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ACTA NÚM. 01/2015

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 18 DE FEBRER DE 2015.

Data: 18 de febrer de 2015.
Horari: Inici a les 19:00 h i acabament a les 21:15 h.
Lloc: Sala de sessions.
A les 19:00 hores del dia divuit de febrer de dos mil quinze, es reuneix a la Sala de Sessions de la Casa Consistorial el
Ple de la Corporació Municipal de la Vila d’Alcarràs, presidida pel Sr. Alcalde-President Sr. Miquel Serra Godia, amb
l’assistència dels regidors que es relacionen seguidament, i la del Secretari-Interventor Sr. Pere Biedma Agüera, que
certifica.

ASSISTENTS :

Alcalde-President:
Sr. Miquel Serra i Godia (ERC).
Regidor-Primer Tt. d’Alcalde:
Sr. Jaume Bernis I Castells (ERC).
Segona Tt. d’Alcalde:
Sra. Marina Forcada i Escarp (PSC).
Regidora-Tercera Tt. d’Alcalde Sra. Maite Codina i
Badia (ERC).
Secretari-Interventor:
Sr. Pere Biedma i Agüera.

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

ABSÈNCIES:
Amb l’absència excusada durant tota la sessió del regidor Sr. Santiago Santamaria i Mas (CiU).

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

ORDRE DEL DIA:

1.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS.
L’Alcalde-President Sr. Miquel Serra, donant per llegit els esborranys de les actes corresponents a la sessions ordinària
celebrada el dia 25 de novembre de 2014 i extraordinària celebrada el dia 30 de desembre de 2014, es proposa per
l’Alcaldia la seva aprovació. Preguntant l’Alcaldia als regidors si tenen alguna proposta d’esmena que realitzar.
L’Alcalde proposa esmenar error material en la transcripció de l’acta del dia 25/11/2014, punt 11 è. Modificació
puntual del catàleg de llocs de treball i plantilla orgànica del pressupost de 2014, n. 2, part resolutòria, acord núm. 1,
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on es descriu les funcions del lloc de treball que ocupa la Sra. Jèssica Gàzquez, ON DIU “...Realitzar els treballs
administratius assignats a les àrees d'esports i Administració general depenent de la secretaria general i de la
intervenció...”, HA DE DIR: “...Realitzar els treballs administratius assignats a l'àrea d'administració general depenent
de la secretaria general i de la intervenció...”
Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que integren el ple, resta
aprovada per unanimitat.
2.- COMUNICACIÓ D’ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN I DECRETS ALCALDIA.
a) Comunicació de Decrets de l’Alcaldia.
L’Alcalde-President comunica que per raons d’urgència i en virtut de les pròpies competències ha dictat els decrets del
nombre, data i de l’extracte següent:
-Consten a les actes de la Junta de Govern que seguidament es citen.
El Ple es dóna per comunicat.
b) Comunicació d’acords adoptats en Junta de Govern.
L’Alcalde-President dóna compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern, en les sessions que més endavant
es citen, quines actes han estat avançades als regidors amb l’esborrany de l’acta acompanyat a la convocatòria,
següents:
Sessió del 26 de novembre de 2014.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al dia 29 de novembre de 2014.
2.- Comunicació de Decrets Alcaldia relacionats amb diversos serveis.
3.- Sol.licitud de modificació de resolució d’aprovació de projecte de l’escola de música per celebració de conveni per
ampliació de places.
4.- Atorgament de llicències i aprovació de factures dictaminades en comissió informativa d’urbanisme del dia 4 de
novembre de 2014. i aprovació de relació de factures pendents de pagament núm. 7/2014 dictaminades en comissió
de compres del mateix dia.
5.- Liquidació de taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de subministraments que afectin
a la generalitat. grup Gas natural i Atlas energia.
6.- Assumptes relacionats amb diversos serveis: 6.1.- Informació de convocatòria de la Comissió mixta de cultura,
ensenyament, festes, joventut i patrimoni històric del dia 12 de novembre de 2014. 6.2.- Informació de convocatòria
del Consell escolar municipal del dia 13 de novembre de 2014. 6.3.- Informació de convocatòria de comissió
informativa de Governació del dia 21 d’octubre de 2014. 6.4.- Autorització de Pinyana per obres d’urbanització
parcial del Polígon industrial del sector Sud-I-R01 promoguda per Margi Servicios s.l. 6.5.- Compensació de
ingressos i pagaments amb el Consell Comarcal del Segrià entre subvencions socials i despeses de recollida
d’escombraries. 6.5.- Inspecció per denuncia d’inundacions per aigües pluvials a l’ACA.
7.- Proposta d’atorgament de subvencions a entitats educatives 2015 i socials.
8.- Sol.licitud de projectes a incloure al task force de l’Ecofin per inversions de les administracions públiques que es
consideren necessàries programar al municipi.
9.- Escrits oficials i instàncies: 1.- Revocació de l’autorització de l’ACA per l’Edar de Polinasa i incoació nou
expedient d’abocament. 2.- Incoació d’expedient disciplinari per gestió de residus per l’Agència de Residus de
Catalunya.
Sessió del 10 de desembre de 2014.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al dia 26 de novembre de 2014.
2.- Comunicació de decrets Alcaldia relacionats amb diversos serveis.
3.- Comunicació de decret de l’Alcaldia d’aprovació de liquidació a Endesa pel pagament del cànon de l’aigua a la
població.
4.- Resolució que declara la suspensió del procediment de constrenyiment iniciat contra l’Asseguradora Caja de
Seguros Reunidos (Caser) per haver-se estimat una proposta d’acord transaccional.
5.- Comunicació de compareixença com administració demandada i de remissió de l’expedient administratiu en recurs
contenciós. núm. 600/2014 interposat per MGS seguros y reaseguros s.a.
6.- Adhesió al pla extraordinari d’assistència financera local 2014 amb la Diputació de Lleida per compte dels crèdits
que aquest ajuntament té amb la Generalitat de Catalunya corresponents al fons de cooperació local.
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7.- Proposta d’atorgament de subvencions a entitats socials.
8.- Aprovació de justificació de despeses per la subvenció de la Escola bressol 2014 de la Diputació de Lleida.
9.- Aprovació d’operació de tresoreria pel finançament de dèficit transitori de tresoreria de 2014 per import de 200.000 €.
10.- Aprovació de conveni amb l’Obra Social de la Caixa per la prestació de serveis socials al nou edifici social de les
Roquetes.
11.- Justificació de subvenció del conveni de cooperació interadministrativa entre el Consell Comarcal del Segrià i
l’ajuntament d’Alcarràs per al desenvolupament del programa d’immigració, referent a la justificació de subvenció.
12.- Escrits oficials i instàncies relacionats amb diversos serveis.
Sessió del 14 de gener de 2015.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al dia 10 de desembre de 2014.
2.- Comunicació de decrets Alcaldia relacionats amb diversos serveis.
4.- Atorgament de llicències i aprovació de factures dictaminades en Comissió informativa d’urbanisme del dia 16 de
desembre de 2014 i aprovació de relació de factures pendents de pagament núm. 8/2014 dictaminades en Comissió
de compres del mateix dia.
