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Pere Biedma Agüera (1 de 2)
Secretari-Interventor
Data Signatura: 11/12/2017
HASH: 8a66836251592a4b27ea4ac2bace17bd

ACTA NÚM. 05/2017

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 11 D’OCTUBRE DE 2017.
Data: 11 d’octubre de 2017.
Horari: Inici a les 20:00 h i acabament a les 22,00 h.
Lloc: Sala de sessions.
A les 20:00 hores del dia onze d’octubre 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.

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.

Número : 2017-0010 Data : 11/12/2017

Regidors:
Sr. Jordi Estela i Ribes (ERC).
Sr. Jordi Janés Girós (PDECAT).
Sr. Gerard Companys Pujol (PDECAT) .
Sr. Manel Ezquerra i Tomàs (SA).

Grups municipals:
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
Partit Demòcrata Català (PDeCAT).
Agrupació Electoral Sempre Alcarràs (SA).
Partit Popular de Catalunya (PPA)
ABSÈNCIES:
Es donen les absències excusades següents:
-Durant tota la sessió: la Sra. Noelia Díaz i Charles (ERC), la Sra. Esther Ibars i Vitores (PDECAT) i el Sr.
Simeó Abad i Moliné (PPC).
-Fins a 9 è. punt de l’ordre del dia la Regidora-Segona Tt. d’Alcalde: Sra. Laia Sisó i Sanjuan (ERC).

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Es celebra sessió ordinària, prèvia convocatòria i publicitat efectuada amb l’antelació i forma
reglamentària, amb quòrum d’assistència suficient. Oberta la sessió i declarada pública per la
Presidència, seguidament es procedeix a conèixer els assumptes inclosos al següent
ORDRE DEL DIA:
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Miquel Serra I Godia (2 de 2)
Alcalde-President
Data Signatura: 11/12/2017
HASH: f3538f50012239bf2dd9a073f705550a

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

Acta de Ple

2

Acte seguit es dona pas a conèixer els següent punts de l’ordre del dia.
A) PART RESOLUTIVA.

1.- Expedient PLN/2017/2. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

Es proposa per l’Alcaldia esmenar l’error en la transcripció del contingut de l’acord del punt 5.- Expedient
núm.: 2892/2017. PROPOSTA ACORD PER A LA DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA DE LES
FACULTATS QUE AQUEST AJUNTAMENT TÉ ATRIBUÏDES EN MATÈRIA DE RECAPTACIÓ DE
DETERMINATS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC, ja que en lloc de fer constar la delegació en executiva, es va
fer constar la delegació en período voluntàri.
Comunicat en la Comissió informativa d’Hisenda del 5/10/2017, de tal forma:

“ACORD:
ACORD PER A LA DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA DE LES FACULTATS QUE AQUEST
AJUNTAMENT TÉ ATRIBUÏDES EN MATÈRIA DE RECAPTACIÓ DE DETERMINATS INGRESSOS DE DRET
PÚBLIC.
/... (transcripció acord de delegació en període voluntàri).
HA DE DIR:
ACORD:

ACTA DEL PLE

ON DIU:

Número : 2017-0010 Data : 11/12/2017

Donat per llegit l’esborrany de l’acta corresponent a l’acta del Ple corresponent a la sessió ordinària del dia 27
de juliol de 2017.

El vigent Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, atribueix als municipis les facultats de recaptació voluntària i executiva dels seus
Tributs i altres Ingressos de Dret Públic.
La complexitat que la realització d' aquestes tasques suposa i així mateix la seva importància dins el més
ampli àmbit de la Hisenda Local, aconsella la utilització de fórmules que permetin un eficaç o adequat
exercici de les facultats esmentades, dins els sistemes que per a aquesta finalitat preveu la normativa local
aplicable.
Considerant convenient la delegació d' aquestes funcions a la Diputació de Lleida, a través de l' Organisme
Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals, o forma de gestió de servei que s’acordi, i essent
conforme a Dret dita delegació, en virtut de l' establert en l' article 7 Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en l’article 106.3 de la Llei
7/85 de Bases del Règim Local i en l' article 9.1 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, s' ACORDA:
PRIMER : Delegar a la Diputació de Lleida, a través de l' Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de
Tributs Locals, o forma de gestió de servei que s’acordi, les facultats que aquest Ajuntament, a l' empara de l'
establert en l' article 106.3 de la Llei 7/85 de Bases de Règim Local i l' art. 7 Reial Decret Legislatiu 2/2004, té
atribuïdes en matèria de recaptació dels ingressos de Dret Públic que s' especifiquen a continuació, amb l'
abast, el contingut, les condicions i la vigència que s' estableixen en el present acord:
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ACORD PER A LA DELEGACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA DE LES FACULTATS QUE AQUEST
AJUNTAMENT TÉ ATRIBUÏDES EN MATÈRIA DE RECAPTACIÓ DE DETERMINATS INGRESSOS DE DRET
PÚBLIC.
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RECAPTACIÓ EXECUTIVA QUE NO TINGUIN ATRIBUIDA UNA PRÈVIA DELEGACIÓ, A SABER:

TÍTOL
Taxa per expedició de documents administratius
Taxa per la utilització de l'escut del municipi
Taxa per llicències urbanístiques
Taxa per llicència d'obertura d'establiment
Taxa recollida escombreries
Taxa clavegueram
Taxa prestació de serveis funeraris i cemintiri municipal
Taxa serveis conservació i millora de camins públics
Taxa retirada i dipòsit de vehícles abandonats
Taxa per aprofitaments especials empreses subministradores
Taxa submnistrament aigua potable
Taxa per ocupació de terrenys de domini públic
Taxa servei escorxador municipal
Taxa servei veu pública
Taxa servei piscina municipal
Ordenança Fiscal General reguladora de preus públics
Ordenança Impost sobre construccions, instal.la. I obres
Ordenança Taxa per prestació servei allotjament temporers
Ordenança Taxa per utilització deixalleria municipal

Altres taxes que es puguin aprovar per l’Ajuntament.
B) PREUS PÚBLICS DERIVATS DE LES ORDENANÇES FISCALS VIGENTS:

Número : 2017-0010 Data : 11/12/2017

O.N
.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
23
25

ACTA DEL PLE

A) TAXES DE LES ORDENANÇES FISCALS VIGENTS:

PREUS PÚBLICS AFECTATS.
ANNEX 1.- Preu públic d’abastament d’aigua de llera als masos i zona industrial.
ANNEX 2.- Preu públic pel servei de bàscula municipal.
ANNEX 3.- Preu públic expedició de documents dels Organismes Autònoms Locals respecte a
cursos de formació.
ANNEX 4.- Preu públic per extracció de terres.
ANNEX 4. Preu públic per circulació de vehícles passats que sobrepassin el pes màxim establert
per l’ordenança de protecció de camins
ANNEX 5. Preu públic pel servei Llar d’Infants.
ANNEX 6. Preu Públic Escola de Música.
ANNEX 7. Preu públic Escola de dibuix i pintura
ANNEX 8. Preu públic Balls lo Casino
ANNEX 9. Preu públic per utilització de sales municipals Sala d’actes del Centre Cultural
Municipal
ANNEX 10. Preu públic per utilització de sales municipals Sala d’actes del Centre major
ANNEX 11. Preu públic per utilització del servei de piscines públiques
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O.N
.
TÍTOL
19 Ordenança Fiscal General reguladora de preus públics
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Preus públics activitats esportives
Preus públics activitats culturals/festes.
Preus públics activitats patrimoni històric.

Altres preus públics que es puguin aprovar per l’Ajuntament.
C) INGRESSOS DE LIQUIDACIONS DIRECTES DERIVADES DE:
-SANCIONS DERIVADES DE LA NORMATIVA URBANÍSTICA, DE L'ORDENANCES DE CIVISME I
CONVIVÈNCIA, AIXÍ COM DE LES DETERMINADES PER LES NORMATIVES SECTORIALS ESPECÍFIQUES.
- EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES
- MULTES COERCITIVES
- SANCIONS
- EDICTES A CÀRREC DE PARTICULARS

a) Practicar les notificacions col.lectives en deutes per rebut o cobrament col.lectiu i les notificacions
individuals en liquidacions per ingrés directe.
b) Liquidar interessos de demora en tots els deutes que siguin exigibles.
c) Concedir o denegar ajornaments i fraccionaments de pagament en voluntària i executiva.
d) Rebre i custodiar les garantíes dels deutes o dispensar-les.
e) Ordenar la constitució d’hipoteques especials.
f) Dictar acords de derivació de responsabilitat en el procediment de recaptació.

ACTA DEL PLE

1) Les facultats de recaptació, en període executiu, tant de deutes per rebut o per liquidació d'ingrés
directe i, si de cas, autoliquidacions, corresponents als Tributs i/o Preus Públics que s'esmenten en
l’apartat primer del present acord, que comprèn quantes actuacions conté la gestió recaptatòria d'acord a
la legislació aplicable i, si de cas, les següents:

Número : 2017-0010 Data : 11/12/2017

SEGON : CONTINGUT I ABAST DE LA DELEGACIÓ

h) La declaració de deutor fallit, de crèdits incobrables, de prescripció de deutes, de valor defectuós i de
qualsevol altre motiu de data de valors.
i) Efectuar peritatges i valoracions de béns embargats.
j) Autoritzar i presidir les subhastes.
k) Acordar la suspensió del procediment.
l) Entaular terceries de domini i de millor dret.
m) Proposar l'adjudicació de finques a l'Ajuntament, lliurant les certificacions necessàries per a la seva
inscripció en els Registres Públics.
n) La resolució de recursos contra les actuacions del procediment de recaptació dictades per un òrgan de
la Diputació de Lleida.
TERCER.-OBLIGACIONS DEL MUNICIPI
Atès que l’ens local solament delega la recaptació en període executiu, resta obligat a guardar la
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g) Declarar l’embargament de béns i el seu aixecament, si s’escau, així com totes les actuacions
conduents a aquest fet.
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tramitació legalment establerta de gestió tributària i de recaptació en voluntària, entre les quals es poden
detallar les següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Aprovació de les liquidacions tributàries, tant si són de cobrament periòdic o d’ingrés directe.
Aprovació del calendari de cobrança.
Notificació col.lectiva del padró en cas de cobrament periòdic o notificació individual en cas de
liquidacions d’ingrés directe.
Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
Lliurar la relació certificada de deutors de cada període de cobrança.
Dictar la providència de constrenyiment.
Confeccionar el plec de càrrecs.

3) Per l’exercici de les funcions encomanades en el present acord, la Diputació de Lleida percebrà la
vigent taxa pel servei de recaptació en via executiva, prevista a l’ article 6è Epígraf 4 de la vigent
Ordenança Fiscal nº 4 de la Diputació de Lleida (BOP núm. 15, de 23 de gener de 2015) en els termes
següents:



7’5 % de la quota sobre el principal, si el recàrrec és del 5 o del 10%.
15 % de la quota sobre el principal, si el recàrrec de constrenyiment és del 20 %.




100 % dels interessos a favor de l’ ajuntament.
100 % del recàrrec de qualsevol tipus (5, 10 o 20%) a favor de l’ ajuntament.

ACTA DEL PLE

2) Per a l'exercici de les facultats delegades, la Diputació de Lleida s’atendrà a l'Ordenament Local i a la
legislació aplicable conforme a l'establert en la Llei reguladora de les Hisendes Locals, així com a la
normativa que en matèria de gestió i recaptació tributàries pugui dictar la Diputació Provincial en ús de la
seva potestat reglamentària prevista en l'article 106.2 de la Llei de Bases de Règim Local.

Número : 2017-0010 Data : 11/12/2017

QUART: CONDICIONS DE LA DELEGACIÓ
1) L'Ajuntament delegant s'obliga a utilitzar com a únic òrgan de recaptació en voluntària i en executiva, a
partir d'aquesta data, la Diputació de Lleida pels conceptes a recaptar objecte d'aquest acord de
delegació.

Grups
1.Ajuntaments que solament deleguen la recaptació en via executiva de taxes,
impostos, preus públic i ingressos de dret públic, i que no tenen delegada en
voluntària cap de les taxes de l’ article 20 del TRLRHL.

Tipus %
3’5

2.Ajuntaments que, en via voluntària tenen delegades taxes que no son les dels
apartats r),s) i t) de l’ article 20.4 del TRLRHL (clavegueram, escombraries i
aigua), i que deleguen en executiva la recaptació de qualsevol taxes, impostos,
preus públic i ingressos de dret públic.

2’5

3. Ajuntaments que, en via voluntària tenen delegades qualsevol de les taxes
dels apartats r),s) i t) de l’ article 20.4 del TRLRHL (clavegueram, escombraries i
aigua), i que deleguen en executiva la recaptació de qualsevol taxes, impostos,
preus públic i ingressos de dret públic.

2

Les quantitats a què donin lloc aquestes compensacions econòmiques seran retingudes per la Diputació
de Lleida de les liquidacions corresponents que es realitzin a l'Ajuntament.
4) La devolució per ingressos indeguts la realitzarà el propi Ajuntament.
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Tarifa 4ª Taxa per la gestió dels expedients dels quals s’ ha delegat únicament la via executiva de
constrenyiment.-
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5)En el mes de febrer es liquidarà la recaptació executiva obtinguda en l'exercici anterior, deduint la
compensació econòmica de l’apartat 3).
En els mesos d’abril, juliol i octubre es realitzarà una entrega a compte corresponent al 85% de la
recaptació en procediment executiu del trimestre anterior.

7) D'acord amb el punt 2 de l'article 173 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, la Diputació de Lleida resta rellevada
de la prestació de fiances per a respondre a la gestió recaptatòria sens perjudici de les garanties que
l'esmentat Ens Provincial pugui exigir als recaptadors o a altres agents que intervinguin en la gestió del
servei.

a)Providència de constrenyiment.
b) Plec de càrrecs amb expressió del període, conceptes i quantitats parcials i totals.
c) Cinta magnètica o disquet, comprensiu de la cobrança a realitzar, d'acord amb el disseny del
Departament d'Informàtica de la Diputaciò de Lleida.
d) Certificat de l'aprovació del padró fiscal i del resultat de l'exposició al públic del padró, així com
fotocòpia de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província.
e) Certificat dels tràmits de la imposició i ordenació dels tributs d'acord a la legislació vigent, així com
fotocòpia de la publicació de l’Ordenança en el Butlletí Oficial de la Província.
f) Fotocòpia del BOP on surti publicat el calendari de cobrança, en cas de rebut de cobrament periòdic, o
fotocòpia de la notificació de la liquidació, en cas de liquidacions d’ingrés directe.
g) Fotocòpia íntegra de l’expedient en deutes derivats de contribucions especials, execucions subsidiàries
i altres supòsits.

ACTA DEL PLE

8) Per cada concepte que tingui la consideració d'ingrés de Dret Públic i que sigui objecte del present
acord de Delegació, l'Ajuntament haurà de remetre a la Diputació de Lleida la següent documentació:

Número : 2017-0010 Data : 11/12/2017

6) La Diputació de Lleida durant el mes de març de cada exercici facilitarà a l’Ajuntament el compte de
recaptació, integrat per la següent documentació:
- Resum de la gestió de cobrament en voluntària i en executiva per rebuts i liquidacions d’ingrés directe.
- Resum per exercicis i conceptes dels motius de càrrec, ingrés, dates i pendent de cobrament.
- Prèvia petició de l’Ajuntament, relació individualitzada de qualsevol motiu de càrrec, de data o de
pendent.
Així mateix, trimestralment, es facilitarà a l’entitat la llista individualitzada de totes les dates que s’hagin
produït en el darrer trimestre, especificada, per motiu de data, per tal que l’entitat en tingui coneixement i
pugui sol.licitar els aclariments o objeccions que cregui oportuns.

Una vegada acceptada per la Diputació de Lleida, la present delegació entrarà en vigor a partir del dia
següent a la publicació de l’acord d’acceptació de la delegació al Butlletí Oficial corresponent, restant
tàcitament prorrogada, per períodes de cinc anys, en cas que cap de les parts manifesti expressament la
seva voluntat en contra, comunicant-ho a l' altre amb una antelació no inferior als sis mesos de la seva
finalització o a la de qualsevol dels períodes de pròrroga.
CINQUÈ: El present acord s'haurà de notificar a la Diputació de Lleida als efectes que per la seva part es
procedeixi a l'acceptació de la delegació aquí conferida.
/....
Posada a votació la proposta, amb les esmenes proposades, amb l’assistència de 9 dels 13 regidors que
formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova per unanimitat.

