
En fi. Que cadascú pensi com o faria a casa seua. Si et pots fer les coses tu, no les donis a fer a tercers.

2- Respecte la relació de llocs de treball, una eina que hauria de ser boníssima, una eina que hauria de
servir per acabar amb el clientelisme polític. Aneu i la gestioneu vosaltres solets enlloc de buscar un
consens entre tots els grups polítics que conformem l'ajuntament per tal que, en un futur, per molts canvis
que hagués en el govern, les tasques, els sous i les responsabilitats estesin estructurades sense cap
mena de politització. Això, des del moment que ho esteu portant sense cap mena de consens ni de
transparència amb tots els grups municipals... no fa falta dir res més.

4- Respecte els ingressos, tornem a trobar una carrega fiscal desmesurada. Vosaltres voleu continuar
recaptant per continuar tirant de veta. Viviu instal·lats en la despesa del moment de la bombolla
immobiliària. Vosaltres en l'assemblea que vau fer ara fa un mes vau tornar a explicar mitges veritats o
mitges mentides... o potser podríem dir veritats de mentida....
Intentarem explicar els números amb un perspectiva més llarga per posar la realitat damunt de la taula
del que els ciutadans pagàvem abans i el que paguem ara.
Vosaltres en el període que porteu governant (6 anys) haveu recaptat 26.160.064€ amb impostos directes,
que si els comparem amb el mateix període anterior de 6 anys, trobem que la recaptació va ser de
15.991.993€. O sigui; amb un mateix període de 6 anys hem recaptat 10.168.071 € més.
Ara us explicarem, amb números, un apartat el qual durant el vostre mandat haveu recaptat menys. Els
impostos indirectes, majoritàriament el d'obres.
Aquí hem agafat els vostres darrers 5 anys, des de que governeu vosaltres. Ho hem comparat amb els 5
anys immediatament anteriors. Mentre en els 5 anys del vostre govern hem recaptat 576.596€, durant el
període dels 5 anteriors van ser 2.883.587 €. O sigui es van recaptar 2.306.991 € més que durant el
vostre mandat.
Agrairíem que la bona gestió econòmica que prediqueu l’apliquéssiu. Agrairíem que ens expliquéssiu on
han anat a parar aquests ingressos. Com és possible recaptar 8 milions més d'euros amb impostos (en
aquest periode), i només reduir el deute en 3 milions.... On són els Cinc restants?
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3- Des de l'inici de legislatura venim demanant-vos modificar l'impost d'obres. Reduir-lo al 1'5 % o com a
molt al 2% enlloc del 3% actual. Mesures com aquestes si que ajudarien al sector empresarial i al
moviment de la economia que és la que genera llocs de treball. En una comissió d'obres us ho vam
suggerir i ens vau respondre que ho estudiaríeu quan estaríeu treballant en el nou pressupost. D'això ja
fa dos anys i l'únic que veiem és que als que s'atreveixen a invertir per créixer, ara que sembla que s'està
activant una mica la economia, la primera benvinguda és un "sablazo" amb l'impost d'obres.
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Està clar, us ho haveu gastat amb la mare de les festes que no es altra que estar instal·lats en una festa
continua. Sempre estem de festa! I això seria fantàstic quan les festes surten a partir de la iniciativa de
les entitats o les organitzen elles. Però quan es fan a base de talonari per a omplir un programa ja no ens
fa tanta gràcia.
Apart de les festes, l'altra part que ha fet augmentar el capítol de béns corrents i serveis, on s'hi amaga
molta despesa, és en la extensa i llarga quantitat d'externalitzacions a empreses foranies per realitzar
tasques del dia a dia (empreses de neteja edificis, neteja viària, asfaltat, jardineria etc) despilfarro que
continua amb els lloguers d'edificis, contractacions d'advocats, contractacions d’assessors econòmics,
contractacions de tècnics per a tot!.... empreses que fan estudis per 20.000€ que es queden al calaix,
altres que fan projectes arquitectònics a les escoles de baix per 64130€ i que si mai es pot executar, no
es podrà utilitzar perquè haurà quedat obsolet i se'n haura de fer un de nou. Tot això només són
exemples del que feu i com gasteu.
Per tot això exposat i perquè no haveu fet comissions on poguéssim aportar les nostres idees en com
gestionar el pressupost de cadascun dels capítols. Ho sentim molt, aquest pressupost és inacceptable i
poc realista amb el poble que som. Per tant, a pesar que amb diàleg segurament compartiríem algunes
coses, hem d'estar en desacord amb aquest pressupost.
Finalment mostra un altre gràfic on s’observen les inversions dels darrers anys, recorda que es dia que
els pressupostos s’unflaven, però es demostra que es realitzaven moltes més inversions que en els
darrers cinc anys. Recorda que ell va ser un dels primers en criticar l’endutament de l’ajuntament, però és
que realment es van fer més de quatre milions d’inversions en alguns anys, ja sigui fent carrers o
equipaments. Recorda que el PEF no es va fer solament per reduir endeutament, sinó per reduir en
despesa corrent.
Finalment lamenta que no s’hagi fet una valoració política del pressupost fins al dia d’avui, que a les
comissions no s’hagi informat pels regidors de les previsions de les seves àrees, demanant un gir en les
formes de governar.

Respecte a les inversions dels anys anteriors recorda que ara desgraciadament no tenim Plans
Zapatero, que et paguen tota la inversió, que són els anys on va haver més inversió. Recordar que
Alcarràs, tot i no ser capçalera de comarca, inverteix molt més que ciutats com a Cervera, Borges, etc.
Per això no respondrà a més qüestions que considera molt reiteratives.
3.3.- El Sr. Manel Ezquerra replica que el plantejament genèric es que creuen que el Cap. 1 i 2 de
despeses de personal i de serveis ha tingut un augment continuo en els darrers anys situant-se en els
més elevats de la història, que no es vol fer un pla estratègic per reduir els impostos, tot i que ara no
tenim el “catastrazo”. No tenim un pla per reduir l’endeutament, paguem els rebuts. Insisteix en què es
necessari reduir impostos perquè paguem més impostos que a Lleida i tenim molts menys serveis, pensa
que es fan propostes continuistes i recorda que sempre s’han fet festes i activitats, no tot s’ha fet en els
darrers sis anys.
3.4.- L’Alcalde contesta que els plantejaments de cada grup ja estan exposats, tots tenen la seva opinió, i
el seu grup mantindra la seva proposta i línia d’actuació, donant per finalitzada la deliberació.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el
Ple l’aprova per 7 vots a favor dels regidors del grup municipal d’ERC, 4 vots en contra dels regidors dels
grups municipals de PDeCAT i de SA, i 1 vot d’abstenció del regidor del grup municipal del PP.

3.- Expedient 2287/2016. MODIFICACIÓ PUNTUAL DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE
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3.2.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que no canviaran la seva forma de governar perquè ho demani
algú ells tenen la seva forma de fer, i considera que les gràfiques de l’evoluació d’ingressos i gestos
estan fets a conveniència, ja que no es considera que l’increment que pot haver en despeses corrents és
perquè ha la població s’ha duplicat en els darrers anys, cosa que ha fet prestar més serveis, més
activitats desenvolupades, un 50% més d’associacions, etc. L’increment en festes per exemple és un
orgull per l’equip de govern, es fan moltes activitats culturals i festives, vol dir que els diners no esta sota
les rajoles.
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L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÁNICA.
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de
Patrimoni celebrada el dia 24 de maig de 2017, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS:
En virtut de la Provisió d'Alcaldia, l'estudi tecnicoeconòmic, el text íntegre de la modificació de l'Ordenança
fiscal reguladora de Impost sobre vehicles de tracció mecànica, i l'informe de Secretaria, d'acord amb
l'article 54 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, i segons la proposta de Dictamen de la
Comissió Informativa d'Hisenda.
Es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de Impost sobre vehicles de tracció
mecànica, [en els termes que consta en l’expedient[2]/amb la redacció que es recull a continuació:
«Transcripció literal de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de Impost sobre vehicles de tracció
mecánica:
Afegir a l’Article 4. Exempcions i bonificacions, l’apartat següent:
“4. Gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota, els titulars dels vehicles tipus turisme elèctrics o amb
sistema híbrid aplicable en l’autoliquidació de l’exercici corresponent a la primera matriculació definitiva i
en els anys posteriors.”
Per gaudir d’aquesta bonificació, aquesta haurà de ser sol·licitada per la persona interessada, subjecte
passiu de l’impost, durant el transcurs de l’any anterior a l’any al de la seva aplicació.”

TERCER. Considerar, en el supòsit de que no es presentin reclamacions a l'expedient, en el termini
anteriorment indicat, que l'Acord és definitiu en base a l'article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Fent constar que
l'anterior modificació entrarà en vigor amb efectes del dia 1 de gener de 2018.
El Sr. Jordi Janés, portaveu del grup municipal del PDeCAT demana que es pugui estudiar la instal.lació d’un
carregador per a vehicles elèctrics a la Vila, per fomentar aquests vehicles i donar la màxima bonificació.
L’Alcalde contesta que s’estudiarà.
Posada la votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que integren el seu nombre legal, és
aprovada per unanimitat.

4.- Expedient 2090/2017 . ACORD DE REVISIÓ DE VALORS DE FINQUES PERMUTADES PER
COMPENSACIÓ DE DEUTES DELS PARTICULARS DERIVADES DE L’IMPOST MUNICIPAL DE
PLUSVALUA.
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d'Hisenda i
Patrimoni celebrada el dia 24. de maig de 2017, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
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SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant exposició d'aquest en el taulell
d'anuncis de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per termini de trenta dies hàbils, dins dels
quals els interessats[3] podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que considerin convenients.
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ANTECEDENTS:

PRIMER.- El Ple de la Corporació Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 4 de febrer de 2014, per
unanimitat va adoptar l'acord següent:
1.- Alienar al Sr. Marcelino Peñas López i el Sr. Juan Mejías Soria el bé de l’Ajuntament descrit a
l’antecedent Tercer B) anterior, següent:
DESCRIPCIÓ: Solar apte para edificar situat a Alcarràs, situada al Cr. Eral de Dalt 10. Confronta: dreta
entrant amb Eliseo Subirats, Esquerra amb Ajuntament (resto de finca matriu) i fons amb propietat
municipal destinat en part a espai públic denominat travessia del Cr. Escoles o carrer de l’estudiant. té una
superfície, amb una superfície de 274 m2.
INSCRIPCIÓ. Pendent d’inscripció independent. La finca es segrega de la matriu que consta inscrita al
Registre de la Propietat de Lleida, al tom 1691, llibre 67, foli 172, finca número 5706.
REFERÈNCIA CADASTRAL: la finca correspon amb part de la parcel.la cadastral de referència cadastral
4048005BG9044N0001WD i part de la 4048002BG9044N0001ZD.
CÀRREGUES. La finca descrita està lliure de càrregues i gravàmens i lliure d’arrendataris i ocupants.
Permutant-l’hi pel següent de la seva propietat:
DESCRIPCIÓ: Finca urbana situada amb al Carrer Josep Pla, 46, que confronta amb façana al carrer de la
seva situació, dreta, esquerra i fons amb propietats de l’Ajuntament d’Alcarràs, amb una superfície
registral de set àrees, noranta-set centiàrees, però cadastralment i segons recent medició consta amb una
superfície de 1.304 m2.
INSCRIPCIÓ. Aquesta finca consta inscrita al Registre de la Propietat de Lleida, al tom 1592, llibre 44, foli
124, finca número 4572..
REFERÈNCIA CADASTRAL:
3449806BG9034N0001EO.