5.- Assumptes de diversos serveis: 5.1.- Dades oficials de població al 1 de gener de 2014 : 9252 habitants. 5.2.Pròrroga de conveni marc de registres interadministratius. 5.3.- Publicació de la modificació del POUM núm. 5 dels
Sectors del Saladar. 5.4.- Comunicació d’atorgament de subvenció del Dp. de Cultura per actuacions musicals. 5.5.Aprovació de despesa de contracte menor de serveis d’assistència jurídica. 5.6.- Comunicació de llista definitiva del
Tribunal del Jurat.
Sessió del 21 de gener de 2015.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al dia 14 de gener de 2014.
2.- Comunicació de decrets Alcaldia relacionats amb diversos serveis.
3.- Aprovació de la dissolució i liquidació de la Junta de compensació del Pau v-12.
4.- Assumptes diversos serveis: 4.1.- Contracte menor de subministrament: adquisició instrumental per l’escola de
música. 4.2.- Contracte menor de serveis: treballs de tramitació 1% cultural. 4.3.- Subvenció de l’IEI per intervenció
arqueològica al “Moli del Sastre”. 4.4.- Convenis entre les escoles i el municipi pel desenvolupament del Pacte
d’Alcaldes per a una energia sostenibles.
5.- Escrits oficials i instàncies relacionats amb diversos serveis.
Sessió del 4 de febrer de 2015.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al dia 21 de gener de 2014.
2.- Comunicació de decrets Alcaldia relacionats amb diversos serveis.
3.- Aprovació definitiva de liquidació definitiva corresponent a l’any 2014 i estat de comptes de la Concessió del
Servei d’Aigua i clavegueram presentat per Sorea.
4.- Atorgament de llicències i aprovació de factures dictaminades en Comissió informativa d’urbanisme del dia 28 de
gener de 2015. i aprovació de relació de factures pendents de pagament núm. 9/2014 dictaminades en Comissió de
compres del mateix dia.
5.- Informe trimestral d’intervenció sobre el compliment dels terminis de pagament de factures establerts a la llei
15/2010, de lluita contra la morositat en les operacions comercials. modificació de la L.c.s.p. quart trimestre 2014.
6.- Sol.licitud de subvenció a l’Agència de Residus per l’adquisició d’àrids reciclats per camins.
7.- Adhesió al Programa Emprendre en 3 de la Secretaria d’Estat per a les Administracions Públiques.
8.- Adjudicació del servei de manteniment de les Estacions Depuradores d’Aigües Residuals dels polígons industrials
(Edar).
9.- Aprovació del Pla d’Autoprotecció del Pavelló municipal d’Esports, Piscines i modificació Escola bressol.
10.- Assumptes de diversos serveis: 1.- Contractació de defensa jurídica per reclamació de l’anomenat cèntim
sanitari. 2.- comunicació d’impagats del servi d’abastament d’aigua. 3.- nova legalització de l’edar de polígon de
Polinasa. 4.- liquidació definitiva del programa Comenius Regio 2007/2013. 5.- Renovació anual del servei integral
de portal horari. 6.- Conveni amb el Consell Comarcal del Segrià, l’ajuntament d’Alpicat i l’ajuntament d’Alcarràs per
la mostra de música jove del Segrià-Directe 2015. 8.- Aprovació del calendari fiscal de l’exercici de 2015. 9.Comunicació d’aprovació de conveni marc per la recollida de residus. 10.- Aprovació padró taxa aigua masos 2014.
11.- Liquidació de taxa per aprofitaments especials a favor d’empreses explotadores de subministraments que
afectin a la generalitat.
El Ple es dóna per comunicat.
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3.- COMUNICACIÓ D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA
SEU ELECTRÒNICA I L’ORDENANÇA DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DEL REGISTRE ELECTRÒNIC.
L’Alcalde proposa l’aprovació de la resolució que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
Es comunica al Ple que per Decret de l’Alcaldia de data 15 de gener de 2015, s’ha dictat la resolució següent:
ANTECEDENTS:
Atès que el Ple del dia 25 de novembre de 2014 va aprovar inicialment la L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE
CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA SEU ELECTRÒNICA i L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CREACIÓ I
FUNCIONAMENT DEL REGISTRE ELECTRÒNIC. Disposant sotmetre-les a informació pública l’expedient i el text de
l’ordenança pel termini mínim de trenta dies, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al butlletí oficial de la
província i al tauler d’edictes de l’ajuntament, el termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la
publicació de l’anunci al BOP a fi i efecte que les persones interessades puguin presentar al·legacions i reclamacions
que considerin adients.
Atès que exposat al públic l’acord d’aprovació inicial al Tauler d’anuncis municipal i al B.O.P. núm. 233 del dia
4/12/2014, es fa constar que transcorregut els 30 dies d’exposició, que finalitzaven el dia 13 de gener de 2015, es
certifica per la Secretaria que no s’han formulat al.legacions ni reclamacions de cap tipus.
Per tot el qual,
DISPOSO:
Primer.- Considerar aixecades a definitives L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA
SEU ELECTRÒNICA i L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DEL REGISTRE
ELECTRÒNIC
Segon.- Publicar íntegrament l’ordenança o la part de l’ordenança modificada, al BOP i en seu electrònica municipal,
fent constar que entrarà en vigor a partir de l’endemà al dia de la seva publicació. Disposant així mateix disposar la seva
comunicació a l’administració de la Generalitat i de l’Administració de l’Estat competents.
Tercer.- Donar compte al Ple a la propera sessió que es celebri.
Fer constar que contra la resolució definitiva en via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició
davant del Ple, o formular directament recurs contenciós administratiu davant de l’ordre jurisdiccional corresponent.
El termini per a interposar recurs de reposició serà d’un mes, si el acte fos exprés, si no el fos el termini serà de tres
mesos i es contarà, per al sol.licitant i altres possibles interessats, a partir del dia següent a aquell en que, d’acord amb la
normativa específica, s’hagi produït l’acte presumpte. Transcorregut dits terminis únicament podrà interposar recurs
contenciós administratiu, sense perjudici, en el cas, de la procedència del recurs extraordinari de revisió. El termini màxim
per a dictar i notificar la resolució del recurs serà d’un mes. Contra la resolució d’un recurs de reposició.
El termini per a interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa
corresponent, serà el de dos mesos comptats a partir de la recepció de la present notificació o publicació de l’acte que
posi fi a la via administrativa, si fos exprés. Si no el fos, el termini serà de sis mesos i es comptarà, per al sol.licitant i
altres possible interessats, a partir del dia següent a aquell en que, d’acord amb la normativa específica, s’hagi produït
l’acte presumpte.
El Ple es dona per comunicat.
4.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE CONVENI MARC DE COOPERACIÓ ENTRE MUNICIPIS I ALTRES ENTITATS
PER A LA PROMOCIÓ DEL CAMÍ IGNASIÀ LOIOLA- MANRESA.