2.- Expedient 3851/2017. ADQUISICIÓ PER PRESCRIPCIÓ ADQUISITIVA O USUCAPIÓ D'UNS BENS
IMMOBLES DESTINATS A L’ ÚS O SERVEI PÚBLIC QUE S’INTEGREN EN EL DENOMINAT PARC DE
LA VIA.
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CINQUÈ : ENTRADA EN VIGOR I TERMINI DE VIGÈNCIA
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Atès el dictamen de la comissió informativa d’Hisenda i Patrimoni celebrada el dia 5 d’octubre de 2017,
que consta a l’esborrany de l’acta, següent.
ANTECEDENTS:
L’Alcalde-President, en virtut de les següents,
CONSIDERACIONS DE FET I DE DRET:
Primer.- Finques afectades pel Parc de la Via en possessió per l’Ajuntament des de fa més de 30
anys.
La Gerència del Cadastre sol·licita informació a l’ajuntament als efectes de determinar la titularitat d’unes
finques situades a la zona de domini públic local denominat Parc de la Via o de l’Estació.

Es fa constar que el Ministeri de Foment, ADIF, presenta recurs davant de la Gerència del Cadastre, del
Ministeri d’Hisenda, en data 18/04/2017, en el que manifesta que mai ha estat titular de les finques,
específicament referit a tres parcel.les cadastrals. El que provoca resolució del Cadastre del dia
09/07/2017, en el que estima el recurs, deixant les finques sense titular i en investigació, aplicant els
efectes desde el 16/01/1998.
A tal efecte la Gerència del Cadastre acudeix a l’ajuntament als efectes de sol.licitar informació sobre les
titularitats de les finques.
Vistos els arxius relacionats amb les finques que consten a la secretaria municipal, consta als expedients
municipals que En Manuel de Llanza i Pignatelli, Duque de Solferino, era propietari en ple domini des del
S.XIX de les parcel·les 187 b, 188, 189 b, 190 i 191 del polígon 1, situades a la partida Conde Domenges, del municipi d’Alcarràs, amb una superfície aproximada de 19.080 m 2.
Consta igualment, que l’Ajuntament, va adquirir en permuta amb Construccions J. Charles SL. mitjançant
escriptura del 23/04/2013. Protocol 403 de la Notaria de Seros: 1.- Porció de terreny d’ una superfície de
521,26 m2 Confrontant pels 4 costats per vial. (finca Registral 2145), 2.- Porció de terreny d’una superfície
de 204,74 m2. Confronta amb façana amb Cr. Pont de Calderó i la resta amb ajuntament. (finca Registral
1731).
Consta a les fitxes cadalstrals alguns titulars des de l’any 1987.

Número : 2017-0010 Data : 11/12/2017
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Aquestes finques van ser afectades i expropiades pel Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones, amb la finalitat de realitzar la construcció de l’estació de la línia de ferrocarrils Terol Lleida, en el seu primer tram de Lleida a Mequinenza. Però en data 5 de juny de 1990 la Dirección
General de Transportes Terrestres va dictar Resolució per la que es notificava la inexecució de la línia de
ferrocarril Terol - Lleida (primer tram Lleida - Mequinenza) a efectes de l’exercici del dret de reversió.

ACTA DEL PLE

Estat actual del Parc de la Via o Estació:
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No obstant l’anterior, aquestes parcel.les i la resta afectades pel sector del Parc de la Via o Estació, es
troben en possessió i ocupades per l’Ajuntament des de l’any 1983, any en el que es van declarar d’utilitat
pública al classificar-se urbanísticament com a zones verdes i espais públics de domini públic, com més
endavant s’acrediarà.
Iniciades les investigacions, resulten les situacions reals i cadastrals de les finques següents:

Referència
cadastral:
4144001BG9044S0001UZ
Carrer de Robert Llança de
Bruguera núm. 24.

1.436

2.407

Situació real. Observacions

1. Roberto Llanza de
Bruguera.

En
investigació.

En Possessió de l’Ajuntament
des de 1983.

1. Roberto Llanza de
Bruguera.

José Codina
Caberol

En Possessió de l’Ajuntament
des de 1983.
El Sr. José Codina Caberol és
difunt. No consta pagaments de
l’IBI.

Actualment
Vial públic.

En Posessió de l’Ajuntament des
de 1983.

Ajuntament
d’Alcarràs.

En Posessió de l’Ajuntament des
de 1983

En
investigació.

En Possessió de l’Ajuntament
des de 1983.

Domingo
Sauret Esteve.

En Possessió de l’Ajuntament
des de 1983.

Construccions
J. Charles SL.

En Posessió de l’Ajuntament des
de 1983.

2. Adif.

396

Referència
cadastral:
4144004BG9044S0001AZ
Pont de Rucat núm. 9

1. Roberto Llanza de
Bruguera.

Titular
cadastral
actual
En
investigació.

En Possessió de l’Ajuntament
des de 1983.

2. Adif.

Referència
cadastral:
4144003BG9044S0001WZ
Carrer de Robert Llança de
Bruguera núm. 32

cadastral

2. Adif.

Referència
cadastral:
4144002BG9044S0001HZ
Carrer de Robert Llança de
Bruguera núm. 28.

Titular
anteriors.

3.
José
Codina
Caberol
1. Roberto Llanza de
Bruguera.
2. Adif.

6.566

Referència
cadastral:
4144005BG9044S0001BZ

1. Roberto Llanza de
Bruguera.

Número : 2017-0010 Data : 11/12/2017

Carrer de Robert Llança de
Bruguera núm. 18.

Sup.
cadastra
l actual
2.269

ACTA DEL PLE

Situació/Ref. Cadastral

2. Adif.

Polígon 1 Parcel.la 232.
Ptda. la Sort.

2.632

Referència
cadastral:
25011A001002320000SM
Polígon 1 Parcel.la 231.
Ptda. Capsades.

2. Adif.
25

Referència
cadastral:
25011A001002310000SM
Polígon 1 Parcel.la 230.
Ptda. la Sort.
Referència
cadastral:
25011A001002300000SM

1. Roberto Llanza de
Bruguera.

1. Roberto Llanza de
Bruguera.
2. Domingo Sauret
Esteve.

726

1. Roberto Llanza de
Bruguera.
2. Construccions J.
Charles SL.

Adquirida en permuta amb
Construccions J. Charles SL. per
l’Ajuntament
Escriptura
del
23/04/2013. Prot. 403 N. Seros):
1.- Porció de terreny d’ una
superfície
de
521,26
m2
Confrontant pels 4 costats per
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3. Ajuntament

Acta de Ple

9

vial. (finca Registral 2145)
2.- Porció de terreny d’una
superfície
de
204,74
m2.
Confronta amb façana amb Cr.
Pont de Calderó i la resta amb
ajuntament.
(finca
Registral
1731)

Situació cadastral actual:

Número : 2017-0010 Data : 11/12/2017
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Cadastre Rústic i NN.SS. de planejament de 1983 i de 1987:

ACTA DEL PLE

Cadastre Urbà i NN.SS. de planejament de 1983 i de 1987:

Acta de Ple
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Segon.- Classificació urbanística d’aquestes finques i actuacions urbanístiques i obres públiques
realitzades
Des de l’aprovació les Normes Subsidiàries de Planejament urbanístic de l’any 1983 la classificació
urbanística d’aquestes finques, d’acord amb la normativa i el planejament urbanístic vigent és de sol urbà,
qualificat amb Clau L, destinat a sistema d’espai lliure i zona verda.

-L’execució del projecte de sanejament per l’actual Cr. Roberto Llanza de Brugera.
-L’execució del projecte de sanejament per l’actual Cr. Roberto Llanza de Brugera.
-L’execució del Parc de la Via, en diverses fases d’execució, que ocupa tota la zona referenciada per les
finques del punt primer anterior.

Número : 2017-0010 Data : 11/12/2017

Posteriorment s’han realitzat actuacions urbanitzadores com:

ACTA DEL PLE

Per facilitar la seva identificació s’acompanya plànol de la zona afectada, a l’informe de secretaria,
identificant-se les parcel·les descrites anteriorment.

Tercer.- Històric de les actuacions relacionades amb la propietat a les parcel.les de la zona afectada
pel Parc de la Via.
1.- Consta als expedients municipals que En Manuel de Llanza i Pignatelli, Duque de Solferino, era
propietari en ple domini des del S.XIX de les parcel·les 187 b, 188, 189 b, 190 i 191 del polígon 1,
situades a la partida Conde - Domenges, del municipi d’Alcarràs, amb una superfície aproximada de
19.080 m2, (“equivalentes a cincuenta y nueve porcas de tierra”), segons consta a l’escriptura pública de

Codi Validació: 9TMDJS56FKASFD9RERW7492ZE | Verificació: http://alcarras.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 43

La situació urbanitzadora d’aquesta zona es reitera i amplia amb l’aprovació del POUM vigent des de
l’any 2009, on es classifica la zona com a sòl urbanitzable delimitat, Zona Verda i Equipaments públics,
inclosa en el sector SUDR08.

Acta de Ple
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repartiment i adjudicació d’herència protocol·litzada pel Notari Mariano López i Aragón en data 31 maig
1932, amb el núm. 192 del seu protocol, (adjuntant còpia com a doc. núm. 1 de l’informe de secretaria
que consta a l’expedient). Als anys 20 - 30 es va incendiar el Registre de la Propietat núm. 2 de Lleida,
motiu pel qual es van perdre la majoria de les dades i antecedents de les finques inscrites. Mitjançant
cèdula de propietat de l’Arxiu Històric de Lleida, amb núm. 305 i 1137 es dóna constància d’aquestes
propietats, adjuntant-se còpia com a doc, núm. 4 de l’informe de secretaria que consta a l’expedient.
Als anys 20 les finques citades van ser expropiades pel Ministerio de Transportes, Turismo y
Comunicaciones, amb la finalitat de realitzar la construcció de l’estació de la línia de ferrocarrils Terol Lleida, en el seu primer tram de Lleida a Mequinenza.

4.- Tanmateix es feia constar que, a la reunió del Consell de Ministres celebrada en data 20 de juliol de
1988, es va acordar l’alienació de les instal·lacions i la reversió dels terrenys adscrits a la dita línia de
ferrocarril, encarregant a la Dirección General de Transportes Terrestres del Ministerio de Transportes,
Turismo y Comunicaciones la realització de les actuacions necessàries per dur a terme l’acord citat.
5.- En data 22 de juny de 1990 la Dirección General de Transportes Terrestres del Ministerio de
Transportes, Turismo y Comunicaciones va notificar la Resolució de 5 JUN 90 a l’Ajuntament d’Alcarràs
per la seva publicació al taulell d’edictes, per l’impossibilitat de notificar aquesta individualment als titulars
del corresponent dret de reversió, degut al temps transcorregut des de l’expropiació dels terrenys, amb el
fi que aquests poguessin exercir el dret a recobrar els seus bens mitjançant la corresponent sol·licitud
dirigida al Governador Civil de Lleida en el termini d’un mes, en compliment de l’article 54 de la Ley de
Expropiación Forzosa, de 16 de desembre de 1954, adjuntant-se còpia de doc. núm. 10 que consten a
l’expedient.
6.- En Roberto de Llanza i de Bruguera, en representació de la Família Llanza - Bruguera, va presentar la
preceptiva sol·licitud de reversió al Governador Civil de Lleida, en temps i forma, en data 10 juliol de
1990, assenyalant les parcel·les de la seva propietat, a títol d’hereu del seu avi, En Manuel de Llanza i
Pignatelli, Duque de Solferino, situades a la partida Conde - Domenges d’Alcarràs, expropiades per la
construcció de la línia de ferrocarril, (al doc. núm. 11 que consten a l’expedient).
7.- Però per resolució del Govern Civil de Lleida del dia 15/02/1993 es desestima el dret de reversió.
8.- Conseqüència de la modificació de les Normes Subsidiàries del planejament del municipi d’Alcarràs,
de la que va informar favorablement la Comissió d’Urbanisme de Lleida en data 18 novembre de 1992, es
va alterar la qualificació dels terrenys propietat de la família Llanza - Bruguera, amb una superfície de
8.704 m2, de zona verda amb clau “L” a equipament amb clau “E”, per la ubicació d’un Institut d’Estudis
Secundaris, adjuntant-se còpia com a doc. núm. 12 que consten a l’expedient.
9.- Degut a l’afectació d’aquests terrenys per la construcció de les citades instal·lacions educatives,
l’Ajuntament d’Alcarràs va formalitzar un conveni amb En Roberto i N’Asunción Llanza i de Bruguera, en
data 19 de novembre de 1993, pel qual aquests renunciaven a l’exercici del dret de reversió i es cedia a
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3.- La dita Resolució establia que el Consell de Ministres, en data 8 de febrer de 1984, va acordar
abandonar definitivament la construcció de diverses línies de ferrocarril, entre les que es trobava la línia
Terol - Lleida, i iniciar el procediment d’alienació de les instal·lacions i reversió de terrenys, motivat en la
derogació per la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, de 30 de juliol de 1987, de la Ley de
Ferrocarriles Secundarios y Estratégicos, de 26 de març de 1908, modificada per la Ley de 23 de febrer
de 1912, que va servir com a base per autoritzar la línia Terol - Lleida.

ACTA DEL PLE

2.- En data 5 de juny de 1990 la Dirección General de Transportes Terrestres va dictar Resolució per la
que es notificava la inexecució de la línia de ferrocarril Terol - Lleida (primer tram Lleida - Mequinenza) a
efectes de l’exercici del dret de reversió, (consta a l’informe de secretaria copia de doc. núm. 9 que
consten a l’expedient).

Número : 2017-0010 Data : 11/12/2017

Estant pendent el pagament del preu just de l’expropiació, es va emplaçar als propietaris per fer efectiu el
seu lliurament en data 11 març de 1941 a l’Ajuntament d’Alcarràs, (és a dir als germans Llanza Bruguera, com a causahavents d’En Manuel de Llanza i Pignatelli, Duque de Solferino), adjuntant-se
còpia de la notificació efectuada en data 22 febrer de 1941 per l’Enginyer Cap de la 3ª Jefatura de
Estudio y Construcción de Ferrocarriles com a doc. núm. 8 que consten a l’expedient.
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l’Ajuntament, amb la condició resolutòria que els terrenys objecte de reversió fossin cedits per la
Dirección General del Patrimonio del Estado a la Corporació Local, per ser destinats a infrastructures
públiques, com l’Institut d’Estudis Secundaris, i la urbanització de vies públiques, que consta com a doc.
núm. 13 que consten a l’expedient.
10.- Atès l’interès de la l’Ajuntament d’Alcarràs en aquests terrenys, per destinar-los a la construcció del
centre educatiu, es va presentar una sol·licitud, a la Dirección General del Patrimonio del Estado del
Ministerio de Economía y Hacienda, per la desafectació del terrenys de l’antiga via de ferrocarrils de
Lleida - Mequinenza i posterior cessió gratuïta a favor de l’ens local.

13.- Conseqüència de les anteriors observacions manifestades per la Dirección General del Patrimonio
del Estado, en data 14 de novembre de 1995, l’Ajuntament d’Alcarràs va presentar un nou escrit reiterant
la sol·licitud de cessió dels terrenys citats, per la que requeria la permutació de l’afectació inicial,
destinada a la construcció d’un Institut d’Estudis Secundaris, per la de ser destinats a equipaments i vials
públics de competència municipal, adjuntant-se còpia com a doc. núm. 15 que consten a l’expedient.
14- Tanmateix s’exposava a la dita sol·licitud que els terrenys interessats tenien la càrrega del dret de
reversió dels anteriors propietaris, si bé el posseïdor del citat dret real és l’Ajuntament d’Alcarràs, per
cessió de la Família Llanza - Bruguera, condicionada a que aquests terrenys fossin cedits per l’Estat a la
Corporació Local.
15.- Que interessa ambdues parts arribar a un pacte, pel qual l’Ajuntament d’Alcarràs retorni el dret de
reversió sobre els terrenys interessats als seus titulars privats, la Família Llanza - Bruguera, per tal que
aquests puguin sol·licitar davant del Servicio de Reversiones del Ministerio de Fomento el reconeixement
del dret i fer efectiva la reversió dels terrenys.