la

finca

correspon

amb

la

parcel.la

cadastral

de

referència

S’acorda establir el mateix valor a les finques permutades, establert en VINT-I-SET MIL CENT CINQUANTA
QUATRE EUROS AMB SET CÈNTIMS (27.154,07 €).
/…
SEGON.- L’Alcalde manifesta que el pacte pretenia que la valoració de les finques no suposés cap mena
perjudici ni benefici als titulars de les finques a permutar, per la qual cosa es va establir de forma pactada
una valoració idèntica de les finques. Però es va obviar que la transmissió de la finca particular produiria
un benefici tributari a favor de l’Ajuntament, per causa de la imposició de l’aplicació de l’impost sobre
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, la plusvàlua, cosa que no es va tenir en compte a
l’hora de valorar, dins dels marges que tècnicament fossin assumibles.
TERCER.- De tal forma s’ha aprovat per l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals
dos liquidacions de plusvalua, pels imports següents:
-Al Sr. Joan Mejias Soria, 50% de propietat, Valor Cadastral de la finca 61.459,80 €. Quota de la Plusvàlua:
2.974,66 €.
--Al Sr. Macelino Peñas López, 50% de propietat, Valor Cadastral de la finca 61.459,80 €. Quota de la
Plusvàlua: 2.974,66 €.
El total de les quotes pendents de la plusvàlua és de 5.949,32 €.
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CÀRREGUES. Segons manifesta la part permutant, la finca descrita està lliure de càrregues i gravàmens i
lliure d’arrendataris i ocupants.
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QUART.- Es demana per l’Alcaldia si es pot revisar el valor de la finca municipal, inicialment valorada en
27.154,07 €. Per reduir el valor en l’import de 5.949,32 €., per tal que resti amb un valor de 21.204,75 €.
CINQUÈ.- Els serveis tècnics fan informe favorable la revisió de l’informe de valoració del dia 28 de
noviembre de 2013, atenent l’article 209.2 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, que estableix la necessitat d’una valoració
tècnica prèvia a qualsevol permuta de béns patrimonials, va valorar les finques en la forma següent:
a) La finca municipal es valora en 21.204,75 €.
b) La finca dels administrats es valora en 27.154,07 €.
La diferencia dona un saldo a favor dels privats de 5.949,32 €. Una diferència del 22%.
CINQUÈ.- Per la Secretaria i per la Intervenció, segons els articles 40.1.c) i 41.2 del Reglament de
Patrimoni dels Ens Locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, els recursos ordinaris del
pressupost consolidat de l’Ajuntament de 2014, provinents d’operacions corrents, ascendien a la quantitat
de els de 7.681.700 euros.
Per tant, el valor del bé patrimonial municipal per alienar és inferior al 10% d’aquests recursos, als efectes
de l’article 41.2 indicat, per tant NO requerirà per a la seva aprovació pel Ple el vot favorable de la majoria
absoluta del nombre legals de membre de la corporació. Tanmateix al ser el seu valor de taxació inferior al
25%, als efectes de l’article 40.1.c esmentat, NO és necessari sol·licitar informe del Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya.
D’altra banda, segons la taxació pericial dels béns, municipal i privat, practicada per l’arquitecte municipal,
la diferència de valor és inferior al 100% del valor més baix (a l’efecte de l’article 47 del reglament
esmentat), i escau, doncs, una compensació econòmica de 5.949,39 €. a favor dels particulars.
Tanmateix d’acord amb el que disposa l’article 47.2 de l’esmentat reglament, NO és necessari sol·licitar
informe del Departament de Governació atès que la diferència de valors és del 22% i no supera el 100%
del valor del més baix.
Finalment, constatar que el pressupost municipal vigent té previsió suficient per atendre les despeses
derivades de la revisió de valors anteriors, però no es podrá acordar fins a l’aprovació del mateix.
SISÈ.- Atès el dictamen favorable de la Comissió de Patrimoni del dia

.

ACORD:
PRIMER.- Tot i ratificant l’acod de permuta acordat pel Ple de la Corporació Municipal, en sessió ordinària
celebrada el dia 4 de febrer de 2014, es disposa revisar el valor de les finques en la forma següent:
1.- Alienar al Sr. Marcelino Peñas López i el Sr. Juan Mejías Soria el bé de l’Ajuntament descrit a
l’antecedent Tercer B) anterior, següent:
DESCRIPCIÓ: Solar apte para edificar situat a Alcarràs, situada al Cr. Eral de Dalt 10. Confronta: dreta
entrant amb Eliseo Subirats, Esquerra amb Ajuntament (resto de finca matriu) i fons amb propietat
municipal destinat en part a espai públic denominat travessia del Cr. Escoles o carrer de l’estudiant. té una
superfície, amb una superfície de 274 m2.
INSCRIPCIÓ. Pendent d’inscripció independent. La finca es segrega de la matriu que consta inscrita al
Registre de la Propietat de Lleida, al tom 1691, llibre 67, foli 172, finca número 5706.
REFERÈNCIA CADASTRAL: la finca correspon amb part de la parcel.la cadastral de referència cadastral
4048005BG9044N0001WD i part de la 4048002BG9044N0001ZD.
CÀRREGUES. La finca descrita està lliure de càrregues i gravàmens i lliure d’arrendataris i ocupants.
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Es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent
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VALOR: 21.204,75 €.
Permutant-l’hi pel següent de la seva propietat:
DESCRIPCIÓ: Finca urbana situada amb al Carrer Josep Pla, 46, que confronta amb façana al carrer de la
seva situació, dreta, esquerra i fons amb propietats de l’Ajuntament d’Alcarràs, amb una superfície
registral de set àrees, noranta-set centiàrees, però cadastralment i segons recent medició consta amb una
superfície de 1.304 m2.
INSCRIPCIÓ. Aquesta finca consta inscrita al Registre de la Propietat de Lleida, al tom 1592, llibre 44, foli
124, finca número 4572..
REFERÈNCIA CADASTRAL:
3449806BG9034N0001EO.

la

finca

correspon

amb

la

parcel.la

cadastral

de

referència

CÀRREGUES. Segons manifesta la part permutant, la finca descrita està lliure de càrregues i gravàmens i
lliure d’arrendataris i ocupants.
VALOR: 27.154,07 €.
La diferencia dona un saldo a favor dels privats de 5.949,32 €. Una diferència del 22%.
SEGON.- Abonar la diferencia, amb càrrec al pressupost vigent de 2017, en forma de compensació de
deutes establint el conveni següent:
1.- L’Ajuntament té pendent de cobrament, mitjançant l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de
Tributs Locals dos liquidacions de L’impost sobre l’increment del valor dels terrrenys urbans ( plusvalua),
pels imports següents:
-Al Sr. Joan Mejias Soria, 50% de propietat, Valor Cadastral de la finca 61.459,80 €. Quota de la Plusvalua:
2.974,66 €.
--Al Sr. Macelino Peñas López, 50% de propietat, Valor Cadastral de la finca 61.459,80 €. Quota de la
Plusvalua: 2.974,66 €.
El total de les quotes pendents de la plusvàlua és de 5.949,32 €.

3.- En virtut de l’art. 55 i ss. del Reglament General de Recaptació, s’acorda compensar els deutes de tal
forma que la quantitat pendent de pagament i cobrament, pels conceptes expressats, es realitzarà sense
moviment material de fons, directament per l’Organisme Autònom de Recaptació de Tribus Locals, com a
entitat delegada per a la recaptació dels tributs expressats.
Posada la votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que integren el seu nombre legal, és
aprovada per unanimitat.
5.- Expedient 2343/2016. APROVACIÓ DEFINITIVA D’EXPEDIENT D’ATERMENAMENT DE FINQUES
MUNICIPIALS AMB EL SR. PABLO AIGUADE VALENTINES.
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d'Hisenda i
Patrimoni celebrada el dia 24 de maig de 2017, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS:
Vist que amb data 22 de novembre de 2016 i mitjançant la Providència d'Alcaldia es va incoar expedient
d’investigació patrimonial relativa a la sol·licitud presentada pel Sr. Pablo Aiguade en relació amb la necessitat
de atermenar els bens qualificats com a patrimonials, de propietat de l'Ajuntament i el bens de propietat dels
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2.- L’Ajuntament té pendent de pagament al Sr. Joan Mejias Soria, 50% de propietat, la quantia de
2.974,66 €. I al Sr. Macelino Peñas López, 50% de propietat, la quantia 2.974,66 €, en concepte de
compensació econòmica de la permuta.
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privats segons les respectives inscripcions en el Registre de la Propietat i informació cadastral aportades a
l’expedient d’investigació núm. 1764/2016.
Vist que amb data 22/11/2016 es va emetre Informe de Secretaria en relació amb el procediment i la
legislació aplicable respecte a la investigació de béns i amb data 23/12/2016, respecte a l’atermenament.
Vist que en data amb data 24/11/2016 es va realitzar informe dels serveis tècnics on es posa de manifest
incorreccions en la delimitació de les finques privades i públiques, especialment en la definició cadastral
actual de les mateixes.
Fent-se Memòria-Proposta d’aternenament inicial en data 23/12/2016 i vist que en data 23/12/2016 es va
emetre Informe-Pressuposat de Despeses estimat en 1.000 €. .
Vist l'Informe de Secretaria i de conformitat amb el que es disposa en l'article 22.2 j) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, el Ple en sessió celebrada el dia 16 de gener de 2017, a
proposta de la Comissió Informativa de Patrimoni, va acordar aprovar la proposta d’atermenament que es
practica en aquest acte.
Es fa constar que ha estat exposat al públic durant el termini de 60 dies a comptar des de l'endemà al de
publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida n.º 21, de data 31 de gener
de 2017, i al Tauler d’Anuncis municipal. Que fineix el dia 27/04/2017.
Així mateix s'ha donat tràmit d'audiència al propietari confrontant Sr. Pablo Aiguadé Valentines, per un termini
de fins al termini màxim de vint dies abans de l'inici de les actuacions d’atermenament, i als interessats. Es
formula al.legacions indicant que el propietari actual de les finques privades a atermenar únicament es del Sr.
Pablo Aiguadé.
Atès que es va celebrar el dia 28 d’abril de 2017 l'acte d’atermenament amb conformitat formalitzada a
l'acta corresponent per les parts interessades.
Es proposa per l’alcaldia l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar definitivament l’atermenament efectuat amb l’acte celebrat el dia dia 28 d’abril de 2017,
acta d’atermenament amb conformitat, de les parts, següent:

ATERMENAMENT I CORRECCIÓ CADASTRAL.
Que de l’informe dels serveis tècnics municipals del 24/11/2016, es posa de manifest les següent
incorreccions en la delimitació cadastral de les finques, respecte a les finques municipals amb les que
confronta pel NORD, a saber:
1.- Primera incorrecció de límits informada.
Descripció: La Finca registral 1688 (par. 27 del pol. 13) del Sr. Pablo Aiguade Valentines, ES DESCRIU que
confronta al NORD amb: pantà del Sector V de la Comunitat de Regants de Vallmanya i terrenys de
repoblació forestal que es van vendre a l’Ajuntament d’Alcarràs.
Error cadastral: Resulta que al cadastre, la finca privada, en la part corresponent a la parcel.la cadastral 27
del polígon 13, CONFRONTA amb el camí de servei (que també el travessa de Sud a Nord), QUAN HAURIA
DE CONFRONTAR amb finca municipal.
Rectificació cadastral: Per tant s’hauria de rectificar la delimitació cadastral de la finca privada parcel.la 27 del
polígon 13, restant-li una porció de terrenys de superfície de 0,4996 H, que confronta pel nord i oest amb
camí públic, pel sud amb la finca privada descrita com a la parcel.la 27 del polígon 13, i per l’oest amb la finca
de propietat municipal identificada cadastralment com a parcel.la 9 del polígon 13, a la que s’ha d’incorporar.
La delimitació de les quals consta al plànol núm. 1.7 de l’expedient.
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2.- Segona incorrecció de límits informada.
Descripció: La Finca registral 1688 (par. 53 del pol. 12) del Sr. Pablo Aiguade Valentines, ES DESCRIU que
confronta al NORD amb: pantà del Sector V de la Comunitat de Regants de Vallmanya i terrenys de
repoblació forestal que es van vendre a l’Ajuntament d’Alcarràs.
Error cadastral: Resulta que al cadastre, la finca privada, en la part corresponent a la parcel.la cadastral 53
del polígon 12, OCUPEN dos porcions de terreny corresponents a les propietats municipals.
Rectificació cadastral: Les superfícies ocupades són dos porcions de terrenys, la primera de 0,2378 H. I la
segona una superfície de 0,0748 H. Que estan incorporades a la finca privada descrita com a parcel.la 53 del
polígon 12, i que s’han d’incorporar a la finca de propietat municipal descrita com a la parcel.la 54 del polígon
12
La delimitació de les quals consta al plànol núm. 1.7 de l’expedient.
3.- Resum de superficies a rectificar a favor de l’Ajuntament.
El total de superfície que cadastralment s’han de restar de la finca privada per a incorporar-les a les finques
de propietat municipal és de 0,8120 H.”
SEGON.- Fer constar que Annexa a l'Acta s’adjunta plànol de delimitació de l’atermenament de les finques
entre les parts intervinents.
TERCER.- Comunicar la present resolució, acompanyant l’acta corresponent, al Registre de la Propietat núm.
2 per la constància de l’actuació, tot i indicant que no s’afecta al contingut de les finques de propietat
municipal.
QUART.- Comunicar la present resolució, acompanyant l’acta corresponent, a la Gerència del Cadastre de
Lleida als efectes de les modificacions cadastrals que hi consten a l’acta.
CINQUÈ.- Notificar el presente al propietar afectat per la present actuació d’atermenament.
SISÈ.- Aprovar la liquidació de la taxa de expedició de documents administratius, per un import de 200,00 €.