L’Alcalde proposa l’aprovació de la resolució que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
Atès que el Ple en sessió del dia 1/10/2014 va aprovar el conveni marc de cooperació entre municipis i altres entitats
per a la promoció del Camí Ignasià Loiola-Manresa.
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Donat que el Ple de l’Ajuntament de Manresa en sessió del dia 18 de desembre de 2014, com a entitat promotora de
la iniciativa, ha formulat proposta d’aprovació definitiva del conveni, d’acord amb els antecedents de la proposta, les
consideracions legals i la resolució aprovada en l’esmentada sessió, sol.licitant de la resta d’ajuntaments la
convalidació de la proposta.
Es proposa per l’Alcaldia l’adopció de la següent
RESOLUCIÓ:
Primer.- Aprovar la minuta del conveni de col.laboració a subscriure entre l’Ajuntament de Maresa, l’Ajuntament
d’Alcarràs, diferents municipis i altres ens per a la promoció del Camí Ignasià Loiola-Manresa, d’acord amb el text
que s’adjunta a l’expedient.
Segon.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura d’aquest conveni i qualsevol altre documentació que se’n derivi.
Tercer.- Designar com a representant de l’Ajuntament en la Comissió de Seguiment del Conveni a la regidora
delegada de Patrimoni històric, Sra. Marina Forcada Escarp.
Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que integren el ple, resta
aprovada per unanimitat.
5.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CiU A FAVOR DEL TRACTE D’IGUALTAT ENTRE SEXES EN TOT
L’ESPORT DE LA VIA D’ALCARRÀS.
L’Alcalde dona la paraula al portaveu del grup municipal de CiU Sr. Gerard Serra per tal de donar lectura a la Moció
presentada pel seu grup.
El Sr. Gerard Serra manifesta que a la vista de les converses amb la resta de grups municipals, retira la moció
presentada i formularà una sèrie de qüestions en el punt de precs i preguntes.
El Ple es dóna per assabentat i conforme.
6.- ESCRITS OFICIALS I INSTÀNCIES.
1.- Proposta del Consell Comarcal per sol.licitar de rebaixa de l’IRPF en activitats agrícoles i ramaderes per la
nefasta campanya de 2014.
Es rep proposta del Consell Comarcal del Segrià a instància de l’ajuntament d’Aitona, per ser debatuda al Consell
d’Alcaldes i sol.licitant una actuació similar per part dels ajuntaments, als efectes de sol.licitar a l’Administració General de
l’Estat, Subdelegació del Govern a Lleida, la següent pretensió:
Com molt be saben, a l’any 2014 la fruita de Lleida ha estat víctima d’una profunda crisis de preus des de l’inici de la
campanya, una circumstància que fou agreujada encara més pel veto rus.
Aquests dos factors han propiciat que el balanç de la collita dels pagesos, per aquest any 2014, hagi estat nefast amb
inevitables conseqüències tals com el tancament d’explotacions, la venda de part d’aquestes propietats per poder
afrontar els deutes, la impossibilitat de continuar amb la professió i el plantejament d’un canvi a d’altres sectors i, en el
pitjor dels casos, no poder afrontar la propera campanya de fruita.
Es per aquest motiu que demanem a l’Administració General de l’Estat per al període impositiu de 2014 una rebaixa dels
índex de rendiment net aplicables en el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques per a les activitats agrícoles i ramaderes afectades per diverses circumstàncies de caràcter excepcional, com ha
estat a Alcarràs en la categoria de fruita dolça no cítrica.
Demanant-li que facin arribar aquesta petició als organismes competents.
Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que integren el ple, resta
aprovada per unanimitat.
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7.- PRECS I PREGUNTES.
1.- Pròrroga del Pla de polítiques de gènere.
La regidora de serveis de la dona Sra. Montserrat Clarisó, malgrat no estar a l’ordre del dia, per raons d’urgència fa el
prec de sol.licitar al Ple que s’acordi la pròrroga del Pla de polítiques de Gèner d’Alcarràs, per un període màxim de 6
mesos, mentre s’acabi d’alaborar el II Pla de polítiques de gènere d’Alcarràs i passi pel Ple.
Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que integren el ple, resta
aprovada per unanimitat.
2.- Modificació del període mínim de residència per accedir al servei d’aliments “lo Cistell”.
Per l’Alcalde es comunica que, per raons d’urgència, mentre no s’iniciï el tràmit per a l’aprovació, es disposarà un decret
de l’alcaldia, per tal d’establir els criteris d’accés al servei d’aliments “lo Cistell”, de tal forma que es requerirà estar
empadronat durant un període mínim de 9 mesos i trobar-se residint en el moment de la sol.licitud. acreditant les
circumstàncies.
El Ple acorda que per raons d’urgència el Decret es transformi en proposta d’aprovació de modificació inicial de l’art.
6.1.2 de l’ordenança, establint el període mínim de 9 mesos, disposant l’exposició pública de l’ordenança.
Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que integren el ple, resta
aprovada per unanimitat.
3.- Preguntes relacionades amb un pressumpte cas de discriminació de gènere a l’escola de futbol.
El portaveu del grup de CiU Sr. Gerard Serra, en relació amb la moció retirada, manifesta que ha tingut coneixement que
una nena que hi participava en les activitats de l’Escola de futbol del Baix Segrià havia sofert discriminació per raons de
gènere. Creu que és molt positiva la integració també en el món de l’esport, malgrat que en alguns esports o categories
sigui la normativa federativa la que separa sexes, però no era en aquests cas on per l’edat el joc era mixt. No dubta de la
posició de l’Escola en aquests assumptes, però potser no s’ha valorat bé la repercussió d’aquests cas de discriminació.
Per això vol preguntar al regidor d’esports si tenia constància dels fets i si no demana que casos com aquests no es
tornin a reproduir, demanant que no es deixi de treballar en preservar l’ igualtat de gènere en l’àmbit esportiu. Informa
que avui dia la nena està en un altre club i ben integrada esportivament.
El regidor delegat d’esports Sr. Alex Planes contesta que personalment, ni com a regidor, no sabia res fins ahir, afegeix
que es va reunir amb representants de l’Escola de futbol i va parlar amb la mare de la nena per tenir coneixement dels
fets i intentar donar solucions. Creu sincerament que des de el Patronat Municipal d’Esports ja fa 20 anys que s’està
treballant i formant a tots en els principis de no discriminació i d’igualtat de gènere, sempre s’han volgut defensar aquests
valors socials. Creu que la promoció de l’esport del PME es un exemple de valors i de cohesió de la Vila. Per exemple l’
esport femení es actualment un 80% del total de l’activitat i un dels objectius era fomentar l’esport femení als clubs en els
que representa actualment al voltant d’un 73% de dones. Continua afegint que la voluntat de la regidoria es resoldre els
conflictes, però si el problema no arriba difícilment es resoldrà, si havia una qüestió s’havia d’haver procedit seguint els
procediment normal, es parlar amb el regidor per plantejar el problema al Pme, a l’escola i fins i tot amb la intervenció de
l’alcaldia per donar una solució. Reitera que està totalment en desacord amb els fets, mai s’havia donat cap cas de
discriminació sexista a les activitats esportives tutelades pel PME. De fet properament faran xerrades per a familiars i
monitors relacionades amb el foment dels valors d’igualtat i d’altres relacionats amb la pràctica esportiva, també als
col.legis es fan tasques similars, vol dir que s’està treballant i creu que ha estat un cas puntual.