ACTA DEL PLE

12.- Aquesta situació suposava que l’òrgan competent en matèria d’ensenyament secundari fos una altra
administració - la Generalitat de Catalunya -, motiu pel qual la cessió es deuria d’instrumentalitzar a favor
d’aquesta i no de la Corporació Local sol·licitant.

Número : 2017-0010 Data : 11/12/2017

11.- En contestació a la sol·licitud de desafectació i cessió gratuïta presentada per l’Ajuntament
d’Alcarràs, la Dirección General del Patrimonio del Estado del Ministerio de Economía y Hacienda va
informar en data 5 de juliol de 1995 que considerava que la causa que motivava la dita sol·licitud - la
construcció d’un Centre d’Estudis Secundaris - no era competència municipal, adjuntant-se còpia de la
resolució de doc. núm. 14 que consten a l’expedient.

a) L’Ajuntament d’Alcarràs mitjançant el present document retorna el dret de reversió que ostenta dels
seus titulars privats, per la cessió que ambdues parts van acordar mitjançant conveni en data 19
novembre de 1993.
b) Que l’Ajuntament d’Alcarràs procedeix a la devolució del dret de reversió a la Família Llanza Bruguera, per tal que aquests realitzin les actuacions necessàries davant del Servicio de Reversiones del
Ministerio de Fomento, per aconseguir que es declari la titularitat del dret de reversió de les finques
interessades i obtenir la propietat.
c) Que la Família Llanza - Bruguera es compromet a inscriure en el Registre de la propietat la declaració
de la titularitat del dret de reversió en el termini d’un mes des del seu reconeixement pel Ministerio de
Fomento i a comunicar-ho a l’Ajuntament d’Alcarràs.
d) Que l’Ajuntament d’Alcarràs es compromet a modificar la situació urbanística dels terrenys expropiats,
qualificada actualment com a zona verda - equipaments, incloent aquest espai en un polígon d’actuació,
per repartir els beneficis i càrregues entre tots els propietaris afectats, definint l’aprofitament i
emplaçament de la superfície afectada, mitjançant la revisió del POUM.
e) Que la Família Llanza - Bruguera compensarà la devolució del dret de reversió, mitjançant el
repartiment amb l’Ajuntament del 50% de l’aprofitament edificable resultant sobre la totalitat dels terrenys,
de conformitat amb les previsions que s’aprovin a la revisió del POUM.
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16.- Que en virtut de lo anterior el Ple de l’Ajuntament del 29/09/2015, s’aprova conveni amb la Familia
Llanza-Bruguera, amb l’objecte de l’extracte següent:
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La compensació pactada en aquest punt només tindrà efectes en cas que es declari la titularitat del dret
de reversió en favor de la Família Llanza - Bruguera dels terrenys objecte del present document per part
del Ministerio de Fomento.
f) Que ambdues parts es comprometen a impulsar o realitzar qualsevol actuació, en favor de la Família
Llanza - Bruguera, que permeti fer efectiva la reversió del terrenys expropiats davant de les
administracions públiques i els tribunals.
Quart.- Situació definitiva de l’expedient de reversió dels terrenys afectats.
Que per Sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del 14/05/2007, es va denegar la
reversió dels terrenys a la Familiar Llanza-Bruguera, per considerar que la darrera sol.licitud de reversió
s’havia fet de forma extemporània.

b)

c)
d)
e)
f)

per una banda el dret a la propietat es reconeix a l’art. 33 de la Constitució, establint que ningú
podrà ser privat dels seus béns i drets sinó per causa justificada d’utilitat pública o interès social
prèvia indemnització i de conformitat amb les lleis.
Per altra la Llei 16/12/1954 que regula l’expropiació forçosa (darrera actualització publicada el
31/10/2015), reitera la necessària justificació de la utilitzat pública i l’interès social, però a més al
seu art. 54 determina que de no executar-se l’obra o servei que motiva la expropiació, els
anteriors propietaris o causahabients podran recobrar el be expropietat, sempre i quan es
sol.liciti dins del termini de 3 mesos de l’inici de reversió instat per l’administració.
L’Estat resolc l’inexecució de les obres en resolució del 05/06/1990.
Es notifica a l’ajuntament i al anterior propietari en data 21/06/1990.
Es demana per la Familia Llanza-Bruguera (anterior propietari) la reversió en data 19/07/1990.
Posteriorment recau la sentencia desestimant el recurs contenciós presentat per la família
Llanza-Bruguera.

De tal forma l’administració de l’Estat manté la titularitat d’uns béns que van ser expropiats sense tenir
motiu d’utilitat pública o d’interès social.

Número : 2017-0010 Data : 11/12/2017

a)

ACTA DEL PLE

Deixant la solució de la propietat en una situació surrealista, a saber:

L’única administració que ostenta un interès social i un motiu d’utilitat pública és l’Ajuntament d’Alcarràs
que té classificat urbanísticament els terrenys com a zona verda i parc públic.

Com es descriu a l’antecedent primer anterior, totes les parcel.les estan en possessió des de fa més de
30 anys per l’Ajuntament, havent-se ocupat progressivament amb actuacions urbanístiques tendents a
complir les obres i serveis de domini públic i ús general, d’interés públic municipal, amb independència
dels titulars cadastrals o de la propietat.
Com s’ha acreditat algunes parcel.les consten a nom de persones que no han estat mai propietaris ni
titulars de drets, ni han abonat els tributs locals de l’IBI o d’altres, fins i tot en algun cas on existia alguna
titularitat registral, es va acabar adquirint la propietat per l’ajuntament destinant la finca al domini públic.
Únicament constaven 3 parcel.les, les a nom d’ADIF (antiga RENFE), del Ministeri de Foment, que
presenta recurs davant de la Gerència del Cadastre, del Ministeri d’Hisenda, en data 18/04/2017, en el
que manifesta que mai ha estat titular de les finques. El que provoca resolució del Cadastre del dia
09/07/2017, en el que estima el recurs, deixa les finques sense titular i en investigació, aplicant els
efectes des de el 16/01/1998.
Situació/Ref. Cadastral
Carrer de Robert Llança de
Bruguera núm. 18.

Sup.
cadastral
actual
2.269

Titular
cadastral
anteriors.
1. Roberto Llanza
de Bruguera.

Titular
cadastral
actual
En
investigació.

Observacions
En Possessió de l’Ajuntament des
de 1983.
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Cinquè.- Situació de la titularitat cadastral de les parcel.les.

Acta de Ple

Referència
cadastral:
4144001BG9044S0001UZ
Carrer de Robert Llança de
Bruguera núm. 24.

2. Adif.
1.436

Referència
cadastral:
4144002BG9044S0001HZ
Polígon 1 Parcel.la 232.
Ptda. la Sort.

14

1. Roberto Llanza
de Bruguera.

En
investigació.

En Possessió de l’Ajuntament des
de 1983.

En
investigació.

En Possessió de l’Ajuntament des
de 1983.

2. Adif.
2.632

Referència
cadastral:
25011A001002320000SM

1. Roberto Llanza
de Bruguera.
2. Adif.

Des de l’any 1983 quan es va aprovar les NSPU i es va declarar la zona com a Zona Verda, l’Ajuntament
ha pres possessió de les finques, vetllant l’ocupació de les mateixes per terceres persones, per preservar
la destinació per al domini públic.
Durant tot aquests temps, més de 30 anys, l’Ajuntament ha realitzat progressivament totes les actuacions
urbanístiques necessàries per aconseguir les finalitats de domini públic indicades anteriorment.
Aquestes actuacions s’han realitzat de forma pública i notòria, sense que hagi hagut oposició per part de
tercers, ni s’hagin formulat reclamacions ni al.legacions per cap persona interessada.
Tampoc s’han repercutit quotes d’urbanització ni contribucions especials a terceres persones que
puguessin tenir drets sobre les finques ocupades per la zona verda del Parc de la Via.

ACTA DEL PLE

Sisè.- Possessió i ocupació de l’Ajuntament de la zona del Parc de la Via o de l’Estació.

Número : 2017-0010 Data : 11/12/2017

A tal efecte la Gerència del Cadastre acudeix a l’ajuntament als efectes de sol.licitar informació sobre les
titularitats de les finques.

Quart.- Necessitat de regularitzar la situació real de la titularitat de les finques, declarant la
usucapió del domini públic, als efectes cadastral i registrals corresponents.

A tal efecte per la secretaria s’informa:
1. La usucapió, també coneguda com a prescripció adquisitiva, es contempla com una manera d'adquirir
el domini i els altres drets reals possessoris mitjançant la possessió continuada de la cosa durant un
període de temps i amb els requisits legalment exigits, tret que l'ordenament jurídic exclogui o admeti,
excepcionalment, la "usucapibilidad" de determinat dret.
No són drets usucapibles els de naturalesa personal ni tampoc tots els drets reals, doncs expressament
es fa esment dels possessoris.
El Codi Civil aprovat per la Real Ordre de 29 de juliol de 1889, distingeix dues modalitats de prescripció
adquisitiva: ordinària i extraordinària.
Els requisits bàsics de la usucapió ordinària apareixen recollits en els arts. 1940 i 1941 del Codi Civil.:
a) Bona fe.
b) Just títol.
c) El temps determinat en l'article 1957 del Codi Civil per als béns immobles, que serà durant deu anys
entre presents i vint entre absents.
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Davant d’aquesta situació d’inexistència o errors en els titulars cadastrals, s’imposa reflectir la situació
real d’ocupació municipal de les finques destinades al domini públic per l’ajuntament.
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d) En concepte d'amo.
i) Pública, pacífica i ininterrompuda.
A la usucapió extraordinària es refereix l'article 1959 del Codi Civil afirmant que es prescriuen també el
domini i altres drets reals sobre els béns immobles per la seva possessió no interrompuda durant trenta
anys, sense necessitat de títol ni de bona fe, i sense distinció entre presents i absents.
Tots aquests requisits d’adquisició, tant la ordinària com la extraordinària, han estats acreditats en els
antecedents anterior.
Cinquè.- La Legislació aplicable és la següent:

— L'article 81.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'Abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

El procediment per dur a terme l'adquisició per prescripció adquisitiva o usucapió d'un ben immoble
destinat a un ús o servei públic en la modalitat extraordinària, és el següent:
A. L'adquisició de la propietat es produeix «ipso iure», complert el termini assenyalat per la Llei. El termini
necessari de possessió no interrompuda és de 30 anys, sense necessitat de títol ni bona fe del posseïdor,
ni distinció entre presents i absents, és a dir, sense necessitat d'una declaració judicial.
B. Serà necessari Acord exprés del Ple de la Corporació Municipal recollint la identificació del bé, la seva
valoració tècnica i justificada la prescripció adquisitiva o usucapió, qualificant jurídicament el bé, en
aquest cas, de domini públic-servei públic, com es recull en l'article 8 del Reial decret 1372/1986, de 13
de Juny, pel qual s'aprova el Reglament de Béns de les Entitats Locals.
C. L'alteració de la qualificació jurídica dels Béns de les Entitats Locals requereix expedient en el qual
s'acrediti la seva oportunitat i legalitat, excepte que l'entitat adquireixi per usucapió, conformement al Dret
civil, el domini d'una cosa que vingués estant destinada a un ús o servei públic o comú, en aquest cas
tals requisits s'aconsegueixen amb la inclusió en l'Inventari de Béns de l'Ajuntament i la seva posterior
inscripció en el Registre de la Propietat.
Setè.- Valoració de les finques.
Els serveis tècnics no emet informe, referint-se l’acord als valors cadastrals actuals o el valor “0” per
incorporar-se al domini públic, d’ús públic general.
Per tot el qual, vist l’informe de secretaria, d’intervenció i el dictamen favorable de la Comissió informativa
d’Hisenda.
Es proposa l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar de forma individual, però en expedient conjunt, l'adquisició per prescripció adquisitiva o
usucapió, en la modalitat d'extraordinària, per considerar aquest Ajuntament que s'han complert els
requisits legals establerts, dels bens immobles integrants dins del Parc de la Via, delimitats pel POUM
vigent com a zona verda, següents:
N
º

Situació/Ref.
Cadastral/Afectació.

Sup.
cadast

Confrontans:

Titularitat
cadastral

Titol d’adquisició.

Valor

ACTA DEL PLE

Sisè.- Procediment per a l’adquisició per usucapió.
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— Els articles 609, 1940 a 1960 del Codi Civil aprovat per la Real Ordre de 29 de juliol de 1889.

Número : 2017-0010 Data : 11/12/2017

— Els articles 9, 10, 14 del Reglament de Béns de les Entitats Locals aprovat pel Reial decret 1372/1986,
de 13 de juny.
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Carrer de Robert Llança de
Bruguera núm. 24.
Referència
cadastral:
4144002BG9044S0001HZ
El be immoble està qualificat
com
a
sòl
urbanitzable
delimitat,
Zona
Verda
i
Equipaments públics, inclosa
en el sector SUDR08.

3

5

En
investigació.

Prescripció
adquisitiva
per
possessió des de
fa més de 30
anys.

0,00 €

1.436

Façana carrer de
situació,
dreta,
esquerra i fons,
domini públic de
l’ajuntament
d’Alcarràs.

En
investigació.

En Possessió de
l’Ajuntament des
de 1983.

0,00 €

Carrer de Robert Llança de
Bruguera núm. 28.
Referència
cadastral:
4144003BG9044S0001WZ
El be immoble està qualificat
com
a
sòl
urbanitzable
delimitat,
Zona
Verda
i
Equipaments públics, inclosa
en el sector SUDR08.

2.407

Façana carrer de
situació,
dreta,
esquerra i fons,
domini públic de
l’ajuntament
d’Alcarràs.

José Codina
Caberol

El
Sr.
José
Codina Caberol
és difunt.

0,00 €

Carrer de Robert Llança de
Bruguera núm. 32
Referència
cadastral:
4144004BG9044S0001AZ.
El be immoble està qualificat
com
a
sòl
urbanitzable
delimitat,
Zona
Verda
i
Equipaments públics, inclosa
en el sector SUDR08.

396

Pont de Rucat núm. 9

6.566

Referència
cadastral:
4144005BG9044S0001BZ.
El ben immoble està qualificat
com
a
sòl
urbanitzable
delimitat,
Zona
Verda
i
Equipaments públics, inclosa
en el sector SUDR08.
6

Polígon 1 Parcel.la 232.
Ptda. la Sort.
Referència
cadastral:
25011A001002320000SM.
El be immoble està qualificat
com
a
sòl
urbanitzable
delimitat,
Zona
Verda
i
Equipaments públics, inclosa

En Possessió de
l’Ajuntament des
de 1983.
El Sr. Codina no
ha pagat mai
l’IBI.
En Posessió de
l’Ajuntament des
de 1983.

Façana carrer de
situació,
dreta,
esquerra i fons,
domini públic de
l’ajuntament
d’Alcarràs.

Actualment
Vial públic.

0,00 €

1. Roberto Llanza
de Bruguera.

Ajuntament
d’Alcarràs.

En Posessió de
l’Ajuntament des
de 1983

0,00 €

En
investigació.

En Possessió de
l’Ajuntament des
de 1983.

0,00 €

No
consten
pagament
de
l’IBI.

2. Adif.
3. Ajuntament

2.632

Façana carrer de
situació,
dreta,
esquerra i fons,
domini públic de
l’ajuntament
d’Alcarràs.

Número : 2017-0010 Data : 11/12/2017

2

4

Façana carrer de
situació,
dreta,
esquerra i fons,
domini públic de
l’ajuntament
d’Alcarràs.
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Carrer de Robert Llança de
Bruguera núm. 18.
Referència
cadastral:
4144001BG9044S0001UZ
El be immoble està qualificat
com
a
sòl
urbanitzable
delimitat,
Zona
Verda
i
Equipaments públics, inclosa
en el sector SUDR08.

actual.