6.- Expedient 1332/2016. PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT
PER LA COMUNITAT DE REGANTS DE VALLMANYA ACORD PLENARI RELATIU A LA DECLARACIÓ
D’INTERÈS PÚBLIC I D’UTILITAT PÚBLICA DE CARÀCTER MUNICIPAL EL PROJECTE
D’IMPLANTACIÓ DE PLANTA DE COMPOSTATGE DE DEJECCIONS RAMADERES AL POLIGON 11
PARCEL·LA 62 I 64 DEL TERME MUNICIPAL D’ALCARRÀS
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de
Governació celebrada el dia 24 de maig de 2017, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS DE FET
1.- Vist el recurs potestatiu de reposició interposat en data 13/03/2017 pel Sr. Ramon Antoni Forteza
Colomé (registre d’entrada 2017/520) en nom i representació de la COMUNITAT DE REGANTS DE
VALLMANYA contra l’acord del Ple Municipal adoptat en sessió de data 16/01/2017, en allò relatiu a la
declaració d’interès públic i d’utilitat pública de caràcter municipal el PROJECTE D’IMPLANTACIÓ DE
PLANTA DE COMPOSTATGE DE DEJECCIONS RAMADERES AL POLIGON 11 PARCEL·LA 62 i 64 del
terme municipal d’Alcarràs, partida de Vallmanya, als efectes previstos en l’article 297 de les Normes
Urbanístiques del POUM, com a requisit addicional per a la seva implantació en sòl no urbanitzable
(pronunciament 1er de l’acord).
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2.- Vist que per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida es va adoptar en sessió de data
17/01/2017 (expedient número 2015/058987/L) l’acord d’aprovació del projecte d’implantació de la
referida planta de compostatge, amb les condicions dels informes del DARP, ACA, Direcció General de
Qualitat Ambiental, Agència de Residus de Catalunya i les consideracions de l’estudi d’impacte i
integració paisatgística; que es tracta d’un acte que no posa fi a la via administrativa i que contra el qual
hi cap recurs d’alçada davant el Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
3.- Vist l’informe jurídic de l’assessoria jurídica concertada per l’Ajuntament i de la secretaria municipal.
FONAMENTS DE DRET
1.- Cal analitzar en primer lloc els requisits d’admissibilitat del recurs de reposició interposat, en allò
relatiu a què l’acte impugnat sigui susceptible de recurs administratiu.
En aquest sentit cal posar de relleu que l’acte impugnat, malgrat que es tracta d’un acte que posa fi a la
via administrativa per manca de superior jeràrquic (article 114.1-c de la Llei 39/2015 i article 52.2-a de la
Llei 7/1985, de Bases de Règim Local), és indubtablement un acte de tràmit que s’insereix dins del
procediment d’autorització d’usos en sòl no urbanitzable regulat en l’article 48 del Text refós de la Llei
d’Urbanisme (aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost) i desenvolupat en els articles 49 a 56 del
Reglament sobre Protecció de la Legalitat Urbanística (Decret 64/2014, de 13 de maig).
Es tracta, en efecte, d’un tràmit que s’ha dut a terme en el procediment administratiu que culmina amb la
corresponent aprovació definitiva de l’autorització competència de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Lleida, en els termes de l’article 48.2 del Text refós de la Llei d’Urbanisme i de l’article 55 del Reglament
sobre Protecció de la Legalitat Urbanística, com òrgan col·legiat integrat en l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, en el qual l’Ajuntament únicament ostenta la competència per a l’adopció de la
corresponent aprovació prèvia, que correspon a l’Alcaldia (article 53 del Reglament sobre Protecció de
la Legalitat Urbanística, en relació amb l’article 21.1-s de la Llei de Bases de Règim Local).

2.- Estem, doncs, en presència d’un acte de tràmit, el qual no pot ser considerat com acte qualificat als
efectes de permetre’s la seva impugnació separada en els termes de l’article 112.1 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, ja que no decideix
directament ni indirecta el fons de l’assumpte, no impossibilita la continuació del procediment, no produeix
indefensió ni causa perjudici irreparable als drets o interessos legítims. Val a dir que el fet que es declari
l’interès públic municipal dels usos projectats no pressuposa en absolut la decisió d’autorització de la
seva implantació en sòl no urbanitzable, ja que aquesta decisió correspon a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida en el tràmit d’aprovació definitiva, el qual ha de tenir en compte el compliment de
la resta de requisits exigits, com exigeixen l’article 48.2 del Text refós de la Llei d’Urbanisme i l’article 55
del Reglament sobre Protecció de la Legalitat Urbanística.
Per tant, la impugnació de la regularitat jurídica de la declaració d’interès social municipal continguda en
l’acord del Ple de data 16/01/2017, com a acte de tràmit que és, s’haurà de dur a terme dins del recurs
d’alçada al Conseller de Territori i Sostenibilitat que, en el seu cas, s’interposi contra la resolució del
procediment, que no és altra que l’acord d’aprovació definitiva que ja ha adoptat la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida en sessió de data 17/01/2017, dins de l’expedient d’aprovació tramitat amb el
número 2015/058987/L.
En conseqüència, essent l’acord impugnat un acte de tràmit no qualificat no és susceptible d’impugnació
separada respecte de la resolució final descrita, els termes de l’article 112.1 de la Llei 39/2015, d’1
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El que succeeix en aquest cas és que l’article 297 de les Normes Urbanístiques del POUM exigeix que,
per a la vàlida implantació en el sòl no urbanitzable del terme municipal de les actuacions específiques
d’interès públic de l’article 47.4 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, s’hagi de declarar amb caràcter
previ la seva condició d’actuació d’interès social o utilitat pública municipal, que per la seva naturalesa
correspon adoptar al Ple de l’Ajuntament. Però aquest requisit addicional previst en les Normes
Urbanístiques del POUM no desnaturalitza el seu caràcter d’acte de tràmit que s’insereix dins del tràmit
municipal d’aprovació prèvia del procediment d’autorització regulat en l’article 48.2 del Text refós de la
Llei d’Urbanisme.
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d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, el que suposa que en el
recurs interposat concorre la causa d’inadmissió de l’article 116-c) de la Llei 39/2015, implicant
inexorablement que s’hagi de declarar la seva inadmissió en els termes de l’article 119.1 de la mateix
Llei.
3.- La declaració d’inadmissió del recurs, per tractar-se d’un acte no susceptible de recurs, fa innecessari
entrar a valorar el fons de l’assumpte.
Amb tot, resulta pertinent, a efectes merament dialèctics posar de relleu que la invocació que fa l’entitat
recurrent al quadre d’usos de l’article 294 de les Normes Urbanístiques del POUM (en la seva redacció
vigent resultant de la modificació núm. 2 del POUM, publicada al DOGC 6698 de 02/09/2014) no resulta
aplicable al projecte objecte del procediment d’autorització, sinó que resulta directament aplicable allò
previst en l’article 47.4 del Text refós de la Llei d’Urbanisme (aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost), i complementat a nivell del POUM d’Alcarràs pel que disposa l’article 297 de les Normes
Urbanístiques, que és el fonament directe de l’adopció de l’acord que s’impugna.
En efecte, l’article 297 de les Normes del POUM, sota la rúbrica “Instal·lacions, construccions i
edificacions d’utilitat pública, interès públic i social” determina en el seu apartat 1: “ A excepció dels usos
permesos expressament en aquestes normes la resta d’activitats només es podran autoritzar si reuneixen
les característiques d’instal·lacions d’utilitat pública o d’interès públic o social, que s’hagin d’emplaçar en sòl
no urbanitzable en virtut d’allò que s’estableix en la Llei d’Urbanisme”. Malgrat no dir-ho expressament,
aquest precepte s’ha de posar en relació directa amb l’article 47.4 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, ja
que és aquesta norma la que preveu que en sòl no urbanitzable s’hi podrà autoritzar la implantació de les
“activitats o el equipaments d’interès públic que s’hagin d’emplaçar en el medi natural”, especificant a
continuació el mateix precepte que són d’interès públic “les instal·lacions i les obres necessàries per a
serveis tècnics com (...) el tractament de residus (...) i les altres instal·lacions ambientals d’interès públic”, al
que segueix l’article 47.5 que regula la justificació exigible per a l’autorització d’aquestes actuacions.

Per tant, quan l’article 297 de les Normes del POUM parla d’excepció “dels usos permesos expressament
en aquestes normes” només pot fer referència als previstos expressament en el quadre de l’article 294
(que son els “expressament” previstos), de manera que “la resta d’activitats” que “només es podran
autoritzar si reuneixen les característiques d’instal·lacions d’utilitat pública o d’interès públic o social, que
s’hagin d’emplaçar en sòl no urbanitzable en virtut d’allò que s’estableix en la Llei d’Urbanisme ” fa referència
als usos i actuacions que necessàriament s’han d’ubicar en el sòl no urbanitzable contemplats en l’article
47.4 del Text refós de la Llei d’Urbanisme, entre els quals s’hi troben les instal·lacions i obres de
tractament de residus, com el projecte objecte d’autorització.
Per altra banda i d’acord amb el Pla Territorial Parcial de Ponent (DOGC 4982 de 05/10/2017) qualificat el
sòl no urbanitzable objecte de l’actuació específica com a “sòl de protecció preventiva”, en el benentès
que el seu caràcter preventiu ho és respecte de processos d’urbanització (article 2.9 de les Normes del
Pla), ja que d’acord amb l’article 2.10 de les Normes del Pla “cal considerar en general el sòl de protecció
preventiva com una opció preferent enfront del sòl de protecció territorial per a implantacions admeses en
sòl no urbanitzable”, és a dir, d’acord amb aquesta figura de planejament territorial aquest tipus de sòl no
urbanitzable és el preferent per a la implantació dels usos admesos en sòl no urbanitzable, entre els
quals cal contemplar naturalment els previstos en l’article 47.4-d) del Text refós de la Llei d’Urbanisme.
En conseqüència, des d’un punt de vista urbanístic no concorre cap obstacle per a la vàlida implantació
del projecte autoritzat.
4.- L’entitat recurrent també formula un motiu específic de recurs per manca de valoració de l’afectació
mediambiental de l’activitat, molt especialment la incidència en el medi agrari de la zona, concretament
en la producció de fruita dolça de qualitat.
Novament cal posar de relleu que la crítica al projecte i, per tant la seva autorització, es formulada en
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En efecte, l’article 297 de les Normes del POUM estableix clarament una excepció a la implantació en sòl
no urbanitzable d’altres usos diferents als previstos expressament pel propi POUM, que només poden ser
els previstos amb caràcter exprés en el quadre de l’article 294 a què fa referència l’entitat recurrent, en el
sentit que aquests usos diferents dels previstos en l’article 294 “es podran autoritzar si reuneixen les
característiques d’instal·lacions d’utilitat pública o d’interès públic o social.”
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termes purament preventius, és a dir, en previsió de que l’activitat que s’arribi a autoritzar no compleixi
amb les exigències ambientals. Però l’Administració Pública, en aquest cas l’Administració municipal, no
pot basar la seva actuació en la denegació d’autoritzacions o permisos legalment establerts en termes de
previsió d’incompliment futur dels promotors de l’activitat, ja que suposa l’exercici de competències de
caràcter reglat. Si un cop autoritzada l’activitat i iniciada la seva activitats, els seus responsables
incompleixen les previsions legalment establertes és quan es derivaran les conseqüències
administratives previstes per a dit incompliment, entre les quals s’hi troba l’exercici de la potestat
sancionadora i en últim terme la clausura de l’activitat; sense perjudici de les facultats de l’Administració
d’imposar mesures de restauració de l’alteració del medi afectat així com de la responsabilitat per danys i
perjudicis a terceres persones afectades.
Certament no ens trobem pas davant d’una activitat innòcua, sinó amb incidència ambiental, motiu pel
qual la vigent legislació ambiental contempla que es tracta d’una activitat subjecta a llicència ambiental
per estar incorporada en l’Annex II, apartat 10.7, de la Llei 20/2009, de 4 de desembre. Haurà de ser a
través dels tràmits de la llicència ambiental que s’hauran d’acreditar el compliment de tots els requisits
exigibles i la incorporació de mesures correctores que s’indiquin per part dels òrgans ambientals de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya que hauran de pronunciar-se al respecte.
Resultarà també de gran importància la implicació de l’Agència de Residus de Catalunya com a
organisme públic amb competències amb la matèria, segons determina el Decret 15/2010, de 9 de febrer.
En conseqüència, no resulta ara el moment administrativament adequat per valorar les qüestions
ambientals ni d’altre tipus que es plantegen, ja que l’actuació administrativa en aquest moment només ha
d’atenir-se a l’adequació a la normativa urbanística i de planejament territorial aplicable, motiu pel qual la
impugnació en aquest sentit ha de decaure.
5.- Per últim, l’entitat recurrent també formula un específic motiu d’impugnació al·legant que al projecte
autoritzat li manca el caràcter d’interès públic o d’utilitat pública que l’acord impugnat declara.
Cal precisar que en el nostre ordenament jurídic no hi ha un concepte general i definit sobre què és
l’interès general o públic o la utilitat pública, malgrat ser una clàusula molt emprada en diferents normes
que regulen l’actuació de les Administracions Públiques.