El regidor de CiU Sr. Gerard Serra està d’acord amb les explicacions donades però insisteix, no ha passat mai però
solament que hagi un sol fet ha de fer-nos veure que s’ha de continuar treballant en el foment dels valors d’igualtat de
gènere. No dubta dels tècnics de l’escola ni del PME, ni dels valors que imparteixen, però el fet demostra que s’ha
d’insistir.
El regidor portaveu del grup del P.P. Sr. Simeó Abad manifesta estar d’acord amb tot el que s’ha dit insistint en que s’ha
continuar treballant en que ningú es senti discriminat per cap raó.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra manifesta que al poble es fa molta activitat esportiva i de qualitat, també el fa la Junta de
l’Escola de Futbol que fins i tot imparteix classes amb anglès, per això vol ressaltar que puntualment pot haver diferents
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casuístiques personals, per això vol agrair al regidor Sr. Gerard Serra que hagi retirat la moció, ja que aquesta estaria
justificada per a situacions de caràcter general i no situacions puntuals. Creu que l’activitat esportives sempre poden
sortir problemes entre nens, ell com ha pare els ha viscut, però no deixen de ser els problemes habituals, que s’han de
tractar per vies personals i reconduir els mateixos pels processos habituals per donar solucions, es bo per mantenir la
imatge de l’escola de futbol.
El regidor delegat d’esports Sr. Alex Planes, finalitza dient que em d’estar alerta, que ja s’ha parlat amb les persones
corresponents per intentar solucionar el problema que, en la seva trajectòria com a vocal i, ara, com a regidor delegat al
PME havia vits en equips mixtes.
3.- Resposta de l’Alcaldia a preguntes de serveis externs realitzades pel grup del P.P.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que a l’últim Ple va donar els preus dels auditors i assessors jurídics municipals, però
li va dir que li contestaria amb dades que ara apuntarà, però que facilitarà al regidor per a que no pugui dir que no té la
informació donada. L’Alcalde apunta que les despeses són similars a les que es gastaven amb l’anterior equip de govern,
per exemple l’assessoria econòmica que fa Juli Vilagrassa i Associats ha costat els anys 2012 i 2013 uns 34.000 €. Quan
abans ho feia Fornells Assessors que l’any 2010 i 2011 van facturar una 43.000 €, els advocats que havia abans eren del
despatx Simeó Miquel que l’any 2010-2011 van facturar uns 43.106 €. Quan ara s’ha contractat al despatx d’advocats
Pere Sunyer que els anys 2012-2014 ha facturat 49.585 €. L’assessoria urbanística la continua prestant el mateix
advocat que hi havia amb l’anterior equip de govern, el Sr. Albert Panabera amb un cost anual durant els anys 2012-2013
de 48.108 €., però que ha possibilitat la recaptació de quotes d’urbanització durant aquest període d’aproximadament uns
230.000 €. Quan abans es recaptaven uns 140.000 €. i es donaven de baixa drets per un import aproximat de 800.000 €.
L’any 2010. Afegeix que únicament estan de nou els assessors de personal GIP perquè va ser una aposta que va fer el
nou equip de govern per tal de fer una auditoria de personal que els anys 2012 i 2013 ha suposat un cost d’uns 42.912 €.
Finalitza dient-li al Sr. Simeó Abad que recordi que se l’ha passat la informació i que se li donarà per escrit un informe
resum d’aquestes dades.
El regidor de CiU Sr. Gerard Serra, per al·lusions, manifesta que és normal que es recapti més de quotes urbanístiques
pendents la situació econòmica actual no és la d’abans, el nivell d’impagats és menor, en el tema dels assessors no es
creu les xifres donades, a ells els hi surt molt més alta la diferencia de costos, i respecte dels impagats respon que no pot
dir l’Alcalde que es donessin de baixa, sinó que es una qüestió comptable que els deutors denominats de dubtós
cobrament s’han de regularitzar comptablement per que no alterin les dades, perquè no es poden comptar com a deutors
taxes de camins o impostos de 8 a 15 anys sense recaptar, demanant que no es diguin les coses a mitges .
El regidor del P.P. Sr. Simeó Abad tampoc es creu les dades donades, segons la informació que tenen els números són
molt diferents entre advocats.
L’Alcalde finalitza dient que se les facilitarà tota la informació que demanin a la secretaria i que són dades que surten als
comptes generals.
4.- Preguntes relacionades amb diversos assumtes del regidor portaveu del grup municipal del P.P.
El regidor portaveu del grup del P.P. Sr. Simeó Abad manifesta vol realitzar els següents precs i preguntes, donant
lectura en la forma següent:
1.- Com repetidament sentim de la vostra boca i llegim a la premsa i als butlletins la paraula “transparència” necessitaria
que em facilitéssiu la següent informació:
- Agraeix que s’hagi informat anteriorment el que va demanar al Ple passat del 25 de novembre, que facilitaria l’import de
tots els bufets d’advocats, gestors i auditors que tenim treballant per l’ajuntament aquest últim any. Reitera que no
s’acaba de creure les dades facilitades i que ja l’averiguaran.
- L’estat actual de la tramitació de les subvencions. Estic rebent de diferents administracions queixes amb les
justificacions que s’estan fent i la sensació de “caos” que donem. S’estan demanant pròrrogues i s’està sol·licitant
informació de com es justifiquen les subvencions.
Jo en el seu dia ja vaig dir que aquesta era una part molt important de l’ajuntament, que havia d’haver una persona
preparada amb coneixement de la Llei General de Subvencions que conegués els tràmits i gestionés el compliment de la
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normativa. Vosaltres em vau raonar que no era necessari perquè ho farien els tècnics. Doncs senyors, que està
passant?. I això que portem 2 mesos...
El que no acabo d’entendre és com al Patronat Municipal d’Esports teníem un gerent i una administrativa i la cosa
funcionava sobradament i ara tenim 3 persones al patronat i no podem tenir un tècnic de promoció Econòmica que vetlli
entre altres coses les subvencions.
I, com pot ser que la partida de personal enlloc de disminuir amb tant acomiadament està igual d’ “engrossida” i a sobre
desbordem la partida de béns corrents amb empreses externes que feu que contractin els treballadors que trieu. De
quants treballadors directes i indirectes disposa l’ajuntament?.
-I per últim, com és que l’auditoria de personal ha estat un fracàs absolut? Perquè 3 anys per concloure que la Sra. Elisa
Gòdia era la més adient per dur a terme unes tasques de gran responsabilitat a la casa de la vila i ara resulta que la
tornem a tenir al Patronat d’esports realitzant les tasques que havia fet sempre. (i això és només un exemple).
2.- Seguint amb la vostra “transparència”, algú em pot explicar perquè no s’ha complert amb l’article 5.1 de la llei 5/2006
de 10 d’abril de contractes de l’estat on cap familiar directe d’un regidor de qualssevol administració pública pot estar
subcontractat?.