ACTA DEL PLE

1

ral
actual
(m2)
2.269

16
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en el sector SUDR08.
25

Referència
cadastral:
25011A001002310000SM.
El be immoble està qualificat
com
a
sòl
urbanitzable
delimitat,
Zona
Verda
i
Equipaments públics, inclosa
en el sector SUDR08.
8

Polígon 1 Parcel.la 230.
Ptda. la Sort.
Referència
cadastral:
25011A001002300000SM.
El be immoble està qualificat
com
a
sòl
urbanitzable
delimitat,
Zona
Verda
i
Equipaments públics, inclosa
en el sector SUDR08.

726

Façana carrer de
situació,
dreta,
esquerra i fons,
domini públic de
l’ajuntament
d’Alcarràs.

Domingo
Sauret Esteve.

Façana carrer de
situació,
dreta,
esquerra i fons,
domini públic de
l’ajuntament
d’Alcarràs.

Construccions
J. Charles SL.

En Possessió de
l’Ajuntament des
de 1983.

0,00 €

El Sr. Esteve no
ha pagat mai
l’IBI.

En Posessió de
l’Ajuntament des
de 1983.

0,00 €

Adquirida
en
permuta
amb
Construccions J.
Charles SL. per
l’Ajuntament
Escriptura
del
23/04/2013. Prot.
403 N. Seros):

— Els bens immobles estan qualificats com a sòl urbanitzable delimitat, Zona Verda i Equipaments
públics, inclosa en el sector SUDR08.
SEGON. Qualificar els bens immobles adquirits com bé de domini públic, afectat a un ús públic de Vialitat
i Zones Verdes - Parcs i Jardins públics d’ús general, conforme al arto 8.4.c) del Reglament de Béns de
les Entitats Locals aprovat per Reial decret 1372/1986, de 13 de juny.

Número : 2017-0010 Data : 11/12/2017

Polígon 1 Parcel.la 231.
Ptda. Capsades.

ACTA DEL PLE

7

QUARTA.- Facultar a Alcalde-President per subscriure i signar tota classe de documents, i en general para tot
el relacionat amb aquest assumpte».
Posada a votació la proposta, amb les esmenes proposades, amb l’assistència de 9 dels 13 regidors que
formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova per unanimitat.

3.- EXPEDIENT: 3921/2017. ADHESIÓ AL PROGRAMA D'HOMIGENIÏTZACIÓ DELS PROCESSOS I
MECANISMES INTERNS DE TRAMITACIÓ DELS TRIBUTS I COTITZACIONS SOCIALS APROVANT
ELS CONVENIS ADMINISTRATIUS DE COL.LABORACIÓ CORRESPONENTS.
Atès el dictamen de la comissió informativa d’Hisenda i Patrimoni celebrada el dia 5 d’octubre de 2017,
que consta a l’esborrany de l’acta, següent.
L’Alcalde-President, en virtut dels següents,
ANTECEDENTS:

Codi Validació: 9TMDJS56FKASFD9RERW7492ZE | Verificació: http://alcarras.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 17 de 43

TERCER. Incloure dits bens immobles en l'Inventari de Béns de l'Ajuntament i ordenar les rectificacions
cadastrals i la seva inscripció en el Registre de la Propietat, amb la qualificació aprovada en aquest acte.

Acta de Ple

18

PRIMER.- Els serveis de Coordinació Fiscal de la Secretaria d’Hisenda del Departament d’Economia i
Hisenda i l’Agència Tributària de Catalunya, efectuen proposta de moció per a l ADHESIÓ AL PROGRAMA
D'HOMIGENIÏTZACIÓ DELS PROCESSOS I MECANISMES INTERNS DE TRAMITACIÓ DELS TRIBUTS I
COTITZACIONS SOCIALS, així com els convenis de tributs i cotitzacions socials a establir entre l'Ajuntament i
DIRECTOR DE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA DEPARTAMENT D'ECONOMIA I HISENDA, amb la
següent

L’adequació de l’estructura organitzativa i el desplegament territorial de la hisenda catalana i de l’Agència
de Protecció Social de Catalunya permetran la seva consolidació per adaptar-la als nous reptes i
requeriments a què ha de fer front una administració moderna.
En el marc de col·laboració entre administracions, el Govern està desenvolupant una estratègia
d’optimització, homogeneïtzació i simplificació dels processos de presentació i pagament dels tributs
estatals i les cotitzacions socials que les administracions públiques de Catalunya han de satisfer a
l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) i a la Tresoreria General de la seguretat Social
(TGSS). L’objectiu principal és facilitar els processos i millorar l’eficiència de tots els agents implicats en
base al component tecnològic i les economies d’escala que es poden assolir amb aquesta col·laboració.
Atès que la Generalitat ha creat el Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de
tramitació dels tributs i les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a l’Estat
mitjançant Acord de Govern de 25 d’abril de 2017, complementat per Acord del Govern de data 11 de
juliol de 2017.

ACTA DEL PLE

El desplegament de les competències de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) forma part del Pla de
Govern de l’XI Legislatura que preveu crear la hisenda pròpia de Catalunya sota els paràmetres de
l’administració tributària del segle XXI, amb un model d’administració més propera i una relació de
confiança entre administració i ciutadania. Els darrers mesos, el Govern ha dotat l’ATC dels mecanismes
que li han de permetre assumir directament la gestió dels diferents tributs, propis i cedits, en totes les
seves fases, així com ampliar la col·laboració administrativa amb tots els ens locals i altres entitats del
sector públic que ho sol·licitin, segons el marc competencial vigent. Alhora, es troba en tramitació al
Parlament de Catalunya la Llei de l’Agència Catalana de Protecció social, que ha de ser l’ens que
gestioni en el futur el gran gruix de la protecció social que sigui competència de la Generalitat de
Catalunya en cada moment.

Número : 2017-0010 Data : 11/12/2017

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Atès que l’Agència Catalana de Protecció social serà l’encarregada de la tramitació de les cotitzacions
socials a la que es refereix el Programa. I que mentre no estigui creada correspon a la Direcció General
de Protecció Social del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
Atès que en el marc de Tributs de Catalunya s’està desplegant una intensa col·laboració de
l’administració tributària del Govern de la Generalitat i els conjunt de les administracions locals del nostre
país, amb la voluntat de prestar servei, de cercar economies d’escala i de millorar l’eficiència del conjunt
de les administracions tributàries catalanes.
Atès que el Programa d’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns de tramitació dels tributs i
les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la Generalitat a l’Estat permet l’adhesió voluntària
de tots els ens locals i les entitats del seu sector públic que en vulguin formar part.
SEGON..- Atès la Intervenció va emetre informe sobre els aspectes econòmics que comporta la subscripció
del conveni, així com sobre l'acreditació en l'expedient que la constitució del conveni esmentat no posa en
risc la sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda municipal.
Atès l'informe de Secretaria, així com el dictamen de la Comissió informativa d’Hisenda.
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Atès que segons l’article 2.1 f) de la Llei 7/2007, de 17 de juliol, de l’Agència Tributària, li corresponen a
l’ATC les funcions que li siguin atribuïdes per conveni administratiu, per encàrrec de gestió o per
qualsevol altra fórmula jurídica establerta per la normativa vigent.
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Ateses les propostes de conveni que consten a l’expedient.
D’acord amb els articles 25, 22.2.p), 47.2.h) i 57, els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de
Règim Jurídic del Sector Públic i la resolució ha de ser adoptada pel Ple, amb un quorum de majoria
absoluta.
Es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent
ACORD

Tercer. Traslladar l’acord d’adhesió al programa a les entitats que depenen d’aquest ens per impulsar la
subscripció dels convenis per part seva: Organismes autònoms locals, les entitats públiques empresarials
locals, les societats mercantils locals i qualsevol altre ens o entitat local amb personalitat jurídica pròpia
que formi part del sector públic d’aquest Ajuntament.
Quart. Comunicar a la Secretaria d’Hisenda de la Generalitat de Catalunya i a la Secretaria General de
Treball, Afers Socials i Famílies, així com a les entitats municipalistes (Associació Catalana de Municipis i
Associació de Municipis per la Independència) l’aprovació de la present moció.
Cinquè.- Sotmetre a informació pública l'aprovació inicial dels conveni, mitjançant anunci publicat en el BOP
de Lleida, i en el tauler d'edictes de l'Ajuntament, als efectes que es produeixin les al·legacions que es
considerin pertinents. Fent constar que de no rebre’s al·legacions de cap mena l’acord inicial es considerarà
aixecat a definitiu.

ACTA DEL PLE

Segon.- Que l’Ajuntament d’Alcarràs subscrigui amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies el
Conveni que s’adjunta com a annex II, al certificat d’acord, per a l’homogeneïtzació dels processos i
mecanismes interns de tramitació de les cotitzacions socials que ingressa el sector públic de la
Generalitat i altres ens públics de Catalunya a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Número : 2017-0010 Data : 11/12/2017

Primer.- Que l’Ajuntament d’Alcarràs subscrigui amb l’Agència Tributària de Catalunya el Conveni que
s’adjunta com annex I al certificat d’acord, per a l’homogeneïtzació dels processos i mecanismes interns
de tramitació dels tributs que ingressa el sector públic de la Generalitat i altres ens públics de Catalunya
a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.

1.- El Sr. Manel Ezquerra, portaveu del grup municipal de SA, manifesta la conformittat del seu grup, però
voldria més informació, si és una proba pilot, si és factible, si no han d’haver problemes, per això votaran a
favor sempre i quan hagi plena legalitat en la liquidació dels tributs i les quotes a la seguretat social amb les
entitats perceptores.
2.- El Sr. Jordi Janés, portaveu del grup municipal del PDeCAT, manifesta la conformitat del seu grup tot i
entenent que la nova Agència Tributària Catalana forma part de les noves estructures d’estat previstes i per
això creu que cal fer-la.
3.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra manifesta que el pagament de les retencions de l’IRPF ja es ve realitzant amb
plena normalitat mitjançant l’agència tributària catalana i que em estat seleccionats com a municipis pilots per
gestionar aquests pagaments d’una forma regularitzada, de tal forma dins del procediment es realitzaran les
actuacions dins de la legalitat.
Posada a votació la proposta, amb les esmenes proposades, amb l’assistència de 9 dels 13 regidors que
formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova per unanimitat.

4.- Expedient 2790/2017. APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE TRÀNSIT
DE LA VILA D’ALCARRÀS.
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Es donen les següents intervencions, manifestant les opinions sintetitzades següents:
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Atès el dictamen de la comissió informativa de Governació celebrada el dia 5 d’octubre de 2017, que
consta a l’esborrany de l’acta, següent.
L’Alcalde-President, en virtut dels següents,
ANTECENDENTS:
Aprovada inicialment per l’Ajuntament Ple sessió del dia 27 de juliol de 2017 l’ ORDENANÇA REGULADORA
DE TRÀNSIT, i sotmesa la mateixa a un període d’informació pública i audiència dels interessats.

Vist l’informe-proposta de Secretaria i el dictamen de la Comissió informativa de Governació.

ACORDA
PRIMER. Estimar les observacions presentades pel Sergent de la Policia Local i l’Organisme Autònom de
Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida. Rectificant l’error material de transcripció de l’import
de la taula de sancions, i d’acord amb l’art. 80 del R.D. Legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el
tex refos de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehícles a Motor i Segurerat Vial, establint el principi general
acordat en l’aprovació inicial, que determinava mantenir la quantia actual de 60 €. de multa per les infraccions
lleus.
SEGON.- Aprovar expressament, amb caràcter definitiu, la redacció final del text de l’ORDENANÇA
REGULADORA DE TRÀNSIT, un cop resoltes les observacions presentades i incorporades a la mateixa les
modificacions derivades de les mateixes en els termes en que figuren en l’expedient.
TERCER.- Publicar l’acord definitiu amb el text íntegre de l’ORDENANÇA REGULADORA DE TRÀNSIT en el
Butlletí Oficial de la Província, no produint l’ordenança cap efecte jurídic en tant no hagin transcorregut quinze
dies comptats des del dia següent al de la publicació; segons el previst en els articles 65 i 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 178.2 del text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 66.1 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
CINQUÈ. Publicar, igualment, l’Acord definitiu en el Tauler d’Anuncis municipal (ETauler) i al porta de
transparència de la seu electrònica municipal: http://www.alcarras.cat/
SISÈ. Facultar a Alcalde-President per a subscriure i firmar tota classe de documents i en general per a tot el
relacionat amb aquest assumpte.
Posada a votació la proposta, amb les esmenes proposades, amb l’assistència de 9 dels 13 regidors que
formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova per unanimitat.

5.- Expedient 3858/2017. APROVACIÓ DE CONVENI AMB EL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT I ELS
AJUNTAMENTS D'ALCARRÀS I TORRES DE SEGRE PER ESTABLIR UN PLA EDUCATIU.
Atès el dictamen de la comissió informativa de Governació celebrada el dia 5 d’octubre de 2017, que
consta a l’esborrany de l’acta, següent.

ACTA DEL PLE

Es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent,
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-Observacions del dia 18/08/2017 del Sergent de la Policia Local.
-Observacions del dia 17/08/2017 de l’Organisme Autònom de Recaptació de Tributs Locals de la Diputació
de Lleida.

Número : 2017-0010 Data : 11/12/2017

Atès que per la secretaria es certifica que durant el termini d’exposició al públic de 30 dies, que es realitza
mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Lleida núm. 150, del dia 3 d’agost de 2017 i
en el taulell d’anuncis de la Corporació-Etaules del 28 de juliol de 2017, fins al dia 19 de setembre de 2017,
s’han presentat les següents observacions següents:
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L’Alcalde-President, en virtut dels següents
ANTECEDENTS:

Primer.- Vista la proposta d'actuació del Director dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya, respecte a la creació del nou Pla educatiu d’entorn (PEE) com a instrument per
donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives d’Alcarràs i Torres de Segre, sol.licita
la formalització del Conveni de Col.laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant
el Departament d’Ensenyament i els Ajuntaments d’Alcarràs i Torres de Segre per al Pla Educatiu d’Entorn,
que s’annexa a la present resolució, de l’extracte següent:

5.- Funcions: aportar diagnosi prèvia, projectes i objectius al PEE, concretar estructures organitzatives,
determinar les comissions participatives i treballs necessaris, recollir compromisos dels agents, aprovar un
pla d’actuació anuals, custodiar actes dels acords i vetllar per la seva execució, fer seguiment del PEE i dels
compromisos adoptats.
6.- Comissions participatives o grups de treball: es regula la seva finalitat.
7.- Comissió operativa: es regula com a òrgan de gestió del PEE.
8.- Compromisos del Departament d’Ensenyament: coordinar i optimitzar recursos i els serveis educatius
propis per donar suport al PEE. Posar a disposició un assessor de llengua, intercultural i de cohesió social.
Sensibilitzar i formar als agents educatius. Potenciar la participació dels diferents agents. Vincular la
participació del personal docent. Promoure l’encaix dels plans educatius d’entorns amb les actuacions del
Departament. Promoure el servei comunitaris per agarantir que l’alumnat de secundària obligatòria realitzi
accions de compromís cívic. Facilitar l’ús dels espais escolars pel PEE. Difondre les bones practiques.
9.- Compromisos dels Ajuntaments: Coordinar i optimitzar els serveis municipals i de les regidories per donar
suport al PEE. Posar a disposició del PEE un tècnic per al seu funcionament. Sensibilitzar i forma els diferents
agents educatius. Promoure l’alineació dels objectius del PEE en les plataformes participatives municipals.
Potenciar la participació dels agents educatius. Posar a disposició del PEE les instal.lacions i infraestructures
possibles. Promoure el servei comunitaris per garantir que l’alumnat de secundària obligatòria realitzi accions
de compromís cívic. Donar prioritat a les entitats vinculades a la zona educativa del PEE per a l’organització
d’activitats. Fomentar les bones practiques.
10.- Protecció del menor, conforme la Llei orgànica 1/1996.
11.- Protecció de dades de caràcter personal: Conforme la Llei orgànica 15/1999 i normes que la
desenvolupen.
12.- Avaluació: Es realitzarà anualment per la comissió de representativitat institucional.
13.- Vigència: Del curs 2017/2018 al curs 2020/2021. Posteriorment a la seva avaluació es podrá establir un
nou conveni de manteniment.
14.- Finançament: No suposa increment de despesa per als Ajuntaments ni pel Departament. Amb
aportacions de recursos disponibles. Si s’escau mitjançant una addenda al conveni es determinarà
l’existència de crèdit adequat i suficient.