El fet que l’actuació a implantar la vulgui realitzar una entitat privada i, concretament una societat
mercantil, no pot suposar d’entrada el rebuig a la seva qualificació com a actuació d’interès públic o
utilitat pública, ja que suposa una clara restricció sense justificació que no troba empara legal.
L’apreciació de l’interès públic o utilitat pública ha de ser apreciat per l’Administració Pública competent
de manera motivada, i resulta indiferent que l’activitat sobre la qual ha de recaure aquesta declaració
sigui una activitat privada, fins i tot duta a terme per una persona amb afany de lucre com seria una
societat mercantil, sinó el fet que a través d’aquesta activitat en sí mateixa considerada es persegueix o
s’obté un determinat benefici o avantatge que incideix positivament en el conjunt de la col·lectivitat, és a
dir, amb caràcter general i no exclusivament privat. Per tant, ens trobem davant d’una facultat
administrativa amb un to marcadament discrecional que ha de ser apreciat en cada cas concret i
degudament motivat, d’acord amb l’article 54.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre i en respecte amb
l’actuació dels poders públics que prescriu l’article 9.3 de la Constitució.
Per tot l’exposat, es proposa l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- INADMETRE el recurs potestatiu de reposició interposat en data 13/03/2017 pel Sr. Ramon
Antoni Forteza Colomé (registre d’entrada 2017/520) en nom i representació de la COMUNITAT DE
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És un concepte jurídic indeterminat que faculta a les Administracions intervinents per integrar-lo i
apreciar-lo en cada cas en funció de la norma que preveu aquesta potestat administrativa, en el present
cas l’article 297 de les Normes del POUM d’Alcarràs, en relació a l’article 47.4 del Text refós de la Llei
d’Urbanisme.
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REGANTS DE VALLMANYA contra l’acord del Ple Municipal adoptat en sessió de data 16/01/2017, en allò
relatiu a la declaració d’interès públic i d’utilitat pública de caràcter municipal el PROJECTE
D’IMPLANTACIÓ DE PLANTA DE COMPOSTATGE DE DEJECCIONS RAMADERES AL POLIGON 11
PARCEL·LA 62 i 64 del terme municipal d’Alcarràs, partida de Vallmanya, als efectes previstos en l’article
297 de les Normes Urbanístiques del POUM, com a requisit addicional per a la seva implantació en sòl no
urbanitzable (pronunciament 1er de l’acord).
SEGON.- Apreciar que en la persona de l’Alcalde, Sr. Miquel Serra i Godia i els regidors Sr. Jaume Bernis
Castells i Sr. Simeò Abad Moliné, concorren la causa d’abstenció de tenir relació personal en l’assumpte, i
en conseqüència, designar al Primer Tinent d’Alcalde, Sr. Santi Pelegrí Cortijo perquè substitueixi
l’Alcalde en l’exercici de competències derivades del present acord, així com en la tramitació del
procediment d’aprovació prèvia d’autorització del projecte en sòl no urbanitzable, concessió de llicències
urbanístiques de qualsevol mena i qualsevol altre assumpte de competència municipal relacionat amb
l’esmentat projecte.
TERCER.- Notificar el present acord a la persona interessada.
Oberta deliberació es donen les següents intervencions:
1.- El Sr. Manel Ezquerra, portaveu del grup municipal de SA, tot i estar d’acord, recorda que va demanar
la creació d’una comissió de seguiment i no s’ha dit ni fet res. Saben dels contactes entre les parts per tal
d’ arribar a una entesa, però no s’acaba de conciliar mai. Recorda que els que avui s’abstenen en la
resolució estan en totes les comissions i en totes les converses on si que es parla. Per això, per la manca
d’infromació donada ni en seu ni en comissió, s’abstindran.
2.- El Sr. Jordi Charles, portaveu del grup municipal del PDeCAT, es manifesta a favor, perquè creu que hi
ha un quasi acord entre les parts. Però demana poder saber el pacte que es establir quan passi.
Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de deu dels tretze regidors que integren el
Ple, per l’abstenció en votació de l’Alcalde Sr. Miquel Serra i dels regidors Sr. Jaume Bernis i Sr. Simeò
Abad Moliné, resta aprovada per 8 vots a favor (cinc regidors del grup d’ERC, tres regidors del PDeCAT),
i 2 vots d’abstenció dels regidors del grup de SA.

L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d'Hisenda
celebrada el dia 24 de maig de 2017, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS:
Un cop aprovada la liquidació del pressupost de 2016, s’ha determinat el superàvit pressupostari, amb un
import de + 604.996,48 €.
El projecte de pressupost de 2017, preveu que es tancarà l’exercici amb un superàvit de 384.824,33 €.
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera determina que
aquest superàvit s’ha de destinar a reduir endeutament.
El projecte de llei de pressuposts generals de l’estat per a 2017, preveu la prorroga de les destinacions
alternatives de la Disposició Addicional Sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera (en el cas que s’aprovi el projecte de llei de pressupostos de
l’estat, actualment en tramitació, sense cap modificació).
No obstant a data d’avui, només es pot destinar a reduir endeutament.
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7.- Expedient núm. 2456/2017 . PROPOSTA SOBRE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER A L'APLICACIÓ
DEL SUPERÀVIT PRESSUPOSTARI PER A MC 5/2017, PER APLICACIÓ SUPERÀVIT 2016.
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El projecte de pressupost de 2017 de l’Ajuntament d’Alcarràs, preveu un préstec per finançar inversions, i
es planteja la possibilitat de destinar la reducció d’endeutament a no concertar aquest préstec, amb el
que el deute a 31/12/2017 serà inferior al previst, i per tant s’aconseguirà l’objectiu de reducció de
l’endeutament.
Les inversions afectades passaran a finançar-se amb el superàvit de l’exercici 2016.
Si es concertes una nova operació, les condicions econòmiques serien més gravoses per l’ajuntament
que les de les operacions actualment existents (tipus d’interès més alts, ja que s’aplican diferencials més
alts), amb el que aquesta modificació permet generar estalvis en el capítol 3 del pressupost.
Part d’aquestes actuacions es poden considerar financerament sostenibles. Per aquest motiu es planteja
també aprovar la modificació per finançar-les amb superàvit, si bé condicionada a l’aprovació del projecte
de Llei de Pressupostos de l’estat per a 2017.
Per fer-lo cal tramitar expedient de modificació del pressupost, en la modalitat de crèdit extraordinari amb
càrrec al romanent líquid de tresoreria.
Vistos els informes de Secretària i intervenció.
Realitzada la tramitació legalment, es proposa al Ple l'adopció del següent
ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits 5/2017 (expedient n.º 2456/2017) del
Pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari per a l'aplicació del superàvit pressupostari
amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals, el detall del qual és el següent:
PRESSUPOST D’INGRESSOS:
450
87000 Romanent de tresoreria GENERAL
PRESSUPOST DESPESES
160
164 6221701 Nou cementiri
351
933 6321701 Substitució gespa camp de futbol
TOTAL

544.109,00

273.000,00
271.109,00
544.109,00

1er. Reducció de l’endeutament en l’import de 384.824,33 €, que es materialitza en la no concertació de
la nova operació prevista en el pressupost, i que afecta al finançament de les següents obres:
160
164 6221701 Nou cementiri
273.000,00
351
342 6321701 Substitució gespa camp de futbol
111.824,33
TOTAL
384.824,33
2n. Inversió financerament sostenible (condicionat a l’aprovació de la prorroga de la DA 6èna de la LO 2/2012
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, prevista al projecte de llei de pressupostos generals de
l’estat per a 2017)
351

933 6321701

Substitució gespa camp de futbol

159.284,67

TERCER. Aquesta modificació es realitzarà sobre el pressupost prorrogat (actualment el vigent). Un cop
aprovat el pressupost de l’exercici (actualment en tramitació) s’entendrà feta sobre el pressupost definitiu. En
el moment de l’entrada en vigor del pressupost i d’aquesta modificació de crèdit, els crèdits inicialment
previstos en el pressupost que passen a finançar-se amb el romanent de tresoreria tindran la consideració de
no disponibles, amb els següents imports:
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SEGON. Els imports aplicats a les diferents destinacions són:
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164 6221701
342 6321701

Nou cementiri
Substitució gespa camp de futbol
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273.000,00
271.109,00

Així mateix, l’excedent que quedi a la partida de substitució del camp de futbol no declarada no disponible,
s’entendrà traspassada a la partida 351.933.6321701 (canvi de classificació funcional)
QUART. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida,
per un termini de quinze dies, durant els quals els interessats el podran examinar i presentar reclamacions
davant del Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s'han
presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini d'un mes per resoldre-les.
Oberta deliberació és donen les següents intervencions:
1.- El regidor portaveu del grup municipal del PP, Sr. Simeó Abad, es manifesta conforme si el romanent es
destina per les obres proposades.
2.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra informa que segons la interventora el romanent s’ha de destinar a reduir
endeutament, tret de la destinació a inversions financerament sostenibles si s’aprova la llei de pressupostos,
curiosament es considera així el cementiri , per tant el pressupost inicialment preveu la concertació d’un
crèdit, però concertar un crèdit amb comissions i interessos és financerament més perjudicial que destinar el
romanent de crèdit, en aquests casos es podria utilitzar el romanent.
3.- El Sr. Manel Ezquerra, portaveu del grup de SA, manifesta que s’abstindran perquè considera que es
tracta d’un mecanisme tècnic legal que justifica un excés de despesa ja manifestat en l’aprovació del
pressupost i perquè no han participat en la seva elaboració.
4.- El Sr. Jordi Janés, portaveu del grup del PDeCAT. Es manifesta a favor si la destinació del romanent a
inversions.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
l’aprova per 11 vots a favor dels regidors dels grups municipals d’ERC, PDeCAT i PP, amb 2 vots
d’abstenció dels regidors del grup de SA.

L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d'Hisenda
celebrada el dia 24 de maig de 2017, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS:
En finalitzar l’exercici 2016, hi ha factures pendents d’aplicació al pressupost, comptabilitzades en la partida
413 per import de 9.072,72 €, que es troben pagades i pendents d’aplicació al pressupost.
Durant l’exercici 2016, l’ajuntament ha realitzat una sèrie de serveis i subministraments, les factures de les
quals han arribat durant l’exercici 2017.
En l’exercici 2017, han arribat factures de servei d’exercicis anteriors, que no estan previstes en el pressupost
vigent.
En finalitzar l’exercici s’han introduït canvis en el sistema de comptabilització, per tal que aquestes factures es
puguin incorporar a l’exercici següent. No obstant aquestes factures s’han vist afectades, ja que sistema de
comptabilització seguit fins a 2016, no ha permès comprovar si existia crèdit adequat i suficient, ni la
incorporació de romanents de crèdit.
De forma simultània es tramita una modificació de crèdit del pressupost de 2017 (2016 prorrogat a 2017), amb
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8.- Expedient 1489/2017. RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS PER DESPESES
CORRENTS REALITZADES DURANT L’EXERCICI 2016 I Expedient 2468/2017 DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT 6/2016, PER DONAR-LI COBERTURA.
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càrrec al romanent de tresoreria, per dotar de crèdit per poder fer front a aquestes despeses, i no afectar als
crèdits de l’exercici 2017.
Vist l'informe d'Intervenció on consta que en aplicació de l'article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril,
el reconeixement d'obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol causa, no ho haguessin
estat en aquell a què corresponien, és competència del Ple de la Corporació, i que en aquest cas concret és
possible la seva realització.
Atès que aquestes factures no superen individualment les xifres que estableix la normativa general sobre
contractació administrativa.
Es proposa al Ple de la Corporació l'adopció de següent:
ACORD:
PRIMER. Aprovar les factures que consten a la relació adjunta, que a 31/12/2016, es trobaven pendents
d’aplicació, per import de 9.072,72 €.
SEGON. Convalidar l’aprovació de factures de la relació adjunta, per import de 65.019,99 € corresponents a
l’exercici 2016 i que han arribat al 2017, en els casos en que no existia crèdit adequat i suficient en l’exercici
2017 (expedient de reconeixement de crèdits 2/2017), i aplicar-les al pressupost de 2017.
TERCER. Convalidar l’aprovació de factures de la relació adjunta, per import de 86.892,54 € amb data de
2017, però que es corresponen amb despeses d’exercicis anteriors, que han arribat al 2017, en els casos en
que no existia crèdit adequat i suficient en l’exercici 2017, i aplicar-les al pressupost de 2017.
QUART. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits n.º MC 6/2017, en la modalitat de crèdit
extraordinari, finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici
anterior, per fer front a les despeses d’anys anteriors que s’han comptabilitzat en el pressupost de 2017 (per
manca de partida al 2016, per retard en l’arribada de factures) d'acord amb el QUART. Aprovar inicialment
l'expedient de modificació de crèdits n.º MC 6/2017, en la modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb
càrrec al romanent líquid de Tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici anterior, per fer front a les
despeses d’anys anteriors que s’han comptabilitzat en el pressupost de 2017 (per manca de partida al 2016,
per retard en l’arribada de factures) d'acord amb el detall que consta a l'expedient.