I perquè quan hem hagut de comprar vehicles, fer rèntings o comprar una depuradora també ho hem hagut de fer en
empreses on treballen regidors d’aquest equip de govern? Pregunto...
3.- Estic totalment d’acord en recolzar i ajudar a les entitats de la Vila però m’ha sorprès la subvenció atorgada l’any
passat a l’Associació de Comerç i Serveis d’Alcarràs de 4000 €. Perquè d’aquest augment quadruplicat de la xifra? I aquí
que jo sàpiga no es té en compte el que ens costen el lloguer de les carpes de les dues Fires anuals ja que els socis de
l’ACSA les tenen gratuïtes. També els hi hem cedit un local del que no paguen res. També hi ha transparència?.
Ha justificat l’ACSA correctament segons la llei general de subvencions aquesta quantitat del 2014, aportant tota la
documentació necessària i dins del termini?.
I per últim, sou conscients que anualment esteu fent dues fires a part d’anar a Sant Miquel aquest 2014 i que només la
vostra última fira del Rebost ja va costar més diners que una de les fires bianuals que fèiem abans? Fira que es feia en
una carpa preparada amb estands d’obra i que durava dos dies?.
Són necessàries dues fires i a més amb aquests imports desorbitats? A mi no ja que abans ens gastàvem 70.000 € cada
dos anys i ara sobre els 90.000 € cada any.
4.- Finalment dir que el passat dia 25 de novembre vaig dir que potser el forat que deixàveu era més gran que el que
havieu trobat. el sr. Bernis es va molestar força però fent una lectura de tot el que ha sortit, la vostra gestió i, sobretot, del
que vosaltres anomeneu transparència, el que més por em fa és que ningú vulgui l’alcaldia el proper mes de maig arran
del desastre de gestió i l’endeutament que deixareu com a llegat.
Potser Sr. Bernis no anava tan errat en la meva reflexió i enlloc d’un forat ens en trobem dos!.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta preguntant al regidor si alguna vegada se l’ha negat l’accés a qualsevol informació?,
perquè si no és així li demana que ho justifiqui, perquè en cas contrari no pot al.legar falta de transparència a
l’Ajuntament. Li pregunta quina ha estat la falta de contractació que ha manifestat?, que la concreti perquè així li podrà
contestar, afegint que no es poden fer acusacions sense fonaments. El regidor delegat de medi ambient Sr. Santi Pelegrí
per al·lusions replica que no pot dir les coses que ha dit sense fonaments, sense informació, expressant que fins aquí
podíem arribar.
L’Alcalde respon que el personal del Patronat Municipal d’Esports té mes personal dedicat a l’administració perquè tres
vegades més pressupost que abans, se l’ha donat tota la gestió, instal.lacions, subvencions esportives i la gestió de les
piscines, es normal que precisi d’una persona més dedicada al control econòmic i la comptabilitat. En quant a la resta
d’informació del personal el que ha de fer el regidor és mirar-se el pressupost anual on té tota la informació. Respecte al
tema de GIP considera que la contractació d’aquesta empresa es un tema de criteris, ells consideraven que era una feina
que s’havia de fer.
En quant a la subvenció a l’ACSA la justifica perquè era una associació que participa en la organització de la fira d’una
forma important i no rebien cap mena de subvenció, creu que no eren maneres de tractar a una associació tan
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participativa solament pagant el dinar de la fira. Afirma que se a l’ACSA les ha donat aquesta subvenció i com a totes les
associacions les han de justificar. No sap si el Sr. Simeó Abad les faria fer pagar el local a totes, que ho digui.
El Sr. Simeò Abad replica dient que sempre l’ha sentit dir que les subvencions han d’estar ben repartides, per a tothom,
no al Futbol un milió i als altres cent-mil, per dir una cosa, repartint proporcionalment, totes les associacions han de tindre
una cosa o un altra. L’Alcalde Sr. Miquel Serra li pregunta si no és així?. Li respon el Sr. Abad que es donen quantitats
diferents a unes o altres, l’Alcalde nega que es doni a criteri de ningú sinó que hi ha una justificació i si no que s’informi, el
Sr. Abad respon que si s’ha informat dient que quan els Motars van fer unes activitats als que se les va dir que se les
ajudaria en pagar un esmorzar i al final van dir que l’havien de pagar ells.
Abans d’acabar en la qüestió de la fira, dels costos de la fira, creu que es poden qüestionar els costos, però tots estaran
d’acord en que Alcarràs es mereix més suport a la fira o més difusió de la fira per reconèixer Alcarràs com el que
realment es una referencia a nivell nacional i això l’aconseguirem de la manera que l’hem fet de manera progressiva, no
es van abocar el primer any a fer la despesa que evidentment em tingut aquest any, ara la fira d’engany no te res a veure
amb les primeres fires que feien, però insisteix s’ha fet progressivament per no equivocar-nos, que sabessin el que
s’anava consolidant cada any, i no fent despeses que després no acaben quallant, ara poden dir que tot a quallat no em
d’amagar res de la despesa, es evident que es gran la despesa però la repercussió que ha tingut la fira del rebots a nivell
nacional, també la fira del comerç i per tot això pensa que la despesa està plenament justificada. Els pobles els ha de
ficar al mapa pel que són i la fira és una eina per explicar això a la resta de pobles.
Seguidament pren la paraula el regidor d’esports i comerç Sr. Alex Planes, que respon al Sr. Simeó Abad dient-li que
està mal informat, respecte al tema del personal del PME quan van d’entrar nosaltres van assumir tota la despesa
esportiva, amb piscines i camp de futbol amb la despesa que tenien, el PME ara té un pressupost de 300.000 €.,
necessita d’aquesta gent, assumir tota la despesa que abans la tenia l’ajuntament i per tant suposa que ha d’haver més
feina, una administrativa per assumir tota la comptabilitat, que s’ha tornat a traspassar al patronat per l’experiència que
tenia, i ara se li donarà també la gestió de les subvencions a la tècnica, per això no sap que està explicant el Sr. Abad. El
regidor Sr. Simeó Abad apunta que aquesta administrativa primer va venir aquí a l’ajuntament, després se li torna al
patronat un altra vegada. El Sr. Alex Planes contesta perquès es va considerar el més adient i l’Alcalde afegeix que
aquests temes personals, que també d’ entren aquí, no cal explicar-los ara. El Sr. Alex Planes continua dient que no sap
si s’ha llegit el pressupost del patronat i sinó quan vagi se l’explicaran i allí el té. Respecte al tema de les subvencions que
si es donen més a uns que als altres, afirma que no es cert, que quan van entrar ven fer un programa de subvencions
que pot agafar i veure els recursos que es donen i per l’activitat que fa, pels equips de hi té i l’activitat que fa durant tota
l’any, i això es així i és transparent. Es la manera que tothom rebi lo que li toca i s’ha fet des de que van entrar i s’ha fet
sempre, afegeix que evidentment ara s’ha donat una subvenció provinents dels mecenatges de les empreses repartides
igualment equitativament, per això no sap d’on treu que a unes entitats se les dones tant i a d’altres no, nosaltres tenim
un criteri que li podrà agradar més o menys però es així. El Sr. Simeò Abad respon que això és el que l’ha comentat, el
Sr. Alex Planes li diu que no es comenti i que vinguin a l’ajuntament a mirar.