ACTA DEL PLE

3-4.- Comissió representativa-institucional: Es crearà una comissió representativa amb la que s’integraran
representants institucionals, inspectors i directors dels centres, representants dels alumnes i de les AMPA.
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2.- Coresponsabilitat: les administracions intervinents seran corresponsables.

Número : 2017-0010 Data : 11/12/2017

1.- Objecte: Establir els termes de la col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i els Ajuntaments
d’Alcarràs i de Torres de Segre per contribuir, a través del PEE, al foment de la llengua catalana i a la millora
de l’èxit educatiu per a tot l’alumnat en totes les dimensions: personal, acadèmica, social i laboral. Així mateix,
es vol afavorir la convivència, la cohesió social i la creació i/o el manteniment d’una xarxa educativa que doni
una resposta global, integral i més eficaç als reptes educatius.
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15.- Resolució: Relaciona les causes de resolució: el mutu acord, la denuncia amb preavís de 3 mesos,
incompliment, impossibilitat manifesta de compliment, les generals de la llei.
16.- Resolució de conflictes: es proposa una resolució amistosa, en tot cas els litigis seran subjectes a la
jurisdicció contenciosa administrativa.
Segon.- Vist l'informe de la regidora de l'Àrea i la documentació que s'acompanya a l'expedient, vist l'informe
de secretaria i considerant que no es precisa informe d’intervenció respecte a la reserva de crèdit per a
l'execució de la Despesa, al no existir obligacions econòmiques derivades del conveni (art. 14 del conveni),
no obstant es dona tràmit pel seu coneixement i efectes sobre els aspectes econòmics que comporta la
subscripció del Conveni, així com sobre l'acreditació en l'expedient que la constitució del citat conveni no
posa en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la Hisenda Municipal.

Quart.- Efectuada publicatat mitjançat l’insercció d’edictes en el Tauler d’Anuncis municipal i en el BOP de
Lleida. Núm. 171, del dia 4/9/2017, havent- transcorregut els vint dies d’exposició pública en data 1 d’octubre
de 2017.

ACORD
PRIMER. Aprovar definitivament el Conveni de Aprovació de conveni de col.laboració entre el Departament
d’Ensenyament i els Ajuntaments d’Alcarràs i Torres de Segre per al Pla Educatiu d’Entorn. Objectiu: Establir
els termes de la col.laboració entre el Departament d’Ensenyament i els Ajuntaments d’Alcarràs i de Torres de
Segre per contribuir, a través del PEE, al foment de la llengua catalana i a la millora del teixit educatiu per a
tot l’alumnat en totes les dimersions: personal, acadèmica, social i laboral., amb les modificacions introduïdes
en el mateix derivades del període d'informació pública.
QUART. Notificar l'Acord d'aprovació del Conveni als interessats, d'acord amb l'establert en els articles 40 i
següents de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.

ACTA DEL PLE

Es proposa per l’Alcaldia la seva aprovació:

Número : 2017-0010 Data : 11/12/2017

Tercer.- Atès que el Departament demana la formalització urgent del conveni, s’aprova per Decret de l’Alcaldia
de data 31/08/2017, donant trasllat del mateix degudament formalitzat, supeditat a que durant l’exposició
pública no es formulin reclamacions i s’aprovi definitivament pel Ple de la Corporació.

CINQUÈ. Publicar en el BOP i en el Tauler d’Anuncis el text definitiu complet del Conveni dins del mes
següent a la seva aprovació.

1.- El Sr. Manel Ezquerra, portaveu del grup municipal de SA, manifesta conformitat amb la proposta, ja que
creu que és interessant que tots els alumnes que hagin de coincidir en el mateix institut tinguin la mateixa
planificació acadèmica.
2.- El Sr. Jordi Janés, portaveu del grup municipal del PDeCAT, manifesta la conformitat del seu grup en què
hagi una homogenització dels estudis, però demana que s’haurien de convocar d’una forma més periòdica
les comissions informativa d’educació per explicar els assumptes com el que avui s’aprova, recordant que la
darrera reunió es va fer amb ocasió del Consell escolar municipal.
L’Alcalde accepta la consideració del Sr. Janés, tot i informant que el Departament aportarà més de 3.000 €.
Per a ajudar en els treballs i estudis del Pla Educatiu d’Entorn.
Posada a votació la proposta, amb les esmenes proposades, amb l’assistència de 9 dels 13 regidors que
formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova per unanimitat.
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Es donan les següents intervencions, manifestant les opinions sintetitzades següents:
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6.- Expedient 4152/2017 COMUNICACIÓ DE COMPAREIXENÇA AL RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU EFECTUAT PER LA SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN ASSUMPTE BANDERA
ESPANYOLA
Atès el dictamen de la comissió informativa de Governació celebrada el dia 5 d’octubre de 2017, que
consta a l’esborrany de l’acta, següent.
ANTECEDENTS:
Vist l’ofici rebut del Jutjat contenciós administratiu de Lleida, interessant de l’Ajuntament la remissió de
l’expedient relacionat amb el Recurs C/A ordinàri 382/2017, interposat per la DELEGACIÓ DEL GOVERN A
CATALUNYA contra la resolució de l’Ajuntament la inactivitat de l’Ajuntament d’Alcarràs al requeriment de
la Subdelegada del Govern a Lleida perquè no oneja les banderes oficials de l’ofici datat el 12/06/2017.

Vist l’ofici del Jutjat contenciós administratiu 1 de Lleida, interessant de l’Ajuntament la remissió de
l’expedient administratiu relacionat amb el Recurs C/A ordinàri 382/2017, interposat per la DELEGACIÓ
DEL GOVERN A CATALUNYA contra la resolució de l’Ajuntament la inactivitat de l’Ajuntament d’Alcarràs
al requeriment de la Subdelegada del Govern a Lleida perquè no oneja les banderes oficials de l’ofici
datat el 12/06/2017.
Tenint en compte allò que disposen els articles 48 i 49 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa de data 13 de juliol de 1998, i la competència que atorga l’article 53.1.k) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprovà el text refós de la Llei municipal i de règim local,
RESOLC:
Primer.- Remetre l’expedient administratiu a què es refereix l’ofici rebut, al Jutjat contenciós administratiu.

ACTA DEL PLE

“ANTECEDENTS:

Número : 2017-0010 Data : 11/12/2017

Es dona compte de que per Decret d’Alcaldia núm. 754/2017 de data 20 de setembre de 2017, als efectes
de la seva ratificació, en el que s’ha dictat la resolució següent:

Consta com a interessat el Sr. José Luís Linares Sánchez, AMB DOMICILI AL Cr. Joan XXIII, 7. CP. 25180
Alcarràs.
Tecer.- Comparèixer i personar-se com a part demanda al recurs contenciós administratiu de referència,
encomanar la defensa de l’Ajuntament mitjançant el despatx d'advocats ALBERT PANABERA ZUERAS Y
ADORACIÓN AVENTÍN HUGUET, i la seva representació al procurador dels Tribunals que aquell despatx
designi d'entre els que tenen poders per a plets atorgats per l'Ajuntament.
Quart.- Comunicar el present Decret al Ple a la propera sessió que es celebri.
Cinquè.- Donar acusament de rebut de l’escrit del Jutjat.
Es donan les següents intervencions, manifestant les opinions sintetitzades següents:
1.- El Sr. Manel Ezquerra, portaveu del grup municipal de SA, considera que aquest punt és de comunicació
de la resolució i no procedeix votació.
L’Alcalde atén la consideració del Sr. Ezquerra.
Per la qual cosa, el Ple es dona per comunicat.
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Segon.- Notificar aquest acord , amb còpia de l’ofci rebut, a totes les persones que figurin com
interessades a l’expedient, emplaçant-les per tal qeu puguin compareixer al recurs contenciós
administratiu de referència, durant el termini legal.
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7.- Expedient 3806/2017. MOCIÓ DE REBUIG ALS ATEMPTATS TERRORISTES DE BARCELONA I
CAMBRILS I DE RECONEIXEMENT A LA TASCA REALITZADA PELS COSSOS POLICIALS I
D’EMERGÈNCIMODEL DE MOCIÓ
Atès el dictamen de la comissió informativa de Governació celebrada el dia 5 d’octubre de 2017 que
consta a l’esborrany de l’acta, següent.
ANTECEDENTS:

MOCIÓ

Els atemptats terroristes comesos a Barcelona i Cambrils el passat 17 d’agost de 2017, van provocar la mort
de 15 persones i més d’un centenar de ferits i van produir una sensació de por i alarma entre la nostra
societat.
La ràpida i eficient intervenció dels cossos de seguretat, Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana, agents de
policies locals i dels serveis d’emergències mèdiques, juntament amb molts ciutadans anònims va ser cabdal
per afrontar els primers moments i la posterior detenció i desarticulació dels terroristes causants de l’atac.
Les mostres de solidaritat i condol van ser nombroses durant els següents dies, així com la indignació i el
rebuig unànime a la violència, defensada des de qualsevol idea o religió.
Per tot això, l’Ajuntament d’Alcarràs proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents

ACTA DEL PLE

MOCIÓ DE REBUIG ALS ATEMPTATS TERRORISTES DE BARCELONA I CAMBRILS I DE
RECONEIXEMENT A LA TASCA REALITZADA PELS COSSOS POLICIALS I D’EMERGÈNCIES

Número : 2017-0010 Data : 11/12/2017

L’Associació Catalana de Municipis (ACM) proposa i tots els grups polítics municipals aixequen al Ple que,
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,la Moció de rebuig
als atemptats de Barcelona i Cambrils i de reconeixement a la tasca realitzada per cossos policials i
d'emergències. Sotmeten a la consideració del ple l'assumpte següent, per al seu debat i, si escau, la
seva aprovació per part d'aquest.

ACORDS:

SEGON.‐ Condemnar aquest atac i qualsevol tipus de violència que propaguen l’odi i la barbàrie arreu del
món i a casa nostra.
TERCER.- Donar el condol i el suport total a les víctimes i ferits dels atemptats, les seves famílies i amics.
Sempre estarem al costat de la convivència i la cohesió social.
QUART.- Agrair i reconèixer la gran tasca realitzada per tots els cossos d’emergències, seguretat, prevenció i
entitats ciutadanes que, en moments de màxima tensió, van saber complir amb la seva feina amb voluntat de
servei. Al mateix temps, demanar que la policia dels Mossos d’Esquadra s’incorpori, de forma immediata, en
les reunions dels grups de treball sobre la lluita antiterrorista, liderades per la Interpol, per assegurar la més
eficient coordinació entre totes les forces i cossos de seguretat de l’Estat.
CINQUÈ.- Deixar clar que aquests atacs contra la convivència no canviaran la voluntat de la nostra societat
d’apostar per la llibertat, l’acollida i la tolerància, apostant pels valors que potenciïn el respecte a totes les
formes de pensar, religions i cultures.
SISÈ.- Ratificar la voluntat dels governs locals de continuar treballant per la cohesió social de les nostres viles
i ciutats. Només així avançarem cap a la convivència i la inclusió de la societat. Oberta deliberació es
realitzen les següents intervencions, manifestant les opinions sintetitzades següents:
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PRIMER.‐ Expressar el rebuig contundent als atemptats terroristes perpetrats a les ciutats de Barcelona i de
Cambrils i reivindicats posteriorment per Estat Islàmic.
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Es donen les següents intervencions, manifestant les opinions sintetitzades següents:
1.- El Sr. Manel Ezquerra, del grup municipal de SA, es manifesta a favor com no podria ser d’altra manera,
vol felicitar al cos de Mossos d’Esquadra i als cossos d’emergències, però fa el prec que aquestes situacions
tinguin una reacció més immediata per part del Ple, no deixant passant massa temps, fent si s’escau plens
extraordinaris amb un sol punt de l’ordre del dia.
2.- El Sr. Jordi Janés, del grup municipal del PDeCAT, es reitera en els extrems de la moció, condemnant
l’atemptat contra les persones innocents, homes, dones i nens, en una ciutat tan pacífica com és Barcelona,
felicitant l’actuació policial, que podria millorar si l’estat facilités més informació de la que es dona actualment,
finalment fa un record per les 15 víctimes i les seves famílies.

8.- Expedient 4000/2017. PROPOSTA DE MOCIÓ AL PLE DE RATIFICANT EL DECRET 717/2017, DE
RECOLZAMENT AL REFERENDUM PER L'AUTODETERMINACIÓ DE CATALUNYA I CONFIRMACIÓ
DE LOCALS ELECTORALS
Atès el dictamen de la comissió informativa de Governació celebrada el dia 5 d’octubre de 2017, que
consta a l’esborrany de l’acta, següent.
ANTECEDENTS:
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, a través del seu portaveu 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, vol sotmetre a la consideració del ple , per
al seu debat i, si escau, la seva aprovació per part d'aquest.

ACTA DEL PLE

Posada a votació la proposta, amb les esmenes proposades, amb l’assistència de 9 dels 13 regidors que
formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova per unanimitat.

Número : 2017-0010 Data : 11/12/2017

3.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra es reitera en els arguments expressats anteriorment, considera el prec per tal
d’atendre amb plens extraordinaris aquestes situacions greus en el seu moment, de totes maneres reitera la
reprovació dels atemptats i en nom del seu grup i de tot el consistori i del poble d’Alcarràs vol vol tenir un
record per les víctimes i donar el més sentit condol als familiars i amics, esperant que fets com els
condemnats no tornin a passar mai més.

Davant de les actuacions obertes per la Fiscalia amb la citació efectuada a l’Alcaldia d’aquest Ajuntament,
en relació amb el Decret 717/2017, de recolzament al referèndum per l'autodeterminació de Catalunya i
confirmació de locals electorals, que es va requerit i comunicat al Govern de la Generalitat, a l’AMI i a
l’ACM.
Es proposa ratificar el Decret pel Ple de l’Ajuntament, com a órgan de representació dels grups polítics
municipal, del contingut següent:
DECRET D’ALCALDIA
Atesa l’aprovació per part del Parlament de Catalunya de la Llei del Referèndum per l’autodeterminació
de Catalunya i del Decret de convocatòria signat pel Govern de la Generalitat per a celebrar-lo en data 1
d’octubre de 2017.
Atesa la comunicació de l’Administració Electoral del Govern de la Generalitat demanant la confirmació
dels locals electorals del nostre municipi que seran els habituals que s’utilitzen com a centres de votació i
que van ésser emprats a les eleccions al Parlament de Catalunya celebrades el passat 27 de setembre
de 2015.
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Acta de Ple

26

L’alcalde de l’Ajuntament d’Alcarràs, en exercici de les atribucions de representació,
MANIFESTA:
Primer-. El ple suport al Referèndum que s’ha convocat pel proper dia 1 d’octubre de 2017 i complir les
previsions que es concreten a l’esmentada Llei.
Segon.- Donar compte d’aquesta resolució al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió ordinària que se
celebri.
Tercer.- Comunicar aquesta resolució al Govern de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana
de Municipis i Comarques (ACM) i a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).

1.- El Sr. Manel Ezquerra, del grup municipal de SA, es manifesta a favor amb el dret a decidir, com ha
acreditat anteriorment amb l’aprovació de totes les mocions relacionades amb la participació ciutadana.
2.- El Sr. Jordi Janés, portaveu del grup del PDeCAT, manifesta que la moció ja no es novetat, ja que els fets
passen casi cada dia, però es manifesta més que mai a favor del dret a decidir.
3.- El Sr. Miquel Serra, Alcalde, manifesta que desafortunadament aquesta moció ja ha estat superada pels
aconteixement recents, com es dirà a la propera moció.
Posada a votació la proposta, amb les esmenes proposades, amb l’assistència de 9 dels 13 regidors que
formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova per unanimitat.