SISÉ. Publicar el pressupost modificat, un cop aprovada definitivament la modificació, en el Butlletí Oficial de
la província de Lleida resumit per capítols i remetre còpia de l’expedient a la Generalitat de Catalunya i al
Ministeri d’Economia i Hisenda.
ANNEX.- MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 6/2017. PARTIDES QUE ES MODIFIQUEN:

Annex: Modificació de crèdit 6/2017.
Partides que es modifiquen:
PRESSUPOST D’INGRESSOS:
450 87000

Romanent de tresoreria per a despeses generals

161.104,78

PRESSUPOST DE DESPESES:
Org. Prog. Econòm.
Descripció
100
132
22401 ASSEGURANCES POLICIA
112
153
21202 REP. MANTENIMENT I CONSERVACIÓ EDIFICIS BRIGADA

Import
1.176,15
758,13
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CINQUÈ.- Exposar l’expedient al públic, mitjançant publicació en el Butlletí oficial de la província de Lleida i
en el tauló d’anuncis de la Paeria, per a què, en el termini de quinze dies hàbils, els interessats pugin
presentar reclamacions contra l’acord. Durant l’esmentat termini l’expedient complert estarà a disposició
pública pel seu examen, si durant aquest termini no es presenta cap reclamació, la modificació del
pressupost es considerarà aprovada definitivament sense necessitat de nou acord exprés.

112
112
112
112
112
130
140
150
160
170
170
170
170
170
180
190
190
190
190
190
200
200
201
201
202
202
202
202
202
204
204
240
242
242
242

153
153
153
153
1532
161
1621
163
164
133
133
165
165
165
172
171
171
171
171
171
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
323
323
323
323

21302
21402
22403
2211301
21001
2210005
25001
2279910
2210403
21006
2210008
21005
21005
21007
25004
21009
2210010
2279921
2279925
2279931
21206
2210201
25005
2269951
21208
2210013
2220005
2269952
2270001
2210504
2270002
22410
22412
2270003
6251703

243
243
243
244
244
244
244
260
260
260
260
260
270
270
270
270
281
282
290
290
290
310
320
330
330
330
330
350
351

323
323
323
323
323
323
323
330
330
330
330
330
3321
3321
3321
3321
334
334
336
336
336
338
338
231
340
341
342
342
342

21213
2210204
2270004
21214
21214
2210205
2270005
2210017
2220009
2260901
2260901
2270006
21217
2220010
2260903
2270007
2210551
2269965
2020500
2210020
2269968
2219903
2260906
2210206
2200108
20304
2270011
21223
21224

REP. MANTENIMENT I CONSERVACIÓ MAQUINARIA BRIGADA
REP. MANTENIMENT VEHICLES BRIGADA
ASSEGURANCES BRIGADA SERV. COMUNITARIS
PRODUCTES MANTENIMENT GOSSOS
REP. MANTENIMENT I CONSERVACIÓ CARRERS
SUBM. ELÈCTRIC DIPÒSITS D’AIGUA
CONSELL COMARCAL RECOLLIDA ESCOMBRERIES
SERVEI EXTERN NETEJA VIARIA
VESTUARI CEMENTIRI
REP. MANTENIMENT I CONSERVACIÓ SEMÀFORS
SUBM. ELÈTRIC ENLLUMENAT PÚBLIC
REP. MANTENIMENT I CONSERVACIÓ LLAR JUBILATS
REP. MANTENIMENT I CONSERVACIÓ LLAR JUBILATS
REP. MANTENIMENT I CONSERVACIÓ LLAR JUBILATS
CONSELL COMARCAL ANIMALS DOMÈSTICS
REP. MANTENIMENT I CONSERVACIÓ PARCS I JARDINS
SUBM. ELÈCTRIC PARCS I JARDINS
SERVEIS EXTERNS JARDINERIA POL. GALILEO
SERVEIS EXTERNS JARDINERIA ESPORGA
ALTRES SERVEIS EXTERNS PARCS I JARDINS
REP. MANTENIMENT I CONSERVACIÓ LLAR JUBILATS
SUBM. GAS LLAR DE JUBILATS
CONSELL COMARCAL SERVEIS SOCIALS
ACTIVITAT SERVEIS SOCIALS
REP. MANTENIMENT I CONSERVACIÓ ROQUETES
SUBM. ELÈCTRIC LES ROQUETES
TELÈFON LES ROQUETES
ALTRES DESPESES ACTIVITATS LES ROQUETES
SERVEIS EXTERNS NETEJA LES ROQUETES
PRODUCTES ALIMENTARIS CENTRE OBERT
SERVEIS EXTERNS NETEJA CENTRE OBERT
ASSEGURANCES ESCOLA DE MÚSICA
ASSEGURANCES ESCOLA BRESSOL
SERVEIS EXTERNS NETEJA ESCOLA BRESSOL
ADQUISICIÓ MOBILIARI ESCOLA BRESSOL
REP. MANTENIMENT I CONSERVACIÓ CEIP COMTES
TORREGROSSA
SUBM. GAS CEIP COMTES DE TORREGROSSA
SERVIS EXTERNS NETEJA CEIP COMTES TORREGROSSA
REP. MANTENIMENT I CONSERVACIÓ CEIP SALADAR
REP. MANTENIMENT I CONSERVACIÓ CEIP SALADAR
SUBM. GAS CEIP COMTES DE TORREGROSSA
SERV. EXTERN NETEJA CEIP COMTES DE TORREGROSSA
SUBM. ELÈCTRIC LO CASINO
TELÈFON LO CASINO
ACTIVITATS CULTURALS LO CASINO
ACTIVITATS CULTURALS LO CASINO
SERVEI EXTERN NETEJA LO CASINO
REP. MANTENIMENT I CONSERVACIÓ BIBLIOTECA
TELÈFON BIBLIOTECA
ACTIVITATS BIBLIOTECA
SERVEI EXTERN NETEJA BIBLIOTECA
PRODUCTES ALIMENTARIS BALLS LO CASINO (VENDA)
ACTIVITATS NITS A LA FRESCA
ARRENDAMENT LOCAL SAURET
SUBM. ELÈCTRIC ALLOTJAMENT VELL
ACTIVITAT PRATIMONI HISTÒRIC
ALTRES SUBMINISTRAMENTS FESTA MAJOR
ACTIVITATS ALTRES FESTE INSTITUCIONALS
SUBMINISTRE GAS LO CASINO
SUSCRIPCIONS REVISTES, DIARIS PME
ARRENDAMENT MAQUINARIA PME (BICIS SPINNIG)
SERVEIS EXTERNS NTEJA PME
REP. MANTENIMENT I CONSERVACIÓ PISCINES
REP. MANTENIMENT I CONSERVACIÓ CAMP FUTBOL
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255,93
48,68
392,41
14,83
523,02
831,65
43.176,50
14.972,56
19,37
27,25
449,12
141,69
1.498,74
2.881,15
20.085,19
3.805,45
395,59
229,90
5.740,12
628,85
186,23
161,79
13.308,24
506,70
355,12
93,44
38,64
194,80
221,29
9,86
295,11
546,57
421,16
672,27
272,25
182,36
1.422,72
4.503,29
74,80
348,48
1.994,42
7.853,43
992,10
54,36
635,25
850,00
2.463,42
86,85
257,05
45,00
478,06
435,03
800,00
3.346,51
335,63
117,60
449,97
590,54
615,38
220
411,40
1.069,88
1.019,28
101,61
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360
360
360
370
371
374
380
400
400
450
450
450
450
450
450
450
450
450
450
455
490

410
410
410
412
412
412
430
4311
4311
920
920
920
920
920
920
920
920
920
920
931
934

2210027
2210406
2270013
21309
2210127
2270014
21013
22421
2269973
21230
2200016
2200016
2220018
2220018
2260301
2260301
2270015
2270902
6261707
35999
31900
Total

SUBM. ELÈCTRIC CENTRE MAJOR
VESTUARI GUARDA RURAL
SERVEI EXTERN NETEJA CENTRE MAJOR
REP. MANTENIMENT I CONSERVACIÓ MAQUINARIA
SUBM. AIGUA ALS MASSOS-COMUNITAT REGANTS
SERVEI EXTERN NETEJA ALLOTJAMENT
REP. MANTENIMENT I CONSERVACIÓ POL. INDUSTRIALS
ASSEGURANCES FIRES
ALTRES DESPESES FIRA DEL COMERÇ
REP. MANTENIMENT I CONSERVACIÓ AJUNTAMENT
MATERIAL OFICINA ADM. GENERAL
MATERIAL OFICINA ADM. GENERAL
TELÈFON ADMINISTRACIÓ GENERAL
TELÈFON ADMINSTRACIÓ GENERAL
PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIAL A CÀRREC AJ.
PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIAL A CÀRREC AJ.
SERVEIS EXTERNS NETEJA ADM. GENERAL AJUNT.
SERVEIS GENERALS EXTERNS NOMINES
EQUIPS INFORMÀTICS ADMINISTRACIÓ GENERAL
ALTRES COMISSIONS BANCÀRIES
COMISSIONS BANCÀRIES NO DISPONIBILITAT
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42,73
251,60
715,00
389,79
4.181,84
509,22
29,73
314,54
187,50
144,30
9,40
885,72
54,35
965,36
66,93
315
588,88
2.099,96
1.956,57
78,3
227,89
161.104,78

Oberta deliberació és donen les següents intervencions:
1.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra informa que la feina exhaustiva de la intervenció ha posat de manifest la
necessitat de regularitzar al pressupost de 2017 una sèrie de factures que no constaven al pressupost de
2016, com es va fer amb el PME ara es fa amb l’Ajuntament.
2.- El Sr. Manel Ezquerra, portaveu del grup de SA, manifesta que s’abstindran perquè considera que es
tracta d’un mecanisme tècnic legal que justifica un excés de despesa, però que manifesta que s’han fet
malament les coses.
4.- El Sr. Jordi Janés, portaveu del grup del PDeCAT. Es manifesta a favor, però coldrien que el detall de les
factures s’informés amb anterioritat a la sessió plenària.

9.- Expt. Núm. 1755/2017. MOCIÓ DE RECOLÇAMENT DE LA CAMPANYA «ABAIXEM LES RÀTIOS. NO
A LA MASSIFICACIÓ DE LES AULES»
L’Alcalde-President proposa la moció dictaminada favorablement a la comissió informativa de Governació
celebrada el dia 24. de maig de 2017, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS:
A instancia de la FaPaC, Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya, ’Associació
Catalana de Municipis, la regidora delegada d’Ensenyament Sr. Noelia Díaz Charles, en nom (del Grup
Municipal d'E.R.C/ de tots els grups municipals), de conformitat amb allò que preveu l'article 91.4 i 97 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, vista la proposta de MOCIÓ DE RECOLÇAMENT DE LA CAMPANYA
«ABAIXEM LES RÀTIOS. NO A LA MASSIFICACIÓ DE LES AULES», vol sotmetre a la consideració del ple
per al seu debat i, si escau, la seva aprovació per part d'aquest, la següent
MOCIÓ:

Atès que la ràtio és un dels indicadors dels quals disposem a l'hora de mesurar la qualitat de l'educació i

Codi Validació: SGDR4J64XCTJ32PMD994H7ZXS | Verificació: http://alcarras.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 30 de 42

Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
l’aprova per 11 vots a favor dels regidors dels grups municipals d’ERC, PDeCAT i PP, amb 2 vots
d’abstenció dels regidors del grup de SA.
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és una prioritat per assolir aquest objectiu, posem de manifest que:
La baixada de ràtio a 20 alumnes té un efecte positiu sobre el rendiment acadèmic de l'alumnat i sobre
les pràctiques pedagògiques del professorat, i ha de ser entès com una oportunitat davant el descens
demogràfic.
1.