Continua el regidor Sr. Alex Planes en el tema dels rentings, no sé que es pensen respecte que si ell treballa a on es
compren els cotxes, a veure perquès es compren allí? Perquè de cada cotxe s’han demanat tres i quatre pressupostos, i
s’ha mirat la millor oferta, evidentment si es pot aconseguir alguna avantatja per estar ell allí i pot sortir més barat, home
seria de tontos no fer-ho, però significa que no es beneficia ell, si no que es beneficia al poble, perquè sembla que
diguem les coses acusant que es compren els cotxes allí perquè el regidor treballa en aquesta empresa. Un altra cosa
vol dir, perquè es fa amb renting? Perquè alguns cotxes porten més de 280.000 kms. i així surten més bé que comprantlos, perquè ara venç el renting i ara el cotxes està trinxat, i això ho sap més que el Sr. Abat que sabrà més de la seva
feina i ell sabrà més de la seva. En quant al Dàcia han comprat un cotxe baix cost, és el més barat del mercat, i s’ha
comprat, evidentment s’ha comprat allí però també es beneficia el poble no ell, un cotxe que costa 17.000 €. Que en
rentin costa 48.000 €., la diferencia de preu fent 20.000 km. a l’any quan s’hauran gastat aquest diners en reparacions i
manteniments hauran passat 20 anys. Tot té un criteri i si vol els pressupostos els té el secretari i es poden veure, i ha
tres marques per cada vehicle i amb això no es pot ser més transparent. Demanant al Sr. Abad que pari compte amb el
que hi diu perquè pot fer mal a persones.
Pren la paraula per al·lusions el regidor Sr. Santi Pelegrí respecte a l’acusació que ha fet el regidor Sr. Simeó Abad, pel
tema de la depuradora que es beneficiava a la empresa a on treballava ell, be l’explica al Sr. Simeó que abans de fer una
acusació d’aquest tipus s’ha d’informar i preguntar en qualsevol comissió perquè es troben en totes, i ja sigui en la
d’obres o la de cultura li podia haver preguntat si tenia algun dubte sobre la licitació de la depuradora i se l’hauria pogut
explicar sense cap problema, li dona les gràcies per donar-li la oportunitat per poder-ho explicar a tot el poble i a tota la
gent que li veure per internet, explica que quan ve d’entrar com a regidor un dels problemes que se li van traslladar va ser
lo de la depuradora de JoiCo, que hi havia un contracte de lloguer deu anys i mensualment pagaven 3.500 €. , una
depuradora que estava dissenyada per tractar les aigües de la industria de JoiCo, o sigui aigües carregades de sucre, la
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industria es va tancar i la depuradora va quedar totalment obsoleta, passava que per les aigües que d’ entraven estàvem
pagant un sobrecost molt alt i el rendiment era totalment ineficient, que és va fer?, al no ser nostra la depuradora i si els
terrenys de la vora, que podien utilitzar en serveis, així es va fer un estudi que es va encarregar a una enginyeria, que
havia estat seleccionada prèviament demanant dos pressupostos més, adjudicant-se a la enginyeria que va fer el
pressupost més barat, i si vol se’ls pot ensenyar. L’enginyeria va fer l’estudi supervisat per ell, perquè ell a això si que es
dedica, es va contactar amb dos o tres empreses que utilitzen aquest tipus de tecnologia i a la empresa que va passar el
millor pressupost a la tecnologia demanada, va ser la que es va contractar. Afegeix que tota l’obra civil es van contractar
empresaris d’aquí del poble, es a dir que no s’ha contractar amb cap constructora ni en la que treballa ell ni en cap de les
grans de Lleida. Finalitza dient al Sr. Simeó Abad que espera que amb això l’hagi aclarit el dubte. El Sr. Simeó Abad
respon que això que l’ha comentat ell ho va recolzar al seu moment, el pagar tres mil euros a pagar això que hi val
seixanta-mil euros ell ho va veure be al seu moment, lo que no sabia era lo que ha dit de la depuradora. El Sr. Santi
Pelegrí li diu que per això mateix que si no ho sap no pot acusar així. El Sr. Simeó nega haver acusat a ningú, ell ha
preguntat si s’ha comprat o no s’ha comprat. El Sr. Santi Pelegrí replica que ell treballa a M.J. Grues, ho sap tothom, i
que no veurà cap factura en aquesta depuradora. El Sr, Simeó Abad reitera que no acusa a ningú i que va recolzar
l’actuació claríssimament en una comissió. Per això l’estranya al Sr. Pelegrí que surti amb aquestes acusacions.
Pren la paraula el Sr. Jaume Bernis vol comentar el tema econòmic que ha dit, que continua dient que no es creu el que
diuen, està en els eu dret, l’únic que vol dir que el dia 26 de març, convidaran a tot el poble un altra vegada, i es tornaran
a ficar davant de la gent a explicar lo que hi ha, i tal com van dir al ple de pressupostos, explicaran el pressupost de 2015
i la liquidació del 2014 que ja estarà tancat, i veurà que el forat o els forats que ell es pensa, si estan o no estan, si es
bona o no es bona la gestió econòmica. L’Alcalde Sr. Miquel Serra li diu que te dies per venir a preguntar tot a
l’ajuntament i venir a la sessió i fer les preguntis que vulgui. Continua el Sr. Bernis manifestant que li sap greu de tot
l’exposat que tota aquesta feina que fa ara l’ hagués començat a fer el primer any d’aquesta legislatura, perquè li dona la
impressió que és igual que aquell nen que va estudi i es deixa els deures pel final i li presenten un examen i no l’aprova
perquè els deures no els ha fet, perquè moltes de les coses que està dient dona a entendre que ni l’ha preguntat a qui
l’ha de preguntar, no l’ha llegit tal qual l’havia de llegir, ni s’ha assabentat de moltes de les coses que esta, en aquests
cas, ficant en dubte o afirmant que per a ell no són veritat. Continua dient-li que aquestes coses no les passarien si
hagués començat a fer la feina el primer any de legislatura i seguint-la dia rere dia per arribar a saber el que creuen que
és molt important perquè es fiquin davant del poble, i amb això han de pensar, que han de ser responsables que les
coses que diuen i afirmen siguin veritat. Amb això i lo de l’altre dia li demostra que s’ha deixat molts cursos per a fer i amb
això el darrer curs que fa fins i tot els professors que hi té no l’informen be. O Sigui comencen per aquí, li diu, havia
d’haver començat des de el primer dia a fer la feina que esta fent que de segur que no es trobaria en la situació que es
troba ara.