ACTA DEL PLE

Es donen les següents intervencions, manifestant les opinions sintetitzades següents:

Número : 2017-0010 Data : 11/12/2017

Quart.- Confirmar a l’Administració electoral que al nostre municipi seran disponibles els locals electorals
habituals que s’utilitzen com a centres de votació i que van ésser emprats a les eleccions al Parlament de
Catalunya celebrades el passat 27 de setembre de 2017: Centre Cultural Municipal. Cr. Major, 84.
Alcarràs. C.P. 25180.

Atès el dictamen de la comissió informativa de Governació celebrada el dia 5 d’octubre de 2017, que
consta a l’esborrany de l’acta, següent.
ANTECEDENTS:
A proposta de l’ACM i l’AMI, els grups municipals d’ERC, PDeCAT i SA. a través de l’Alcalde-President, i
atès el dictamen favorable de la Comissió de Governació del dia 5 d’octubre de 2017, 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, per les raons d'urgència següents:
Recents aconteixements relacionats amb el procés de referèndum per l'autodeterminació.Vol sotmetre a
la consideració del ple l'assumpte següent no inclòs en l'ordre del dia, per al seu debat i, si escau, la seva
aprovació per part d'aquest.
MOCIÓ
MANIFEST I MOCIÓ ALS AJUNTAMENTS DE REBUIG I DENÚNCIA A LA VIOLÈNCIA POLICIAL DE L'1
D'OCTUBRE
El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya d’un Estat espanyol
repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns ciutadans absolutament indefensos. Però
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9.- Expedient 4399/2017. MANIFEST I MOCIÓ ALS AJUNTAMENTS DE REBUIG I DENÚNCIA A LA
VIOLÈNCIA POLICIAL DE L'1 D'OCTUBRE
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sobretot restarà en els nostres cors i en la nostra memòria per l’actitud cívica, serena, coratjosa, pacífica i
persistent d’uns ciutadans que van sortir a votar i exercir la democràcia malgrat les amenaces i l’estat de
setge i por.
Per aquest motiu, l’Ajuntament d’Alcarràs,
ACORDA:
PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada generada per l’Estat
espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats que l’únic que volien
és decidir i exercir la democràcia. Unes agressions dictades pel govern de l’Estat que van provocar més
de 900 ferits, quatre d’ells ingressats en centres hospitalaris.

QUART.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric Millo, la Subdelegada
del Govern a Lleida Sra. Imma Manso, com a un dels principals responsables per l’actuació violenta i
desproporcionada dels cossos policials espanyols en molts col·legis electorals i declarar-los persones non
grates al nostre municipi. Fent extensiva al Rei Felip VI aquesta declaració de persona non grata perquè
en cap moment ha condemnat aquestes actuacions violentes, també a la gent del nostre poble.
CINQUÈ.- Reconèixer l’actitud de valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2 milions de
persones que aquest diumenge es van expressar a les urnes, davant d’un estat de terror que va voler
imposar l’Estat espanyol.
Un reconeixement especial al nostre municipi, Alcarràs en el que es va intentar, sense aconseguir-lo,
evitar el vot d’unes cinc mil persones censades, utilitzant la força bruta d’uns vuitanta antiavalots de la
Guardia Civil.

ACTA DEL PLE

TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la Guardia Civil enviats
de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en un referèndum, reprimint amb violència
les llibertats i drets fonamentals de la ciutadania. Demanar que el Govern de l’Estat assumeixi totes les
responsabilitats pels danys personals i materials conseqüència d’aquesta brutal repressió.

Número : 2017-0010 Data : 11/12/2017

SEGON. Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials del dia 01/10/17 a
Catalunya.

SSETÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat internacional.
VUITÈ.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran al costat d’allò
que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de Catalunya.
Es donen les següents intervencions, manifestant les opinions sintetitzades següents:
1.- El Sr. Manel Ezquerra, portaveu del grup municipal de SA, manifesta que el comportament de la Guardià
Civil a Alcarràs, el passat 1 octubre, no ha estat digne d'una policia en un estat democràtic. En democràcia,
les forces de seguretat vetllen pels drets de la ciutadania i un dels drets fonamentals que tenim es poder
depositar el vot en una urna. Aquí, van actuar pegant contra persones que havíem demostrat que no volem
cap tipus de violència. A Alcarràs no van mediar ni una sola paraula. Van arribar pel carrer utilitzant tècniques
militars, pròpies de la repressions més dures que malauradament hem pogut veure en dictadures de països
on la democràcia brilla per la seua absència. Aquí es van trobar un alcalde al capdavant, cosa molt lloable,
admirable, que va provocar un efecte domino amb tots els allí presents. És el que s'espera d'un alcalde en
moments dificultosos i, no vam dubtar en fer-li costat i construir una pinya infranquejable. Nosaltres anàvem
tots a dialogar i a explicar-los que no volíem que se'ns retirés les urnes. En aquells moments van fer una cosa
que ens va sorprendre molt, ells NO VAN MEDIAR PARAULA, van començar a pegar i a estirar gent per terra
sense cap mediació ni mica. Això ens va sobtar, però vam saber reaccionar sense tornar cap agressió i
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SISÈ.- Comunicar al cos de la guardià civil de manera oficial que degut a les carregues policials del dia
01/10/17 el ajuntament d’Alcarras trenca qualsevol relació institucional amb la institució de la guardià civil,
deixant clar que el ajuntament continuarà atenent les persones i les seves famílies que viuen i exerceixen
de guardià civil des de fa molts anys al nostre poble, aquet fet ja ha estat comunicat telefònicament per
part del alcalde a la caserna d’Alcarras.
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després amb unió vam mantenir la pinya. Seguidament van vindre uns primers minuts de silenci, propis de
gent amb seny.... Un Silenci i mans abaixades que va acabar sorprenent fins i tot als agents.
Aquests fets, els he volgut recordar i remarcar-los, perquè ens situa als catalans i als alcarrassins,
clarament, al costat de la gent que vol pau i diàleg. I això ho ha vist tot el món.
Dit això ara ve una segona part en la qual esperem, continuï aquest reacció que vam tindre el diumenge
1 oct. La de no actuar amb calent i no repel·lir l'agressió.

Tan si som independents, perquè els nostres cossos de seguretat hauran de mantenir col·laboracions
amb ells (d'igual manera que amb la resta de cossos policials d'Europa, ja que les amenaces en la
seguretat d'avui en dia són globals), com si continuem en aquesta Espanya, NO cal que un ajuntament
trenqui relacions amb cap institució. En tot cas, amb qui les hem de trencar és amb els partits polítics que
instrumentalitzen i polititzen la judicatura i els comandaments policials per tal d'oprimir els drets i les
llibertats de la ciutadania. Demanant responsabilitats, als comandaments que van ordenar les càrregues
a cops de porra.
Tanmateix, pel que fa a les pintades aparegudes a la L-800, el que hem de fer és instar al Departament
de carreteres de la Generalitat a que obri investigació i en cas de confirmar-se, exigir, si és el cas, el
corresponent expedient disciplinari als agents en concret.
Tot és qüestió de política, política i política (s'ha dit mil vegades) i hores de negociació, pacte i
generositat, generositat que hem de sembrar des de les dos parts.

ACTA DEL PLE

El primer pont és que aquests últims dies ha hagut veus des de dins els cossos policials condemnant les
seues pròpies actuacions, també ha hagut disculpes públiques per part del màxim mandatari de l'Estat a
Catalunya, i això, encara que no sigui fàcil perdonar, ha ajudat a calmar els ànims. Mantenir odi no ens
porta enlloc.

Número : 2017-0010 Data : 11/12/2017

Malgrat el que ha passat, i malgrat ho tindrem per sempre en el record, hem de buscar maneres de
desencallar la difícil situació. Estem totalment d'acord amb aquesta moció de l'ACM, per l'acte simbòlic
que significa, però també entenem que tots estem d'acord en buscar ponts. Sabem que continua
havent-hi veus bel·ligerants, però pensem, de cara a l'entesa, ens hauríem de quedar amb les
declaracions positives.

Parlar de no convocar-los a les Juntes de Seguretat no ens porta enlloc, buscar la manera de fer un
referèndum pactat o buscar una mediació per tal que la comunitat internacional reconegui l'1 Octubre SÍ.
Si us plau... La ciutadania hem acudit a la crida de les institucions catalanes per defensar el dret a decidir.
Treballem tots plegats per això.
Aportem aquesta visió amb la esperança que sigui útil i es valori d'una manera tranquila i pausada. Com
Ajuntament No hem de augmentar les discrepàncies ni danyar cap via de diàleg de les quals ja estan
prou danyades.
2.- El Sr. Jordi Janés, portaveu del grup municipal del PDeCAT, manifesta conformitat amb la moció pels
motius següents:
Perquè van ser uns fets d’agressió contra l’il.lusió d’un poble per expressar la seva opinió, a les nou del matí
es va fer una càrrega policial contra persones que únicament tenien una papereta de votació a la mà. Perquè
els cossos policials van actuar carregats d’odi volen xafar la nostra dignitat, tal i com es comenta
darrerament. El que es va fer va ser donar un cop de mà damunt de la taula i el va ser donant cops d’una
policia que desembarcava d’uns vaixells d’ocupació.
Per això recolza totalment la moció i vol fer el reconeixement a l’Alcalde Sr. Miquel Serra i al regidor Sr.
Jaume Bernis que van patir personalment aquestes agressions directament, i al poble que va dir que no
passarien i no van passar, per això vol felicitar al poble a totes les persones que hi van patir l’actuació policial.
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La ciutadania no volem confrontació, tots els ciutadans de Catalunya ens estimem Catalunya, i des de la
modesta posició dels Ajuntaments no hauríem de caure en allargar les coses que ens separa.
Precisament perquè els ajuntaments són la institució de tots.
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Desitja que no torni a passar mai més, considera les disculpes del Delegat del Govern Sr. Millo, però lamenta
que al mateix temps escampes les culpes a la no actuació dels Mossos d’Esquadra.
Reitera el recolzament total a la moció i recorda que a dia d’avui tenim a un govern amb les mans tacades de
sang, i a un Rei que amb les seves paraules no va buscar la pau i no busca ponts d’enllanç.

4.- El Sr. Manel Ezquerra, portaveu del grup municipal de SA, manifesta que estan d'acord amb la moció per
l'acte simbòlic que significa. Però afegir punts que ni l'ACM ni l'AMI (que són entitats que se suposa estan
amb la Generalitat al darrera) no ho han posat, sembla que vulguem ser més papistes que el Papa.
Penseu que avui al Consell Comarcal han passat una moció similar i tot i ser la institució que aglutina els
ajuntaments del Segrià, la moció només contemplava demanar la dimissió del senyor Enric Millo. Aquí
sembla que vulguem fer un pas més i això pel bé de la convivència no se si és prou bó.

Número : 2017-0010 Data : 11/12/2017

Respecte a la Guardia Civil vol recordar que sempre havien assistit a tots els actes commemoratius de la
seva patrona el dia 12 d’octubre, maltrat no tenir les mateixes idees, havien atès les invitacions amb
coresponsabilitat i amb bon tracte. De de tal manera col.laboraven en el manteniment de la jardineria i
d’altres actuacions de logística, que eren despeses a les que no estem obligats. Però creu que els fets del dia
1 d’octubre han de trencar aquesta col.laboració. No obstant, i així li va comunicar telefònicament al sergent
del puesto d’Alcarràs, això no afecta a les persones, al tracte personal amb els guàrdies que hi treballen al
nostre poble, que tenen famílies i fills que viuen al poble i van a l’escola, per les que sempre estarem a la
seva disposició pel que calgui, però les relacions institucionals s’han de trencar, i posa de manifest que és un
cos militar que no ha d’estar al nostre país.

ACTA DEL PLE

3.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra manifesta que l’agradaria felicitar al poble per part de tots els regidors per la
seva actuació del dia 1 d’octubre, i la dels 3 dies posteriors, per la seva actitud pacífica i d’activisme, una
reacció que solament pot qualificar d’excel·lent. Buscar ponts, com diu el Sr. Ezquerra, quan tens un Rei que
té la funció de buscar acords i enllaços entre les nacionalitats de l’estat, resulta difícil quan aquells dia que va
aparèixer públicament va menysprear a un poble que s’expressa pacíficament. Una persona persona així no
ha de ser al nostre poble, ni el Sr. Millo ni la Sra. Manso, que eren els polítics que donaven les autoritzacions i
determinaven la incidència de l’actuació policial, ni tampoc els responsables de donar les ordres, per això
afegeix a la institució de la guardià civil, per l’afectació que va tenir al poble. Considera que com hem de ser
un nou país, per coherència i responsabilitat envers al poble, creu que la moció ha d’incloure les propostes a
totes aquestes persones i institucions.

5.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que l’ajuntament actua autònomament de les decisions que es puguin
prendre pels partits en d’altres administracions, creu que la Sra. Imma Manso es responsable i tenia la
informació respecte l’actuació al nostre poble, i considera que es la nostra obligació manifestar la nostra
pròpia opinió.
Posada a votació la proposta, amb les esmenes proposades, amb l’assistència de 10 dels 13 regidors
que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova per unanimitat.

B) PART ACTIVITAT DE CONTROL.

10.- Expedient JGL/2017/10-11-12. COMUNICACIÓ DE DECRETS DE L'ALCALDIA I ACORDS DE LA
JUNTA DE GOVERN.
Atès el dictamen de la comissió informativa de Governació celebrada el dia 5 d’octubre de 2017, que
consta a l’esborrany de l’acta, següent.
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Us imagineu al president Puigdemont demanant diàleg a la vegada que demanés persona non grata al Rey i
al Rajoy? Us imagineu demanant diàleg a la vegada que renegués d'institucions que ens hem d'entendre
siguem independents o no?.
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ANTECEDENTS:
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. 13/2017. acta sessió ordinària del dia 6 de setembre de 2017.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 12 de juliol de 2017.
2.- Expt. 3060-3061/2017. Atorgament de subvenció directa i aprovació de conveni regulador amb entitats
de l’àrea de Comerç.
3.- Comunicació de decrets Alcaldia del núm. 616 del 13/07/2017 al núm. 712 del 06/09/2017.

Atès el dictamen de la comissió informativa d’Hisenda celebrada el dia 5 d’octubre de 2017, que consta a
l’esborrany de l’acta, següent. Es comunica:

11.1.- Expedient núm. 4144/2017. COMUNICACIÓ AL PLE DE DECRET DE MODIFICACIÓ DEL
PRESSUPOST NÚM. 10/2017.
Atès el dictamen de la comissió informativa d’Hisenda celebrada el dia 5 d’octubre de 2017, que consta a
l’esborrany de l’acta, següent.
ANTECEDENTS:

ACTA DEL PLE

11.- Expedients 4144 i 3702/2017. COMUNICACIÓ DE DECRETS DE L’ALCALDIA DE MODIFICACIÓ DEL
PRESSUPOST DE 2017.

Número : 2017-0010 Data : 11/12/2017

El Ple es dona per comunicat.

Es dona compte al Ple de la Resolució de l’Alcaldia de data 19/09/2017, núm. 0750/2017, pel qual es dicta la
resolució següent:

Atès que s’ha iniciat expedient per incorpora al pressupost la despesa d’adquisició de nous ordinadors al
centre les roquetes, per a serveis socials.
Atès que de la liquidació de 2016 en resulta un romanent afectat a despeses socials, que ara es vol utilitzar.
Atès que la Intervenció va informar la proposta d'Alcaldia
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb allò que estableixen els articles 179.2 del
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, i 40.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desplega el capítol I del títol VI de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos,
RESOLC
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits 10/2017 (expedient núm. 4144/2017), amb el següent
detall:
Incorporació de romanents de crèdit:
Ingressos:
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ANTECEDENTS:
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Org.
450
Despeses:
Org. Prog.
201 231

31

Econ.
87010

Sp.
1

Descripció
ROMANENT DE TRESORERIA AFECTAT

modif. 10
2.400,00

Econ.
6261709

Sp.