Permet un ensenyament més individualitzat i una correcta atenció a les necessitats de l'alumnat.

2.

Garanteix una major satisfacció professional del professorat perquè pot dedicar més temps a
l'ensenyament i reduir les intervencions no acadèmiques.

3.

Facilita la possibilitat d'implantar noves metodologies d'innovació a l'aula.

4.

Afavoreix la implicació familiar en l'educació dels infants

Per aquests motius i d’acord amb la Resolució 175/XI del Parlament de Catalunya sobre el tancament de
línies d’ensenyament i sobre les ràtios d’alumnes que insta el Govern a aquests efectes, l’Ajuntament
d’Alcarràs vol manifestar el seu posicionament i aprovar el següent:

ACORD:
L'Ajuntament d’Alcarràs durà a terme totes les accions necessàries per tal d'instar al Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a:
1.

Mantenir en funcionament totes les línies i tots els grups educatius.

2.

Adequar la ràtios per interès general a la demanda del municipi amb una ràtio base de 20
alumnes a P3 (modificació del Decret 75/2007, del 27 de març, pel qual s'estableix el
procediment d'admissió d'alumnat als centres i modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol,
d’educació, on s’estableix la base legal màxima).

3.

Comunicar aquest acord al president de la Generalitat, a la consellera d'Ensenyament, al Consell
Escolar Municipal, i a les escoles del municipi.

4. Conseqüentment amb la sol.licitud de reducció de ratios, demanar l’adequació dels espais i

Oberta deliberació el regidor del PDeCAT Sr. Jordi Janés es manifesta d’acord, especialment respecte al 4 t.
Punt convingut, especialment perquè a les dos escoles ja existeixen 3 línies des de P3 i que l’IES està
saturat.

Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
l’aprova per unanimitat.

10.- Expt. Núm. 1588/2017. MOCIÓ EN RELACIÓ A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
RELATIVA A L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA
L’Alcalde-President proposa la moció dictaminada favorablement a la comissió informativa de Governació
celebrada el dia 24 de maig de 2017, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS:
A instancia de l’Associació Catalana de Municipis, (el Grup Municipal d'E.R.C/Tots els grups municipals, de
conformitat amb allò que preveu l'article 91.4 i 97 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
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centres educatius d’educació primària i secundària al municipi d’Alcarràs a les ratios demanades.
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de les entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, vista la proposta de MOCIÓ
SOBRE LA SENTÈNCIA DEL TC RELATIVA A L'IMPOST DE PLUSVÀLUES, vol sotmetre a la consideració del
ple per al seu debat i, si escau, la seva aprovació per part d'aquest, la següent
MOCIÓ:
Atès que per Sentència del Tribunal Constitucional, de data 16 de febrer de 2017, s’han declarat
inconstitucionals i nuls els articles 4.1, 4.2 a) i 7.4 de la Norma Foral 16/1989, de 5 de juliol, de l’Impost sobre
l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana del Territori Històric de Guipúscoa, però únicament
en la mesura que sotmeten a tributació situacions d’inexistència d’increments de valor.
Atès que la sentència del TC conté un mandat al legislador perquè porti a terme les modificacions o
adaptacions del règim legal de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana per tal
que els supòsits d’inexistència d’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana deixin d’estar-hi
subjectes.
Atès que, si bé el TC encara no s’ha pronunciat sobre la regulació de l’IIVTNU continguda al Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals (TRLHL), el text
dels articles 107 i 110.4 d’aquesta llei és pràcticament idèntic al de les disposicions de la norma foral de
Guipúscoa declarades inconstitucionals, raó per la qual podem preveure que el TC, quan s’hagi de pronunciar
sobre els esmentats articles del TRLHL que regulen el que popularment es coneix com a pressupost sobre la
plusvàlua, ho farà en termes equivalents als de la Sentència de referència.
Atès que l’aplicació de la doctrina del TC podria comportar que els ajuntaments haguessin de procedir a la
devolució de quantitats liquidades en concepte d’IIVTNU en relació a terrenys que no havien experimentat un
increment de valor, com a conseqüència d’una regulació estatal incorrecta els efectes negatius de la qual no
s’han d’assumir, en cap cas, pels ens locals afectats.
Tots els Grups Municipals proposen al ple de la corporació l’adopció dels següents
ACORDS:

Segon.- Instar el Govern de l’Estat a incloure en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2017 una
partida específica per compensar els ajuntaments, en el cas que, per efecte d’una Sentència del Tribunal
Constitucional, hagin de procedir a la devolució de quantitats liquidades en concepte de l’IIVTNU aplicat en
relació a terrenys el valor dels quals no havia experimentat cap increment.
Tercer.- Posar a disposició dels ciutadans assessorament en tot allò referent a la gestió i liquidació de l’impost
sobre l’increment de Valors del Terrenys de Naturalesa Urbana.
Quart.- Promoure, juntament amb les entitats municipalistes, un debat públic al voltant del finançament dels
ens locals, amb l’objectiu que esdevinguin unes administracions sostenibles econòmicament i puguin
desenvolupar de forma eficient les competències que els pertoquen.
Cinquè.- Notificar d’aquest acord al Govern de l’Estat, als diferents grups del Parlament de Catalunya, del
Congrés de Diputats i del Senat, a l’ACM i a l’FMC.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
l’aprova per unanimitat.

11.- Expedient 2546/2017. MOCIÓ PER TAL DE CREAR UNA ORDENANÇA QUE REGULI LA
RECOLLIDA DE CARAGOLS DINS DE LES PROPIETATS PRIVADES.
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Primer.- Instar el Govern de l’Estat perquè presenti, amb urgència, un projecte de llei de modificació del
TRLHL per la qual els supòsits d’inexistència d’increment de valor del sòl deixin d’estar subjectes a l’Impost
sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) i situï el marc jurídic d’aquest impost
en els termes establerts a l’esmentada Sentència del TC.

Esborrany acta de Ple

33

L’Alcalde-President proposa la resolució de la moció dictaminada a la comissió informativa de Governació
celebrada el dia 24. de maig de 2017, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS:
El grup municipal Sempre Alcarràs (SA) a través del seu portaveu Manel Ezquerra Tomàs. de conformitat
amb allò que preveu l'article 91.4 i 97 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, comunicà a la Comissió Informativa
de Governació del dia 24/05/2017, que vol sotmetre a la consideració del ple per a ser inclòs a l'ordre del dia,
per al seu debat i, si escau, la seva aprovació per part d'aquest.
MOCIÓ PER TAL DE CREAR UNA ORDENANÇA QUE REGULI LA RECOLLIDA DE CARAGOLS DINS
DE LES PROPIETATS PRIVADES.
Fa tres anys, en una assemblea del Sometent d'Alcarràs, els allí integrants van acordar presentar una
instància a l'Ajuntament demanant la prohibició de recollida de caragols dins de les propietats privades.
Van fer arribar aquesta instància a representants del món rural com són les 9 comunitats de regants
d'Alcarràs. Es va fer per tal de sumar esforços i presentar les instàncies conjuntament a l'Ajuntament.
Considerem que aquest consens entre les entitats vinculades a les propietats del món rural és una
condició important per demanar aquesta prohibició.
En aquella instància dèiem que d’un temps ençà, havia augmentat considerablement les persones que
recullen caragols, amb els consegüents danys que això provoca a les explotacions agràries, així com a
les propietats privades del nostre municipi. Aquesta circumstància continua actualment.
Les principals incidències que causen són:
-Destrosses als camps de conreu. Per exemple, pedres dels marges que acaben al mig dels bancals
-Destrosses a les tanques perimetrals.
-Petits furts d'hortalisses que cometen com a complement a la recollida de caragols, o simplement
utilitzen la recollida com justificació per entrar a les propietats privades.

Aquesta problemàtica que pot semblar menor, no ho és, posa en entredit la seguretat de la cadena
alimentària:
Les persones que recullen caragols no tenen cap coneixement si s'han utilitzat productes fitosanitaris o
herbicides en les "hores" anteriors a la recollida.
Posteriorment a aquella instància, durant aquests tres anys, poblacions com Castellnou de Seana,
Almenar i Arbeca han creat una ordenança en aquest sentit.
Per tot això exposat, demanem prendre els següents
ACORDS:
1- L'Ajuntament d'Alcarràs endegarà els mecanismes adients per crear una normativa que reguli aquesta
activitat i prohibeixi l'accés a les finques privades.
2- Augment del control de la Prohibició de venda il·legal de caragols en tot el terme municipal.
3- Realitzar la corresponent difusió d'aquesta mesura, així com la creació d'uns cartells indicatius
informant d'aquesta prohibició, col·locant-los a les entrades dels principals camins on també es reiteri la
prohibició de l'accés a les propietats privades
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-Infringeixen també la llei amb la venda il·legal dels caragols per l'interior de la població, alhora
incompliment de la normativa venda animals vius.
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Oberta deliberació el regidor del grup municipal de SA Sr. Manel Ezquerra aporta cartells indicatius de la
prohibició de d’entrar en propietats privades per la recollida de caragols realitzat per alguns municipis, cosa
que sense afectar a la legalitat serviria per evitar actuacions no desitjades com a robatoris i serviria a la
policia per poder actuar.

El Sr. Jordi Janés del grup municipal del PDeCAT creu que s’hauria de exposar al Patronat Municipal
d’Ajut al Jove Agricultor (PMAJA) una proposta d’aquest tipus, per això s’abstindran, tot i que creu que ja
està prohibit entrar en propietats privades i els propietaris ja poden requerir l’auxili policial.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra insisteix que la prohibició ja existeix legalment no sols per l’entrada en
propietats privades sinó per la venda incontrolada de caragols creu que es pot estudiar pel PMAJA ficar
cartells i això evitar que la prohibició sigui extensible a les persones que poden anar a buscar caragols
d’uns forma tradicional.
El Sr. Manel Ezquerra del grup municipal de SA, manifesta que no dubta de la bona tasca de la policia,
però hi ha coses que es poden millorar com en tot, estan d’acord que es passi la proposta al PMAJA, tot i
considerar que tots els propietaris de finques rústiques tenen dret a defensar el seu dret i no solament els
grans sectors i propietaris representants al PMAJA.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
per unanimitat aprova suspendre la resolució, per passar la proposta a dictamen del PMAJA,

12.- ESCRITS OFICIALS I INSTÀNCIES.

12.1.- Expedient 2542/2017. Reconeixement del Conseller d'Empresa i Coneixement per implantació
de la Finestra Única Empresarial a la Seu Electrònica Municipal

El Ple es dona per comunicat.