El regidor Sr. Simeó Abad respon al Sr. Jaume Bernis, dient que en té 60 anys i no l’ha de donar cap de curs ni ell ni
ningú, amb 60 anys en te prou d’experiència i el curs el va començar quan va d’entrar a l’ajuntament, i no l’ha de donar
cap de lliçó a ell, li diu al Sr. Jaume Bernis de cuidar-se de fer la feina ben feta i ell s’ha de cuidar de vetllar lo del poble,
des de el primer dia com des de el darrer dia, però quan l’arriben a les oïdes coses com aquestes tan li val que sigui el
professor com que sigui el capellà o el que sigui, si a ell l’arriba quelcom ell l’ha de dir i preguntar, si li sap greu que li
pregunti vol que s’ho digui a la cara. Li replica el Sr. Jaume Bernis que l’ha sapigut greu les acusacions i l’Alcalde li diu
que ell no pregunta, sinó que afirma i això solament cal mirar la gravació. El Sr. Simeó Abad respon que no s’ha de donar
lliçons a ningú que tots en tenim molta feina a casa nostra. L’Alcalde li contesta que tots en tenim una responsabilitat no
val demanar-les al final i el Sr. Simeó li diu que cadascú les pot demanar quan li va millor.
Pren la paraula el Sr. Gerard Serra, portaveu del grup de CiU, que en aquest sentit vol dir que la llei aquesta que diu el
Sr. Simeó Abad és la llei 5/2005, de regulació dels conflictes d’interessos dels membres de qualsevol administració
pública i alts càrrecs, per tant demana que es llegeixi per que a vegades es lo de la frase aquella “la mujer del Cesar
aparte de ser honrada tiene que parecerlo”, dema que s’entengui això, no es discuteix que s’hagi fet malament i s’hagin
mirat els interessos del poble, però “la mujer del Cesar a parte de serlo tiene que parecerlo”, després el Sr. Simeó Abad
quan parla dels 4.000 €. de l’ACASA es tan simple i es pot dir clar, com que s’ha de ser clar, es a dir s’ajuda a una entitat
a totes, es fa lo que es pot, no ho dubtem, però si n’hi ha una entitat que surt com a deutora de la seguretat social per
impagament de quotes, que li embarguen un dels aparells que te i n’hi ha una de llei de subvencions que diu
claríssimament que no se li pot atorgar una subvenció a una entitat que no està al corrent de pago amb totes les
administracions, al menys podran preguntar per aquesta subvenció que segur que està donada per bons fins i les fires
com les han enfocat, es diu si es per això i si es una ajuda que necessita l’entitat, fantàstic, és que em de fer, però
diguem les coses clares, el deia abans de les veritats a mitges o les mentides, simplement entenc que diu això. En quan
al tema de la depuradora no fica en qüestió la honorabilitat del Sr. Santi Pelegrí, i precisament sort que l’han fet, perquè al
seu dia es va fer per uns motius i això era un llastre que arrossegava l’ajuntament quan estaven ells i no es podia pagar
30.000 €. a l’any quan ara amb 60.000 €. amb una inversió em solucionat el problema, i això ho va dir i ho diu ara; també
es cert que es va fer al seu temps per donar una ajut intentar forçar el tancament de la planta i van aconseguir allargar
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dos anys més. Després no tenia sentit, reconeix que ells no ho van saber gestionar i vosaltres l’heu sapigut gestionar
molt bé, xapó i el treu lo barret, així de clar. Per això creu que el Sr. Simeó volia enfocar els temes d’aquesta manera, pot
ser ell l’hauria preguntat d’un altra manera. També vol dir que cada regidor exerceix les seves funcions com pot, té una
obligació de control a l’equip de govern, aquest control ningú diu que hagi de ser un control continuo, un marcatge a
l’home, en zona o en defensa o en atac, no es diu, però que si pot constatar i això no es negarà, trencant una llança en
favor del Sr. Simeó, i ja sap que com a persona se l’aprecia molt però com a partit polític no el pot ni veure, a fet gestions
molt bones per aquest ajuntament en aquesta legislatura i sempre que ha calgut per acompanyar-vos a fer qualsevol
gestió per l’ajuntament ho ha fet, i creu que és important que consti. L’Alcalde diu que això es reconeix. El Sr. Gerard
Serra diu que per això demana que es minimitzin les coses i cadascú es dedico com pugui. També es cert que queda pot
ser un ple ordinari, si no es aquest l’últim, i d’aquí sortiran els temes que un cop contrastat o d’altres no tant, volen que
quedin aquí per que s’acaba la legislatura. I pregunta si tenen dret a fer-ho o no?.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que evidentment que ningú qüestiona el dret de fer això, però segur que si l’han
volgut entendre estan capacitats per poder fer-ho en el sentit que es deia tot això, i evidentment al Sr. Simeó l’han
reconegut no una vegada sinó més d’una vegada les tasques que ha fet als llocs on està sobre tot a la comunitat de
regants. Respecte a lo de la llei igual com ell l’ha tingut que buscar al mòbil, ell igual totes les lleis no està capacitat per
conèixer-les si se les diuen així amb número. En quant al tema de la subvenció a l’ACSA, es evident que quan fan la
reestructuració de la subvenció no en tenien coneixement d’això, tot i que si haguessin tingut coneixement s’haurien ficat
al costat de l’associació, com haurien fet tots vosaltres, i s’han ficat al costat de l’entitat per ajudar-la perquè el motiu de
l’actual impagament no són causa de l’actual gent de la junta, són de d’altres conseqüències que no venen al cas, com
s’han trobat altres entitats. Però no es pot manifestar que donem una subvenció perquè no està al corrent d’un deute,
sobre tot quan es dona la subvenció ni la mateixa entitat coneix aquest deute, fa ben poc que es coneix que té aquest
deute per altres motius, i com s’han ficat al costat de tantes i tantes altres entitats. Recorda que quan van d’entrar aquí
l’escola de futbol tenia un deute brutal i es van ficar al costat per donar recolzament com faran amb qualsevol altra,
perquè creuen que es la seva obligació i segur que tots farien el mateix i amb això creu que queda contestat.
5.- Pregunta sobre l’estat de la contractació de bar del parc de Magalàs.
El regidor del grup de CiU Sr. Jordi Casals vol preguntar què cóm està el tema del bar del parc de Magalàs o si se li
acaba el contracte si se li vol renovar abans de les eleccions? .
L’Alcalde Sr. Miquel Serra que ara no sap com estan els terminis del contracte, però que el bar es va licitar i pràcticament
només es va presentar la persona que ho porta ara. Si es torna a licitar es farà com públic com es va fer abans i
s’escoltaran totes les ofertes.
6.- Prec del portaveu del grup municipal de CiU.
El Sr. Gerard Serra volia fer un prec, bastant llarg i voldria que consti en acta, una mica en la línia del que s’ha parlat,
estarien deu anys discutint i no ens aclaririen, però vol que consti en acta, demanaria al partits del grup de govern del
PSC i ERC que no menteixen més i que expliquin les coses al poble tal com són i no mitges veritats o mentides.
Primera.- A la darrera publicació del Infoalcarras el govern d’ERC I PSC expliquen que en els darrers 4 anys han reduït el
deute municipal en uns cinc milions d'euros. es mentida, si sumem els diners que ha pagat l'ajuntament d'amortització de
deute en aquests 4 anys segons les liquidacions oficials resulta que de la caixa municipal solament en surten uns dos
milions, amortitzacions de crèdits que s’han anat fent, el que tocava, les quotes mensuals.