Descripció
SERVEIS SOCIALS. EQUIPS INFORMÀTICS

modif. 10
2.400,00

Aquest acord serà executiu des del moment de la seva aprovació.
SEGON. Comunicar al ple de la corporació aquesta resolució en la primera sessió ordinària que aquest
celebri, de conformitat amb allò que estableix l'article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, i
remetre còpia d'aquest a l'administració de l'Estat i a la Comunitat Autònoma.

Atès el dictamen de la comissió informativa d’Hisenda celebrada el dia 5 d’octubre de 2017,, que consta a
l’esborrany de l’acta, següent.
ANTECEDENTS:
Es dona compte al Ple de la Resolució de l’Alcaldia de data 19/09/2017, núm. 0750/2017, pel qual es dicta la
resolució següent:
ANTECEDENTS:
Atès que mitjançant provisió d'Alcaldia, es va incoar expedient per modificació de crèdit, mitjançant la
modalitat de transferència de crèdits d'altres aplicacions del pressupost vigent no compromeses pertanyents
a la mateixa àrea de despesa.
Atès que aquesta modificació es per transferir els imports corresponents a les subvencions per mecenatges,
contemplades genèricament en una sola partida, i que ha d’estar contemplada en la partida nominativa de
cada entitat.
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb allò que estableixen els articles 179.2 del
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, i 40.3 del Real Decreto 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desplega el capítol I del títol VI de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, en matèria de pressupostos,
RESOLC
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits 9/2017 núm. 3702/2017, amb la modalitat de
transferència de crèdits entre aplicacions pressupostàries de la mateixa àrea de despesa, d'acord amb el
detall següent detall:
Partides que s’incrementen:
Org
.

Prog
.

Econòmic
a

Descripció

Import

ACTA DEL PLE

11.2.- Expedient núm. 3702/2017. COMUNICACIÓ AL PLE DE DECRET DE MODIFICACIÓ DEL
PRESSUPOST NÚM. 9/2017.
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El Ple es dona per comunicat.

Número : 2017-0010 Data : 11/12/2017

TERCER. Contra la seva aprovació, de conformitat amb allò que estableix l'article 113 de la Llei 7/1985, els
interessats poden interposar directament recurs contenciós administratiu en la forma i terminis que
estableixen els articles 25 a 43 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora d'aquesta jurisdicció.

Acta de Ple

341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341

48901
48902
48903
48904
48905
48906
48907
48908
48909
48913
48914
48916
48917
48920
48951

ESCOLA FUTBOL BAIX SEGRIÀ
CLUB HANDBOL ALCARRAS
FUTBOL CLUB ALCARRÀS
CLUB GIMNÀSTIC ALCARRAS
CLUB TENNIS TAULA ALCARRÀS
CLUB FUTBOL SALA ALCARRAS
CLUB BÀSQUET ALCARRÀS
CLUB SEGRIÀ R.C
MOTARDS ALCARRAS
ASS. ATLÈTICA MAIPAREM ALCARRÀS
CLUB TENNIS ALCARRÀS
AE. ASPARDENYA ALCARRAS. PSICOBLOC
CLUB AEROMODELISME ALCARRÀS
ASS. CLUB DE LES COVES
NECTARINA ATLETICA 2016 A AMICS DEL SAHARA
DE LES TERRES DE PONENT
TOTAL

1.600,00
1.100,00
1.100,00
1.500,00
450,00
1.000,00
450,00
450,00
450,00
1.033,79
450,00
650,00
450,00
450,00
536,00
11.669,79

Partides que disminueixen:

Org Prog Econòmica
Descripció
.
.
330 341
2260908
NECTARINA ATLÈTICA. ACTATS. ESPORTIVES
330 341
48919
MECENATGES PRIVATS (a transferir a la partida de cada
entitat) SUBV. ESPORTS
TOTAL

Import
-536,00
-11.133,79
-11.669,79

SEGON. Comunicar al ple de la corporació aquesta resolució en la primera sessió ordinària que aquest
celebri, de conformitat amb allò que estableix l'article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, i
remetre còpia d'aquest a l'administració de l'Estat i a la Comunitat Autònoma.
TERCER. Contra la seva aprovació, de conformitat amb allò que estableix l'article 113 de la Llei 7/1985, els
interessats poden interposar directament recurs contenciós administratiu en la forma i terminis que
estableixen els articles 25 a 43 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora d'aquesta jurisdicció.
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FINANÇAMENT
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330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330

32

12.- Expedient 3807 i 4149/2017. DE COMUNICACIÓ DE DECRETS D’APROVACIÓ DE FACTURES
Atès el dictamen de la comissió informativa d’Hisenda celebrada el dia 5 d’octubre de 2017, que consta a
l’esborrany de l’acta, següent.
12 .1- Expedient núm. 4149/2017. COMUNICACIÓ AL PLE DE DECRET D’APROVACIÓ DE FACTURES.
Atès el dictamen de la comissió informativa d’Hisenda celebrada el dia 5 d’octubre de 2017, que consta a
l’esborrany de l’acta, següent.
ANTECEDENTS:
Es dona compte al Ple de la Resolució de l’Alcaldia de data 20/09/2017, núm. 142/2017, pel qual es dicta la
resolució del resum següent:

PRIMER. Aprovar les relacions de factures de l’exercici 2017, amb els següents imports:
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Num. relació
34/2017
35/2017
36/2017

De núm. a núm.
2339 a 2342
0789 a 3176
0965 a 3188

TOTAL

33

Import
14.403,14 €
61.821,44 €
305.392,17 €
381.616,75 €

SEGON. Ordenar-ne la comptabilització i el pagament.
TERCER. Traslladar aquesta Resolució a la Tresoreria, per donar compliment a l'ordre.
QUART. Comunicar aquesta Resolució al Ple de la Corporació, en la primera sessió que celebri.

12.2- Expedient núm. 3807/2017. COMUNICACIÓ AL PLE DE DECRET D’APROVACIÓ DE FACTURES.

ANTECEDENTS:
Es dona compte al Ple de la Resolució de l’Alcaldia de data 04/09/2017, núm. 142, pel qual es dicta la
resolució del resum següent:
PRIMER. Aprovar les relacions de factures de l’exercici 2017, amb els següents imports:
De núm. a núm.
2339 a 2342

TOTAL

Import
14.403,14 €
14.403,14 €

SEGON. Ordenar-ne la comptabilització i el pagament.
TERCER. Traslladar aquesta Resolució a la Tresoreria, per donar compliment a l'ordre.
QUART. Comunicar aquesta Resolució al Ple de la Corporació, en la primera sessió que celebri.
El Ple es dona per comunicat.

13.- Expedient 4091 i 3477/2017. COMUNICACIONS D’EXECUCIÓ I PREVISIÓ PRESSUPOSTÀRIA AL
MINISTERI D’HISENDA

13.1 Expedient 4091/2017. COMUNICACIÓ DADES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST DE 2018.
Atès el dictamen de la comissió informativa d’Hisenda celebrada el dia 5 d’octubre de 2017, que consta a
l’esborrany de l’acta, següent.

Codi Validació: 9TMDJS56FKASFD9RERW7492ZE | Verificació: http://alcarras.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 33 de 43

Num. relació
34/2017
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Atès el dictamen de la comissió informativa d’Hisenda celebrada el dia 5 d’octubre de 2017,, que consta a
l’esborrany de l’acta, següent.

Número : 2017-0010 Data : 11/12/2017

El Ple es dona per comunicat.
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ANTECEDENTS:
Es dona compte al Ple de la Comunicació efectuada al Ministeri d’Hisenda de les línies fonamentals del
pressupost, aprovada per Decret de l’Alcaldia núm. 756/2017, del 20/09/2017, de resum següent:
1. ANTECEDENTS
1. Per Decret d’Alcaldia 219/2017, de data 16/03/2017 es va aprovar el pla pressupostari a mig termini per
al període 2018-2020.
2. En base al pla pressupostari a mig termini aprovat, i les modificacions que s’han produït des de llavors
en l’actuació municipal, tenint en compte que no s’ha iniciat el procés d’elaboració del pressupost
municipal, es recull la previsió per a determinar les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2018.

ACTA DEL PLE

1. Aprovar les línies fonamentals del pressupost d’acord amb el següent detall:

2. Les línies fonamentals del pressupost de l’exercici 2018 contemplen:
a)

el compliment de l’estabilitat pressupostària (capacitat de 257.761,58 €),
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/...
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b)

el compliment de la regla de la despesa (marge positiu de 20.297,13, sense contemplar
inversions financerament sostenibles),

c)

el compliment de l’equilibri pressupostari

d)

el compliment de l’anivellament pressupostari

e)

el compliment de l’objectiu del deute (44,37 %, inferior al 110 %)

*A la previsió de la liquidació de despeses del 2017 no s’inclou el fons de contingència

Número : 2017-0010 Data : 11/12/2017
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3. Les modificacions més significatives en relació a al previsió de la liquidació de l’exercici 2016 són les
següents:
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El Ple es dona per comunicat.

13.2 Expedient 3473/2017. INFORMES DEL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS DE TRAMESA
D’INFORMACIÓ A HISENDA, RELATIVES A PERÍODE MIG DE PAGAMENT, MOROSITAT I EXECUCIÓ
TRIMESTRAL DEL PRESSUPOST.

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.
Informes del compliment de les obligacions de tramesa d’informació a hisenda, relatives a període
mig de pagament, morositat i execució trimestral del pressupost.

ACTA DEL PLE

ANTECEDENTS:

Número : 2017-0010 Data : 11/12/2017

L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d'Hisenda
celebrada el dia 5 d’octubre de 2017.

2n TRIMESTRE 2017

- Ordre Ministerial HAP/2015/2012, d'1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes en la LOEPSF (OM).
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF).
Es dóna compte de les comunicacions efectuades, amb els següents resums:
Dades Període Mig Pagament (Decret 635/2014) 2n. trimestre 2017
Es pren com a data d’inici del còmput la data d’aprovació de la factura, i final el pagament efectiu. Es
pondera per l’import de les factures.
Periodo Medio de
Pago Global a
Proveedores
Trimestral
22,31

Ratio de
Operaciones
Pagadas *
22,35

Informe de morositat, 2n. trimestre 2017:

Ratio de
Operaciones
Pendientes de
Pago *
22,24

Periodo Medio de
Pago Trimestral *
22,31
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En data 25/07/2017, es va complir amb les obligacions de tramesa d’informació del 2n TRIMESTRE de
2017, sobre període mig de pagament (PMP), Morositat, i execució trimestral del pressupost, previstes a:
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Es pren com a data d’inici del còmput la data de registre de la factura, i com a final el pagament efectiu.
Es pondera per l’import de les factures.
Periodo Medio
Pago (PMP)
(días)
54,36

Pagos realizados en el periodo
Pagos Dentro Periodo
Pagos Fuera Periodo
Legal Pago
Legal Pago
Número de Pagos
Importe Total
Número de Pagos
Importe Total
872
534.718,75
199
231.576,66

El 30, 22 % de l’import dels pagaments (199 factures) es fa superant el termini.
Intereses de Demora
Pagados en el Periodo
Número de Pagos
0

Importe Total Intereses
0

469

426.304,71

21

16.680,18

El 3,76 % de l’import dels pendents de pagaments (21 factures) es pagaran superant el termini.
Execució del pressupost 2n trimestre 2017.
S’ha fet una estimació de l’execució del pressupost a final d’any, en funció del ritme d’execució de la despesa.
Aquesta pot coincidir o no amb la realitat al final de l’exercici.
Amb les dades utilitzades, les ràtios previstes són les següents:
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53,36
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Facturas o Documentos Justificativos Pendientes de Pago al Final del Periodo
Dentro Periodo Legal Pago
Fuera Periodo Legal Pago
Periodo Medio
al Final del Periodo
al Final del Periodo
Pago Pendiente
(PMPP) (dias)
Número de Operaciones
Importe Total
Número de Operaciones
Importe Total

Número : 2017-0010 Data : 11/12/2017

No s’han pagat interessos per les factures pagades fora de termini, ja que no s’han reclamat.
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El Ple es dona per comunicat.

Atès el dictamen de la comissió informativa de Governació celebrada el dia 5 d’octubre de 2017, que
consta a l’esborrany de l’acta, següent.

“ANTECENDENTS:
1. Per resolució GAH/1893/2016, de 21 de juliol, publicada al DOGC número 7175, de data 2/8/2016, es
va crear el lloc de treball de Intervenció de classe segona de l’ajuntament d’Alcarràs.
2. Atès que no es podia cobrir el lloc de treball d’intervenció fins a la convocatòria de concurs unitari,
prevista durant el proper mes de novembre de cada any, i l’Ajuntament estava interessat en que es cobrir
el mes aviat possible utilitzant amb alguna de les formules previstes al Reial Decret 1732/1994, de 29 de
juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’administració local amb habilitació de
caràcter nacional, i el Decret 195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del
règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya

ACTA DEL PLE

L’Alcalde-President, comunica al Ple que per resolució de l’Alcaldia s’ha dictat la resolució següent:

Número : 2017-0010 Data : 11/12/2017

14.- Expedient 551/2016. COMUNICACIÓ DE SOL.LICITUD DE PRÓRROGA DE COMISSIÓ DE
SERVEIS DE LA INTERVENCIÓ MUNICIPAL.

4. Atès que per Decret de l’Alcaldia núm. 370/2016, del dia 25/08/2016, es va iniciar expedient per a cobrir
en comissió de serveis el lloc de treball d’intervenció.
5. Atès que en data 15/09/2016 es rebia ofici de l’Ajuntament Cervera en el que comunica que per Decret
209/2016, del 8/9/2016, s’autoritzava la comissió de serveis de la interventora Sra. Ester Abellana
Mogues.
6. Atès que en data 15/09/2016 es rebia instància de conformitat amb el nomenament en comissió de
serveis de la interventora Sra. Ester Abellana Mogues D.N.I. núm. 43.705.800 A.
7.- Atès que per acord del Ple del dia 19/09/2016 per es va aprovar l’expedient tramitat i sol·licitar a la
Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya la concessió d’una comissió de
Serveis per tal que la senyora Ester Abellana Mogues, ocupi el lloc de treball de Intervenció a
l’Ajuntament d’Alcarràs.
8.- En virtut de l’expedient anteriorment relacionat, va ser anomenada per a desenvolupar el lloc
d’intervenció de l’ajuntament de la vila d’Alcarràs la Sra. Ester Abellana Mogues, per resolució de la
Direcció General d’Administració Local del dia 11 d’octubre de 2016, amb les condicions que es
transcriuen literalment, a saber:
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3. Atès que la senyora Ester Abellana Mogues, que ocupa la titularitat del lloc de treball reservat a
funcionaris amb habilitació nacional de Interventora a l’Ajuntament de Cervera, reunia els requisits i
manifestà l’interès en cobrir en comissió de serveis la intervenció de l’ajuntament d’Alcarràs.
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“1.- Concedir a la senyora Ester Abellana Mogues, una comissió de serveis per ocupar el lloc d’intervenció
de l’Ajuntament d’Alcarràs, per un període màxim d’un any prorrogable, prèvia sol·licitud, per un any més
en cas de no haver-se cobert el lloc de treball amb caràcter definitiu.
/...”
9.- El dia 2 de novembre de 2016 la Sra. Ester Abellana Mogues, va prendre possessió del càrrec, per la
qual cosa procedeix la sol·licitud de la pròrroga de la comissió de serveis per un any mes.
A tal efecte, es disposa:
Primer.- Sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local la prórroga de la comissió de serveis de la
Sra. Ester Abellana Mogues per a desenvolupar el lloc d’intervenció de l’ajuntament de la vila, autoritzada
inicialment per resolució de data dia 11 d’octubre de 2016.

Tercer.- Comunicar a l’Ajuntament de Cervera que manifesti la seva conformitat a la sol·licitud de
pròrroga.”

15.- 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.

ACTA DEL PLE

El Ple es dona per comunicat i conforme.

Número : 2017-0010 Data : 11/12/2017

Segon.- Comunicar a la Interventora Sra. Sra. Ester Abellana Mogues, que manifesti la seva conformitat a
la sol·licitud de pròrroga.