12.2.- Expedient 1240/2017. Cmunicació de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, relatiu a
l’Informe 4/2017, relatiu a la gestió recaptatòria en municipis d’entre 5.000 i 20.000 habitants,
exercici 2013.
Es comunica al Ple que en data 24/05/2017 es rep ofici de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, en el
que, d’acord amb el que preveuen els articles 42 i 44 de la Llei 18/2010, del 7 de juny, i l’article 42 del
Reglament de règim interior de la Sindicatura de Comptes, del 23 d’octubre del 2012, la Sindicatura
comunica informe que s’ha publicat a la pàgina web de la Sindicatura (www.sindicatura.cat) l’informe
4/2017, relatiu a la gestió recaptatòria en municipis d’entre 5.000 i 20.000 habitants, exercici 2013.
L’Ajuntament d’Alcarràs és un dels cent quaranta-set ajuntaments tractats en l’esmentat informe.
Significant que, d’acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de
mesures fiscals, financeres i administratives, aquest informe s’ha de sotmetre al coneixement dels òrgans
de govern de l’ajuntament, i se n’ha de fer publicitat a la vostra seu electrònica corporativa.
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Per fer constar que el Conseller d’Empresa i Coneixement, mitjançant ofici del dia 16/05/2017, en relació
amb la Llei 16/2015, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels
Governs locals i d’impuls de l’activitat econòmica, fa reconeixement a l’Ajuntament d’Alcarràs com a un
dels primers Ajuntaments en implantar la Finestra única Empresarial i el Portal electrònic únic per a
empreses dins de la seva Seu Electrònica. Aportant un distintiu per ser exposat pel municipi als espais
d’atenció ciutadana.
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Per tot el qual l’Alcalde-President, per raons d’urgència, disposa donar compte del tràmit de comunicació i
publicació, deixant per a una propera sessió la comunicació de les actuacions municipals a realitzar en
virtut de les recomanacions efectuades.
Per tot el qual, es proposa per l’Alcaldia:
1.- Sotmetre al coneixement del Ple la Comunicació de la Sindicatura de Comptes de l’informe 4/2017,
relatiu a la gestió recaptatòria en municipis d’entre 5.000 i 20.000 habitants, exercici 2013.
2.- Donar publicitat a la seu electrònica corporativa.
3.- Analitzar les recomanacions genèriques donades als municipis fiscalitzats, per tal de proposar
mesures a la propera sessió que es celebri.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
l’aprova per unanimitat.
12.3.- Expedient PLN/2/2017. Sol.licitud de modificació d’ordre d’intervencions.
El Sr. Jordi Janés Girós, regidor portaveu del grup de PDeCAT, degut que a moltes comissions i en plens
es veuen alterats o interromputs per fortes discussions entre dos grups polítics, sent el PDeCAT l’últim en
intervenir posant-se en risc el límit de temps que finalitza a les 12 h., així com havent de fer els precs i
preguntes amb estat de tensió que provoquen perdre el fil argumental. Sol.licita que, tal com es va
acordar al ple d’organització municipal, es modifiqui l’ordre d’intervenció de torn de paraules, passant a
ser el PDeCAT el primer grup en parlar.

“1. Una vegada s’iniciï la deliberació dels assumptes s’atorgarà per l’Alcaldia un primer torn de paraules
als portaveus dels grups municipals, de menor a major representació, intervindran pel següent ordre: 1 .El portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya (PPC). 2 .- El portaveu del grup municipal
de Sempre Alcarràs (SA), 3.- El portaveu del grup municipal de Convergència i Unió (CiU) i 4.- El portaveu
del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Es fa constar que el portaveu podrà traslladar la
paraula a un regidor del seu grup municipal per causa d’haver assistit a la comissió informativa
corresponent o pel coneixement sectorial de l’assumpte a tractar.”
La proposta suposa alterar l’ordre fent la modificació següent:
“1. Una vegada s’iniciï la deliberació dels assumptes s’atorgarà per l’Alcaldia un primer torn de paraules
als portaveus dels grups municipals, de menor a major representació, intervindran pel següent ordre: 1 .El portaveu del grup municipal del Partit Demòcrata Europeu Català (PDeCat) 2 .- El portaveu del grup
municipal de Sempre Alcarràs (SA), 3.- El portaveu del grup municipal del Partit Popular de Catalunya
(PPC).i 4.- El portaveu del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Es fa constar que el
portaveu podrà traslladar la paraula a un regidor del seu grup municipal per causa d’haver assistit a la
comissió informativa corresponent o pel coneixement sectorial de l’assumpte a tractar.”
No obstant, considerant que la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, reguladora de les Bases del Règim Local, art.
47.2.d), requereix la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació, per a “f) Aprovació
i modificació del reglament orgànic propi de la corporació.”, i aquesta majoria especial s’hauria de
mantenir per als acords relacionats amb l’organització i funcionament municipal.
Per la qual cosa, donada la manca de motivació d’urgència, es considera que caldria aixecar la proposta
en règim ordinari.
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L’Alcalde considera que es proposa la modificació del règim de funcionament aprovat pel Ple en la sessió
organitzativa del dia 29 de juny de 2015, en el que en el punt “2 .- Proposta de règim de periodicitat de
les sessions del ple, comunicació de constitució de grups municipals i règim general de funcionament.”,
s’establia en el seu apartat “C) Funcionament del Ple” s’establia d’acord amb el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals (ROFRJCL), contingut en l’art.
77 a 110, i d’altres normes concordants. S’adoptà el següent acord:
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Per tot el qual proposa al ple el següent
ACORD:
Únic.- Considerar la proposta del grup municipal del PDeCAT de modificar el règim de funcionament
aprovat pel Ple en la sessió organitzativa del dia 29 de juny de 2015, descrit als antecedents anteriors.
Disposant que es passi la proposta a dictamen de la comissió informativa de governació i es resolgui en
el proper Ple que es celebri.
Oberta deliberació el Sr. Simeó Abad, portaveu del grup municipal del PP demana que els plens siguin
més àgils, que es facin les preguntes complertes i es facin les respostes puntualment i no distorsionar i
allargar les intervencions com ha passat en sessions anteriors, s’han de debatre les coses però les
posicions de cada grup es poden fer amb butlletins informatius al veïnat, però al ple s’ha d’anar per feina.
El regidor del grup municipal de SA Sr. Manel Ezquerra creu que la proposta està fora de lloc, aprofitant
una situació determinada ocorreguda al ple passat, però els plens considera que estan oberts i s’ha de
poder parlar-ho tot.
El regidor Sr. Jordi Janés, regidor del grup PDeCAT considera que no pot resultar estranya la proposta
després dels darrers moments de tensió, aquesta reiteració es la causa que es vulgui replantejar l’ordre
d’intervenció primer pel grup més majoritari de l’oposició
Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
l’aprova per unanimitat /....
B) ACTIVITAT DE CONTROL
13.- INFORMACIÓ DE COMUNICACIONS AL MINISTERI D'HISENDA D'ESTATS D'EXECUCIÓ DEL
PRESSUPOST I ALTRES ESTATS REQUERITS PER LA NORMATIVA D'ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIS
I CAPACITAT ECONÒMICA I FINANCERA.

L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d'Hisenda
celebrada el dia 24 de maig de 2017, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:

Als efectes de la informació requerida pels grups municipals sobre el control pressupostari i financer,
donat que de les reunions de l'Àrea econòmica de l'ajuntament no s'aixequen actes, sinó que es dona
compte i analitzen els estats d'execució pressupostària i de capacitat econòmica i financera requerida per
la normativa d'aplicació i que es comuniquen periòdicament a l'Oficina virtual de les Entitats Locals del
Ministeri d'Hisenda.
Vistos els informes de la Intervenció municipal, sens perjudici de que les dades són aprovades per
l'Alcaldia o la Junta de Govern, es procedirà amb la periodicitat trimestral o anual que correspongui, a
donar compte al Ple dels estats comunicats, entre d'altres els següents:
Estats comunicats durant el Segon Trimestre de 2017.
a) Execució trimestral del pressupost de 2017 primer trimestre.
Resum general d’execució:
Concepte

Previsions inicials
2017

Estimació
Previsions
definitives

Drets
reconeguts nets

Recaptació
liquida Ex.
corrent

Recaptació
liquida Ex.
Tancats
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ANTECEDENTS:
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Total ingressos

7.395.750,00

7.961.891,50

3.914.042.28

1.070.551,91

478.330,59

Concepte

Previsions inicials
2017

Estimació
Previsions
definitives

Obligacions
reconeguts
netes

Pagaments
Liquits Ex.
corrent

Pagaments
liquits Ex.
Tancats

Total despeses

7.161.160,00

7.727.301,50

1.161.499,38

851.938,97

329.722,23

Es preveu a l’Informe avaluació de compliment del resultat estabilitat pressupostària i del compliment de
la regla de la despesa.
Es preveu el compliment amb el límit d’endeutament: El Deute viu al 1 r trimestre de 2017 es situa en
4.173.445,67 €.
S’observa per la intervenció que les dades facilitades durant el primer trimestre es realitzen salvant les
dades comtables pendents de enregistrar.
b) Estat del Però de Mig de Pagament de les factures.
Entitat

Ratio operacions
pagades (dies)

Ajuntament Alcarràs

Import pagaments
realitzats
9

Ratio operacions
pendents (dies)

666.225,78

20,04

Import pagaments
pendents
376.507,50

Periòde Mig
de Pagament
(dies)
12,99

El Ple es dona per comunicat.

14.- COMUNICACIÓ DE DECRETS DE L'ALCALDIA I ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN.
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de
Governació celebrada el dia 24. de maig de 2017, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:

L'Alcalde-President comunica al Ple els Decrets de l'Alcaldia i les resolucions de la Junta de Govern,
acordats en virtut de les seves competències, que consten a les actes comunicades als regidors, del
resum següent:
Núm. 06/2017. acta sessió ordinària del dia 5 d’abril de 2017.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 15 de març de 2017.
2.- Comunicació de decrets Alcaldia del núm. 210 del 16/03/2017 al núm. 276 del 05/04/2017.
Núm. 07/2017. acta de la sessió ordinària del dia 19 d’abril de 2017.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 05 d’abril de 2017.
2.- Comunicació de decrets Alcaldia del núm. 277 del 06/04/2017 al núm. 317 del 18/04/2017.
Núm. 08/2017. acta de la sessió ordinària del dia 10 de maig de 2017.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 19 d’abril de 2017.
2.- Comunicació de decrets alcaldia del núm. 318 del 20/04/2017 al núm. 405 del 10/05/2017.
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ANTECEDENTS:
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Núm. 09/2017. acta de la sessió ordinària del dia 17 de març de 2017.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 10 de maig de 2017.
2.- Comunicació de decrets alcaldia del núm. 406 del 11/05/2017 al núm. 442 del 17/05/2017.
El Ple es dona per comunicat.

15.- Expedient 2451/2017. COMUNIACIÓ DE MODIFICACIÓ DE PRESSUPOST PER INCORPORACIÓ DE
ROMANENTS DE CRÈDITS DE 2016 PER A 2017 .
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d'Hisenda
celebrada el dia 24. de maig de 2017, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
Es dona compte del Decret de l'Alcaldia Num. 0462 del dia 22/05/2017, pel qual es dicta la resolució
següent:
ANTECEDENTS:

El Real Decret 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes
Locals (TRLLRHL), estableix en el seu article 182.3 que els crèdits que emparin projectes finançats amb
ingressos afectats hauran d’incorporar-se obligatòriament, amb l’excepció que es desisteixi totalment o
parcialment d’iniciar o continuar l’execució de la despesa.
El Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei
39/1988, en matèria de pressupostos, estableix a l’article 48.3 que en el cas d’incorporacions de
romanents de crèdits per a despeses amb finançament afectat, es consideraran recursos financers
suficients, preferentment, els excessos de finançament i els compromisos ferms d’aportació afectats als
romanents que es pretén incorporar.

Atès que s’ha considerat com a projecte de despesa les actuacions realitzades per l’Aula d’extensió
universitària (2015.022), i en resulta un superàvit que s’ha considerat com a finançament afectat que es
vol transferir a la entitat que gestiona aquesta activitat, per a que a partir d’ara realitzi la seva activitat de
forma totalment separada de l’activitat de l’Ajuntament.
Atès l'expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació de crèdits núm. MC 4/2017, amb la modalitat
d'incorporació de romanents de crèdits, en el qual consta l'informe favorable de l'interventor.
En l'exercici de les atribucions que em confereixen les bases d'execució del vigent Pressupost en relació amb
l'article 182 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 març, i els articles 47 a 48 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril,
RESOLC
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. MC 4/2017, amb la modalitat d'incorporació de
romanents de crèdit, d'acord amb el detall següent:
PRESSUPOST D’INGRESSOS:
450

87010

Romanent de tresoreria afectat

1.124,90
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Els paràgraf 1 i 2 de l’article 182 LLRHL, estableixen que podran incorporar-se crèdits al pressupost de
despeses de l’exercici immediatament següent i sempre que hi hagi suficients recursos financers, els
crèdits extraordinaris i suplements de crèdit autoritzades en el darrer trimestre, els crèdits que emparen
compromisos de despesa i crèdits per operacions de capital.
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PRESSUPOST DESPESES
231

334 484.20 Transferència Aula Extensió Universitària (activitats 2015-2016)

1.124,90

Aquesta modificació es realitzarà sobre el pressupost prorrogat (actualment el vigent). Un cop aprovat el
pressupost de l’exercici (actualment en tramitació) s’entendrà feta sobre el pressupost definitiu.
SEGON. Comunicar al ple de la corporació la present resolució en la primera sessió ordinària que aquest
celebri, de conformitat amb el que estableix l'article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
El Ple es dona per comunicat.
C) PRECS I PREGUNTES.
16.- PRECS I PREGUNTES DELS GRUPS MUNICIPALS.
Com antecedents aquest punt, es vol fer constar que si durant la realització de les preguntes i precs es
suscita deliberació sobre la durada de les mateixes i les deliberacions, l’Alcaldia sosté que per tal que es
puguin formular les màximes preguntes per tots els regidors aquestes haurien de ser curtes i les
deliberacions no s’haurien de produir ja que es tracta de pregunta i resposta que, d’acord amb la normativa,
es poden formular fins i tot per escrit a la següent sessió.
Primer.- Precs i Preguntes del portaveu-regidor del grup municipal de S.A. Sr. Manel Ezquerra:
Formula un Prec:

Formula les següents 6 preguntes:
1.- Com tenim el tema cementiri. Quan iniciem les obres i com les portem a terme?.
2.- Ens podrieu aportar una mica més de transparència amb tot l'afer que està passant amb les entitats del
camp de futbol?
3.- Penseu continuar portant el bar del camp de futbol per administració directa?
4.- Aquest dijous passat es va fer la mesa de contractació dels camins. A la memòria i constava un camí que
es va fer per administració directa el dimarts. Com és que es fa un camí abans de licitar quan aquest tram
consta a la memòria de la licitació?
5.- Ens podríeu explicar com està el tema de la mesquita en aquest moment?
6.- A l’inici d’aquest ple ens heu dit respecte al tema de mediació que es van tenir amb la nostra agrupació
electoral les persones que van fer unes pintades ofensives tractant-nos del ku-klux-klan i de nazis. L’Alcalde
interpel·la dient que l’ha demanat que les preguntes fossin vinculades amb el que és potestat nostra que
s’enten que és per fiscalitzar els òrgans de govern les preguntes, i aquesta pregunta no té res a veure amb la
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1.-Us volíem fer un Prec per un tema d'actualitat. Avui mateix ha hagut una manifestació de treballadors
temporers de la fruita a Seròs. Del qual se'n ha fet ressò als mitjans de comunicació. Voldríem demanar-vos
que a poder ser, demà mateix, com alcalde d'Alcarràs convoqueu a la resta d'alcaldes del Baix Segrià i feu
una roda de premsa on expliqueu que la gran majoria de treballadors al camp se'ls paga correctament i no es
veritat que treballin 11 hores ni que treballin en diumenge com avui han sortit alguns a fer declaracions. La
gran majoria de pagesos entenen i prefereixen fer les hores que toca que són les hores que un treballador
pot rendir correctament. També fa molts anys que molts empresaris agrícoles han fet inversions per adaptar
allotjaments dignes. Apart que la gran majoria també viuen en la gran quantitat de vivendes que per exemple
tenim a Alcarràs. Moltes d'elles de lloguers socials finançats amb els diners de tots els contribuents. O sigui,
difícilment trobaríem un espai on viuen de la manera que avui hem vist a TV3. Per tot això preguem s'expliqui
la veritat del que tenim al camp.
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feina que nosaltres fem, nosaltres no tenim res a veure, aquesta pregunta no clarifica a la gent que nosaltres
fem o deixem de fer feina pel municipi, per tant l’ha demanat que no entrés en aquest tema. El Sr. Manel
Ezquerra pregunta que com és que negueu que aquests nois, i ensenya el full de la Subdirecció General de
Reparació i execució penal de la comunitat els insta a que enviïn l’instancia aquí per a que quedo constància
a l’ajuntament, al Ple, i l’acord està supeditat a que es faci aquest acte, per això si vosaltres no accepteu que
passi pel Ple, i ells van demanar que no sortís amb les càmeres. L’Alcalde reitera que aquesta pregunta no te
res a veure amb la feina de fiscalitzar que vosaltres teniu a disposició, amb les preguntes es fiscalitza la feina
que fa la gent de l’equip de govern que gestionem els diners públics i aquesta pregunta no té res a veure de
cap de les maneres ni motiu amb la nostra feina, per això es procedirà a contestar a les preguntes. El Sr.
Manel Ezquerra respon que se l’està fent un flaco favor a aquests nois per acabar aquest assumpte.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta en la forma següent:
-A la primera pregunta relacionada amb el cementiri: Informa que s’està tancant les negociacions amb els dos
únics propietaris que queden afectats pel nou cementiri amb els que es tenen adoptats acords verbals per fer
permutes de terrenys. Igualment informa que s’està tenint reunions amb empreses funeràries per tal de poder
licitar els serveis funeraris a futur, un cop es realitzin les obres del cementiri, d’urbanització i nínxols, per les
que es pensa sol.licitar una subvenció a la Diputació.
-A la segona pregunta relacionada amb la relació amb les entitats vinculades amb el futbol: Que s’està
demanant que els joves pugin arribar al primer equip, per millorar l’assistència de públic i les relacions
socials, especialment entre l’escola i el club de futbol. Es pretén que es puguin complir les grades del camp
en els partits. En definitiva es pretén crear una figura de coordinador que pugui apropar a les dos entitats.
-A la tercera pregunta relacionada amb la gestió del bar de local social del camp de futbol: informa que s’està
treballant en el plec de condicions, s’està estudiant la proposta presentada pel regidor Sr. Gerard Companys,
que és diferent a la prevista inicialment, ja que es pretenia que el gestor del bar gestionés també les
instal.lacions del recinte del camp de futbol per eliminar personal municipal i produir estalvis de al voltant de
20 o 22 mil euros, tot el qual s’haurà d’estudiar en comissió per fer una proposta final de licitació.
-A la quarta pregunta relacionada amb la contractació de camins i l’execució avançada: informa que es va
tenir que avançar l’arranjament d’un camí per urgència per la queixa motivada dels veïns, per això es va fer i
de fet s’hauria de reduir la contractació.
El Sr. Manel Ezquerra replica que tots els camins són urgents. L’Alcalde contesta que va ser una actuació
singular i urgent.

El Sr. Manel Ezquerra demana informació dels pagaments realitzats per la mesquita, l’Alcalde contesta que
es consultarà i es facilitarà la informació.
-Al prec, relacionat amb la manifestació de temporers, informa que es convocarà una reunió del Patronat
Municipal d’Ajut al Jove Agricultor on tractar aquest assumpte i procurar preveure solucions als problemes que
puguin presentar-se.
Segon.- Precs i Preguntes del regidor del grup municipal de CDC-PDCAT. Sr. Jordi Janès.
Formula les següents preguntes:
1.- Va denunciar l’abandonament de l’abocador darrera de la deixalleria fa uns plens, pregunta si s’ha fet
alguna actuació?.
2.- La font pública de la plaça Arrabaleta no finciona, quan a l’estiu hi ha canalla que la utilitza, pregunta si en
tenen coneixement d’aquest fet?.
3.- Respecte al Bar Casanoves, que ara es destinarà a un punt d’informació juvenil, és una despesa que ens
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-A la cinquena pregunta relacionada amb l’estat de la tramitació de la mesquita: informa que estan pendents
de que presentin la documentació relacionada amb el registre de l’entitat religiosa, ja que es va donar per
caducat l’expedient i respecte a les obres informa que han pagat els impostos corresponents.
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haurien pogut estalviar durant aquests temps, igual com el cost del projecte dels contenidors destinat per la
mateixa finalitat. Quan es pensa executar el projecte.
4.- El PDeCAT dona les gràcies per haver fet la junta de seguretat que es va demanar, donant les gràcies per
aquest fet.
5.- L’Escola de futbol s’ha adreçat als alcaldes afectats, que sembla tenen els ànims encesos, ja que a la
comissió realitzada per tractar el tema del futbol, sembla ser que tots estaven contents amb el tema del
coordinador, però per lo que es sembla no és això, que fareu al respecte.
Formula els precs següents:
1.- Per la zona ajardinada que confronta amb les pistes del Sr. Ramón Tomàs es va demanar perquè la gent
no la utilitzés per aparcar vehicles, s’han fet unes plantacions d’arbustos que no acaben de millorar l’estètica
de la plaça i els voltants, és una qüestió de detall, però demana que es decori la plaça i es visiti la zona per
apreciar el que estan parlant.
2.- Demana que es contestin les instàncies en els terminis legals, ja que alguna no s’ha respòs encara.
3.- El tema de la Casa de l’Hereu, voldrien tenir informació e les actuacions que s’estan fent.
4.- Al parc de l’Era del Jaumeto es van plantar arbres que s’han quedat secs, demana que quan es plantin
arbres es faci en la temporada que toqui, respecte als jocs infantils es demana que es revisin perquè algunes
estan apurats.
L’Alcalde contesta en la forma següent:
-A la primera pregunta relacionada amb l’abocador: informa que es va anar a mirar i els conta que s’ha
controlat perquè la gent no aboqui, s’han fet tasques de neteja. El Sr. Jordi Janés replica que eren empreses
municipals les que llançaven. L’Alcalde contesta que es podrien llançar productes de la poda de setos, però
no residus.
-A la segona pregunta relacionada amb la plaça Arrabaleta: informa que no es sabia però que s’arranjarà.

-A la quarta pregunta sobre l’Era Jaumeto, es revisarà els arbres per mantenir-los.
-A la cinquena pregunta relacionada amb el coordinador del futbol, informa que l’Ajuntament ha de vetllar pels
interessos i l’economia municipal i pel bon funcionament de les instal.lacions i entitats relacionades amb
l’Ajuntament, s’ha proposat lo del coordinador i s’ha parlat amb les juntes, després es diu que als Alcaldes no
els ha agradat quan a la reunió manifestaven conformitat, amb un evident canvi de criteri, no es pot dir que hi
ha ingerència en les entitats, solament demana un motiu per manifestar això, l’equip de govern solament vol
que Alcarràs sorti beneficiat i ajudar a que els joves puguin pujar al primer equip. No entenc perquè s’acusa
d’ingerència quan l’Ajuntament d’Alcarràs fa les inversions, fa els edificis dels vestuaris, el local social i
renova el camp de gespa, tot això ho fa l’ajuntament d’Alcarràs. El Sr. Jordi Janés replica que les queixes
eren per la urgència en posa r una nova junta. El Sr. Jaume Bernis delegat d’Esports anuncia que
l’Ajuntament tindrà un vocal en la junta del camp de futbol.
-Al primer prec relacionat amb l’enjardinament de la zona de l’Institut, informa que es fan visites i que es fan
actuacions, segurament poden quedar millor o es fan d’una forma diferent, però es visiten les zones.
-Al segon prec relacionat amb la resposta de les instàncies contesta que es volen respondre totes, caldria
saber quina es la que no s’ha respós.
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-A la tercera pregunta sobre al projecte d’edificis juvenils: informa que no es pot utilitzar la paraula contenidors
de forma despectiva, ja que és una proposta arquitectònica que permet el reciclatge però que habilita edificis
amb totes les garanties i amb unes condicions excel·lents d’habitabilitat. El projecte en quan es puguin obtenir
els fons de finançament i subvencions que s’estan sol.licitant, s’executarà. El Sr. Jordi Janés replica que
sempre s’ha dit que eren contenidors.
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-Al tercer prec, repecte a la Casa de l’Hereu, informa que s’estan fent informes per part de la Generalitat, del
Departament de Afers Socials per veure si poden reclamar la herència que es va atribuir l’ajuntament de
Lleida.
Tercer.- Preguntes del portaveu-regidor del grup municipal deL PP Sr. Simeó Abad:
El Sr. Siemò Abad pregunta si començarà aviat al rotonda de la Ctra. Nacional-Cta. Vallmanya que es va dir
que començaria aviat.
L’Alcalde informa que al 2016 es va fer una reunió amb els veïns i el Departament per negociar la situació de
la rotonda per evitar la proximitat als habitatges del projecte inicial, es va arribar a un acord i s’ha fet un
projecte diferent, fa uns 15 dies es va anar a parlar per saber l’estat del projecte i la licitació i les van dir que
acabarà de redactar-se a finals de setembre i que la licitació es podria iniciar a partir del mes de gener.
No havent més assumptes que tractar l’Alcalde aixeca la sessió en el lloc, data i hora indicats a
l’encapçalament.
I perquè consti als efectes establerts als arts. 203 al 207 del R.O.F. (R.D. 2568/86, de 28 de novembre), lliuro
aquest certificat, amb reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent i amb el vistiplau
del Sr. Alcalde.
Alcarràs, a la data indicada al marge.
CERTIFICAT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.
Vist i Plau.
L'ALCALDE.
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EL SECRETARI.