Primer.- Precs i Preguntes del portaveu-regidor del grup municipal de S.A. Sr. Manel Ezquerra:

2.- Hem sabut que aquest estiu ha hagut diverses queixes del veïnatge respecte sorolls i incompliments
d'horari de la terrassa d'un bar al carrer Segria, voldriem que ens doneu el vostre punt de vista de la situació i
una mica d'explicació dels acords en la manera que s'ha cedit un espai patrimonial (un patí) i com es fa per
controlar el consum d'electricitat quan les llums de la terrassa es veuen connectades a la xarxa d'enllumenat
públic.
2.- La zona de davall dels pantans d'aigua de boca presenta un estat lamentable. No s'han esporgat els
arbres, no s'ha desbroçat les males herbes en tot l'estiu, no s'ha netejat gens des de fa mesos. Podríeu
explicar-nos si teniu previst alguna actuació?
3.- -Respecte la neteja viària, un tema recurrent que ja hem tret diverses vegades, però es que pensem que
es un tema prioritari. L'estat de neteja d'un poble es la clau de tot el que ve al darrera. Voldríem que ens
expliqueu com considereu el funcionament de l'empresa adjudicatària de la neteja, si està complint amb el
que es va acordar, si hi tenim que enviar reforços propis? (Si es així com es quantifiquen) i si el baldeig dels
carrers amb aigua considereu que és correcte?
4.- Hem pogut veure una factura de 25.234 € en vernissos i pintura pel camp de futbol. Entenem que es la
pintura blanca per la termoarcilla d'aquesta segona fase del local social del camp de futbol. Ens podeu
explicar una mica més del criteri pel qual vau decidir aquesta despesa?
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1.- Voldríem demanar-vos, en futures mocions com podrien ser les dels atemptats de Barcelona o pels fets
ocorreguts l’1 d’octubre que, necessiten un temps de reacció ràpid i són prou importants. Celebrem plens
extraordinaris, encara que només siguin d’un punt únic.
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5.- Cementiri. Com ho tenim?., En el passat ple us vam demanar informació sobre un decret d’alcaldia perque
faltava informe de Sanitat i ens vau dir que ens ho passarieu per escrit.

L’Alcalde,, Sr. Miquel Serra contesta:

3.- Respecte a la neteja viària dona la paraula al regidor delegat Sr. Santi Pelegrí que manifesta que dins de
les reunions periòdiques de control es va informar que l’empresa havia tingut gent de baixa i han tingut certs
problemes de continuïtat del servei i van dir que ficarien reforços; respecte al baldeig no veuen prou efectiu el
sistema que es realitza amb el camió que afecta al centre del carrer però es deixa les zones de les vores.,
per això informa que a la propera reunió es comentarà.
4.- Continua el Sr. Santi Pelegrí responen respecte al cost de la pintura del camp del sostre del local de camp
de futbol, significant que no és una pintura simple, sinò de termo-argila especial ignífuga que resulta d’unn
cost elevat, per a la que es van demanar tres pressupostos, en tot cas és una decisió dels tècnics als que
se’ls podrà consultar a la propera comissió d’obres.

Número : 2017-0010 Data : 11/12/2017

2.- Respecte a la zona dels pantans comenta que es neteja anualment, es preveu així pels serveis municipals
un parells d’actuacions, comenta que es va optar per retirar el mobiliari relacionat amb les barbacoes per
evitar riscos d’incendis, manifesta no tenir informació sobre la caseta citada amb la placa de la cessió dels
terrenys, demanarà informació al guarda rural. Recorda que es va fer un estudi per fer refer una zona de
lleure, però seria complicat i caldria contractar personal per al seu manteniment i control. Considera que es
difícil una solució pel perill de foc a la zona forestal propera, però està obert a rebre propostes d’actuació.

ACTA DEL PLE

1.- Respecte a les queixes dels veïns per les molèsties del Bar Avi-Pep, respon que la policia local ha passat
en diverses ocasiona a realitzar controls horaris i de sorolls i s’ha intentar fer prou rigurosos, sembla que
existeix problemes quan tanca el local i la gent, especialment a l’estiu, es manté al carrer, no poden atribuir la
responsabilitat al propietari del local. No obstant es va demanar a la policia que durant els mesos d’estiu
controlés més aquella zona, i aquesta és la informació que té directament de la policia local. Considera que
s’ha de donar el mateix tracte a l’ocupació de la via pública de tots els bars i que no li consta que la llum de
les terrasses la pagui l’ajuntament, així li va dir el gerent de serveis.

En torn de rèplica el Sr. Manel Ezquerra considera que no es pot cedir un solar de propietat municipal com si
fos una via pública per usar-lo per ficar taules i cadires de bar, així ho pensen. Que està d’acord amb fer
alguna actuació als terrenys dels pantans, però recorda que ja estaven malament abans de l’estiu i han estat
així tot l’any. Que cal revisar la neteja amb aigua per que no es deixin de netejar els costats quan passa el
camió, també cal saber si el reforç de la brigada s’ha valorat i repercutit a l’empresa. Que la pintura pot ser
ignífuga però són pocs metres quadrats pel cost disparat.
El regidor delegat Sr. Santi Pelegrí contesta que respecte als costos de la brigada en la neteja segurament
serà alguna actuació relacionada amb la deixalleria i la resta de qüestions de la pintura del camp de futbol
s’estudiaran i tractaran en comissions comprovant les factures i la revisió dels tècnics de l’actuació.
L’Alcalde contesta que es revisarà l’ocupació de la via púbica a la zona per la policia local i es revisarà la
sol·licitud, a la vista dels veïns assistents a la sessió, manifesta que no tenia consciència d’aquest neguit
veïnal, i que s’ha actuat en conseqüència atenen les instàncies rebudes amb actuacions de la policia i de la
sindicatura de greujes. Demana als veïns que es quedin al final del ple per explicar la situació.

Segon.- Preguntes dl portaveu-regidor del grup municipal del PDeCAT.

Codi Validació: 9TMDJS56FKASFD9RERW7492ZE | Verificació: http://alcarras.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 40 de 43

5.- Respecte al projecte del cementiri, informa que s’ha demanat un text refós que incorpori les millores dels
informes del departament de sanitat i de la supervisió de projectes municipal, ara s’ha demanat una
subvenció d’uns cent vuitanta mil euros a la Diputació, i en breu s’iniciaran els tràmits per a la contractació i
per tancar l’adquisició d’una part dels terrenys afectats.
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El Sr. Miquel Serra contesta que el tema de l’ocupació és cert, estava de vacances el cap de la policia i
l’informe el va fer el caporal, que va informa que per temes de seguretat no aconsellava establir terrasses a
les dues bandes del carrer i així ho va acceptar i ho va comentar en comissió. Sorprenentment es van ocupar
les dues bandes sense permís, ara ho comprovarà i veurà perquè ha passat. Respecte a les superfícies
ocupades diu que hi ha un policia encarregat de fer els amidaments i es confia en la seva veracitat per aplicar
el preu establert en les ordenances i també ho revisaran. De favoritismes no fan amb ningú, intenten ser molt
rigorosos per evitar sentar precedents. Sempre que em rebut queixes dels veïns s’han atès les denuncies,
s’han fet sonometries, i s’ha intervingut per reduir les molèsties. Quan es van rebre al juny es va actuar per la
policia, però demana que si els veïns no es senten satisfets amb les actuacions, que li facin una trucada per
insistir en les molèsties que no s’han pogut tallar. Creu que sempre s’han ates les queixes. En tot cas es
parlarà amb el propietari i amb la policia per tal de comprovar els metres i les ocupacions de vial públic, per si
s’ha canviat de criteri. Per lo de la llum el gerent de serveis li va dir que hi havia un comptador a càrrec del
propietari, es comprovarà, és evident que això no l’han de pagar els veïns.. Vol dir que la propietària sempre
ha atès els requeriments municipals per evitar molèsties. Creu que la màxima prioritat es que es pugui fer
activitat econòmica sense perjudicar als veïns.

ACTA DEL PLE

El Sr. Jordi Janés, regidor porta-veu del grup municipal del PDeCAT, efectua els següents precs i preguntes:
1.- Respecte al tema del bar del Cr. Segrià es comenta que hi ha un comptador particular, però van fer una
instàncies i de factures cobrades al propietari ni li van donar cap, sembla que no cobrem cap, i amb la
intervenció ara no se’ns poden passar aquestes despeses a càrrec dels contribuents del poble. Afegeix que
les queixes dels veïns ja són de fa temps, abans de l’ocupació del solar municipal ja hi havia moltes
instàncies. Però la policia local no ha anat fins al requeriment del Síndic de Greuges, el 26 de juny, amb
visites durant una setmana, li sembla bé l’actuació, però si persisteixen les queixes s’hauria de fer més
controls policials. Tampoc el quadra la superfície ocupada i autoritzada, havent-se ocupat els dos cantors del
vial, no com es deia que solament s’autoritzaria un costat. Cosa que és un favoritisme respecte a d’altres bars
que no es fa, més amb un informe desfavorable de la guardia urbana. Tampoc els quadra la superfície que es
cobra per la taxa d’ocupació amb la superfície realment ocupada, ells han fet números i s’està ocupant uns
300 mts. I per tant es demanarà que es revisi per evitar favoritismes. També demanaran que es revisin els
horaris de les terrasses, ja que entre l’horari d’obertura, les 6, i els de tancaments variables a partir de les
00:01 o 00:02 de la nit, i la perllongació dels treballs dels empleats, s’està perjudicant el descans dels veïns
abans i ara. Per això demana, com ho va fer en comissió, que es demana tenir més respecte als 50 veïns, no
afavorint a una persona, que pateixen cada dia.

L’Alcalde manifesta que la reunió que han tingut els veïns amb l’oposició també s’hagués tingut amb els
membres de l’equip de govern per poder parlar de tot això, dins de la prioritat de no perjudicar als veïns el
que es pretén es facilitar l’activitat econòmica.
2.- S’han iniciat les obres del museu d’eines, pressupostades en treta mil euros, reiteren que estem invertint
en un edifici privat en lloguer, i anecdòticament els edificis municipals de les escoles velles s’estan
abandonant, cauen els mortes, s’està deixant que es facin malbé; es diu que tenim un projecte per fer uns
edificis nous a la zona, però no hi ha pressupost, per això demana que es pressuposti per l’any vinent una
partida per fer conservacions i pintura de les escoles velles, preguntant si es farà alguna actuació?.
3.- Van presentar una instància sobre una notícia apareguda en premsa fa un mes i mig, relativa a queixa de
la CUP pel mal estat de conservació de la Casa de la família Macià de Vallmanya. La regidora de patrimoni
va dir que era un BCIL i que corresponia al propietari l’obligació de conservació, que d’incomplir-se s’iniciaria
un procediment d’expropiació. Des de el PDeCAT es vol denunciar el mal estat de la Casa de l’Hereu, un
edifici en estat deplorable de manteniment tot i estant al casc urbà, que també es un BECIL, pregunta quins
passos fareu per conservar-lo i expropiar-lo?.
4.- Fan el prec següent, a l’endemà d’una comissió d’obres, veuen que s’han repartit papereres per recollir
excrement de gossos, creuen que aquestes coses s’han de dir en comissió abans que es facin posteriorment,
creu que les iniciatives que feu s’haurien d’informar primer als regidors, és una reclamació que fan des de
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El Sr. Jordi Janés replica que els veïns demanen que es tanquin les zones de pàrquing ocupada per clients i
alguna zona ocupada per la via pública, perquè es va soroll amb els vehicles que surten. Cosa que les
provoca perjudicis de salut en alguns casos. Demanant que es reuneixi amb els veïns i com a tals se’ls
atenguin les peticions.
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l’inici de la legislatura.
5.- Un altre Plec, quan es va obrir a la circulació de vehicles,a l’inici de la legislatura, el carrer entre Cal Hereu
i el Ban Central-Hispano, resulta que des de a les hores les peces de granit s’estan trinxant, per això demana
que es talli la circulació perquè es més un pas de vianants o es vagin substituint les peces de formigó
trencades especialment on està les bandes rugoses, amb un sobrecost per l’ajuntament.
El Sr. Gerard Companys, regidor del grup municipal del PDeCAT, efectua els següents precs i preguntes:
6.- Pregunta com està la licitació del camp de futbol, si ja està en marxa?.
7.- Pregunta pel tracte que té amb l’ajuntament l’empresa que gestiona provisionalment el bar del local social,
si es comparteixen beneficis o com es fa això?.

1.- Respecte a l’edifici del Sauret, destinat al museu, com ha comentat moltes vegades, són actuacions que si
no es fessin així no es podrien fer mai, les obres que es fan es segon el pressupostat i s’aconsegueix
l’objectiu d’exposar les eines antigues. En quant els edificis de les escoles velles, si que tenim al cap fer els
projecte d’uns nous edificis a la zona i ara s’està buscant el finançament. Si que veuen que les escoles velles
han d’estar millor i miraran en quin grau de previsió i actuació podrem tenir per tal de fer alguna actuació l’any
vinent per fer un manteniment bàsic.
2.- Respecte amb la Casa de Vallmanya comenta que ahir van parlar amb el propietari que els ha dit que
tenia un inversor en fer una reconstrucció, i que durant el mes d’octubre presentarien el projecte per
arranjar-ho d’una manera definitiva. Cosa que va ser una grata sorpresa per l’existència d’un inversor que la
vol deixar com estava abans. Respecte a la Casa de l’hereu el Departament de Benestar Social i el
d’Economia i Finances estan estudiant l’estat de l’Herència que se la va fer l’ajuntament de Lleida com si fos
la beneficència de Lleida, i estan esperant l’informe al respecte, cal recordar que nosaltres van instar que fos
el Departament de Benestar Social el titular i que aquest fes cessió a l’Ajuntament. De totes maneres anirem
fent les conservacions i estudiarem altres vies jurídiques per poder que la Casa de l’Hereu passi al patrimoni
del poble.
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8.- Han vist un acord a la junta de govern on es diu que s’han adquirit les cadires i mobiliari del Ruestes per
uns 46.454 €. la quantitat de 2.500 cadires, quan es va dir en un ple que es compraria progressivament amb
el cost del lloguer d’uns 14.000 € anuals fins arribar al cost total. Considera que s’hauria tingut que estudiar la
compra de material nou i homologat, especialment els escenaris, per evitar responsabilitats.

4.- El servei de Bar contractat amb la Troca es va fer perquè el servei i la gestió fos per l’adjudicatari, sense
cost per l’ajuntament amb el compromís de facilitar els resultats econòmics, que ens pogués ajudar per
avaluar el preu de la licitació.
5.- Respecte al tema del Ruestes, si que es veritat que es va dir que es pagaria anualment 14.000 €. Que era
el cost del manteniment, però alguna raó legal ha tingut que haver per fer el contracte i la despesa de la
totalitat engany, de la qual cosa s’informarà.
El Sr. Jordi Janés, replica que en quant el bar del Cr. Segrià no l’ha quedat clar si la zona d’ocupació de la via
pública de la part de davant es farà treure. L’Alcalde contesta que el que no es deixaria ficar era l’ocupació
nova a l’altra banda, en tot cas es mirarà. El Sr. Janés afegeix que respecte a la Casa de Vallmanya la
informació veu que és recent, però en quant a la Casa de l’Hereu si no demanen informació no s’assabenten,
per això demana que s’informi en comissió. L’Alcalde contesta que són coses que surten de vegades cada
any i per això no s’informa. Insisteix el Sr. Janés en que s’incloguin les reformes de les escoles de baix amb
temps al pressupost de 2018.
El Sr. Gerard demana poder tenir el contracte fet amb el Sr. Ruestes, i també demana a la intervenció si la
contractació del bar amb la Troca està dins dels límits de contractació menor de serveis o s’hauria de fer
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3.- Respecte a la licitació del camp de futbol ja està publicada la licitació.
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concurs, al que accedeix l’Alcaldia donant per tancada la deliberació.
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 el vistiplau del Sr. Alcalde.
Alcarràs, a la data indicada al marge.
CERTIFICAT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.
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Vist i Plau.
L'ALCALDE.
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EL SECRETARI.