La conclusió es clara, el poble sap sumar i restar, els tres milions de diferencia es mentida que s'hagin pagat, i si no
s'han pagat i no es deuen es que també era mentida que el deute municipal que es va dir que es van trobar en l’auditoria
que ells van fer fa 4 anys amagues aquests tres milions, sinó a veure no s’ entén.
Segona mentida.- Al InfoAlcarras el govern d'ERC i PSC diuen que l'ajuntament ja no deu el 1,02 milions per compensar
les escoles del saladar, perquè ara ells tenen un informe jurídic i el planejament aprovat que així ho diu!. per tant mentien
fa 4 anys quan deien que aquests diners eren deute, perquè aleshores, l'ajuntament que dirigien ells tenia fins a tres
informes jurídics que també negaven l’obligació de pagar, un fet pel mateix advocat i un altre de la pròpia ERC i el
planejament aprovat. únicament faltava el mateix que ara, la reparcel•lació, el que passa que vosaltres l’heu enfocat d’un
altra manera, lícit. per tant si al final no ha estat necessari pagar el 1'02 milions, per que no s 'ha amortitzat el crèdit que
es va fer per pagar el solar?. També es cert que d’aquest 1,02 milions d’euros sol n’hi havia vuit-cents mil perquè doscents mil els van gastar ells. per tant es van mentir intencionadament doblant el deute, el del solar i el del crèdit. En canvi
ERC i PSC en lloc de retornar el crèdit se l'han gastat en despeses corrents i es demostrarà capítol de personal, capítols
de despeses en bens corrents i serveis, més de 300.000 €.
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Un altra mitja veritat o mentida. Consta als acords del govern d'ERC i PSC, que sobre les 30 hectàrees de terrenys que l
Ajuntament anterior governat per CiU va adquirir: s 'ha fet la cessió a les escoles del Saladar per ampliar-les i ara el
Departament d Ensenyament farà la tercera i darrera fase. Sobre els mateixos terrenys s' ha fet la zona de les noves
piscines, una zona d'aparcament molt maca i ben feta que ha fet l’actual equip de govern, un circuit de cotxes teledirigits,
el nou allotjament de temporers, s'ha marcat la major part de la zona del nou cementiri. A mes l’ajuntament ha llogat la
resta de terrenys de les finques per fer cereals de reg traient una renda d'uns 18.000 euros anuals, ben fet. Per tant, el
temps i els fets han demostrat que a la passada campanya electoral ERC mentia quan deien que l ajuntament no podria
disposar dels seus terrenys adquirits perquè hi havia una clàusula de l’anterior govern de CiU. si no es podia fer res com
deien, pregunta ell, perquè no han tirat enrere l’adquisició retornant els terrenys?, perquè si no es podia fer res, i ara
resulta que allí en tenim la joia de la corona, es va mentir i es continua mentin en no reconèixer el seu error de dir que allò
es va fer bé, PSC i CiU van votar a favor, Esquerra sempre sense voler baixar del ruc, allò estava mal fet, però allò està
funcionat. Les 30 hectàrees de terrenys urbanitzables adquirits pel govern de CiU amb el suport del PSC serviran i molt
pel creixement urbà que gaudiran les generacions futures, com estan gaudint les actuals, perquè si no s’hagués pogut fer
res allí no hi hauria res plantat ni s’hauria pogut fer absolutament res.
Un altre mitja veritat o mentida que diu ell. Recordeu quan fa 4 anys es criticava la situació d'inseguretat tant extrema que
patia el nostre poble, que va fer que fins i tot una manifestació durant la inauguració de la plaça nova instada
suposadament per un grup de joves i no es sabia qui hi havia al darrera, es queixaven per la inseguretat genera pel
govern de CiU i per tota la seva mala gestió. Doncs desgraciadament s'ha demostrat que mentien en aquest moment
perquè malauradament la patíem a tot el territori duran l’any, no solament a Alcarràs, especialment durant la campanya
de fruita per uns robatoris i una sèrie de coses. Els fets han demostrat que amb el govern actual d’ERC I del PSC, no
solament tenim els mateixos conflictes de sempre, sinó que s’han incrementat, no diu que sigui culpa dels governs
d’Esquerra i del Psc, però s’han incrementat, però el més greu es que s’ha donat l’esquena a un grup de pagesos que
dediquen hores del seu temps per vigilar les seves finques i vigilar el terme i no se’ls ha volgut ajudar, ha hagut un tema
personal entre els uns i els altres, però es que aquesta gent fan una feina molt i molt bona.
També voldria recordar que fa quatre anys es van celebrar unes eleccions que va guanyar l’equip de CiU, perquè va ser
el partit més votat. Però la llei electoral permet que el que ha votat el poble el pugui variar al ple quan s’han triat els
regidors que són qui trien després a l’Alcalde. I en aquests cas Esquerra i Psc lícitament es van ajuntar i fan formar
govern. Però aquests últims anys han vingut sentit que els pel poble governen per que així els ha encomanat. El poble el
que va encomanar es que hi havia un equip més votat i aquest és el que tenia els drets i tot per poder governar, després
es va fer un apanyo que també es port fer per llei. Clar d’aquí va sortir el nostre alcalde el Sr. Miquel Serra, al que no li
dubten ni la seva dedicació ni les seves ganes en absolut, si que els va sorprendre que hi hagi un regidor que tingui 6
regidories, 3 vegades més que cada regidor dels altres i l’alcalde porti menys, i el poden dir el que vulgueu, l’és indiferent
que es contesti, això és un fet i constatable. Per tant governeu perquè es va fer un pacte de legislatura, lícit i democràtic i
tot, però la gent és la que vota.
Un altra mitja veritat o una mentida, Es va acusar al anterior govern de CiU de tenir personal de confiança, això era una
catàstrofe, això era mentida, van acusar de que hi havien empleats públics que cobraven per sobre de la seva dedicació i
vàlua professional, al final han acomiadat a empleats que han tingut que indemnitzar perquè no eren càrrecs de
confiança com ells deien i per que els tribunals els han condemnat, l actual equip de govern d esquerres ha perdut tots
els judicis, amb els costos econòmics que l’ha suposat això al poble. al final després de gastar una fortuna en assessors,
auditories econòmiques, de personal i advocats han vist que no podien retallar sous als empleats, al revés els han
augmentat en alguns casos, ells no ho volien i ho van dir, demana que es fotin fora aquests assessors que us diuen que
heu de baixar els sous i vosaltres els apugeu, perquè es contractaven? i ho dirà sempre. no s’ha pogut baixar sous
perquè el que cobren s'ajusta a la llei i es marca com es diu per la llei i per tant no es poden tocar. mentien quan deien
que solament dos empleats municipals dels anteriors governs municipals havien aprovat oposicions, els demés eren tots
amics, aquest si i altres jo, quan s’ha pogut comprovar que al menys 18 llocs de treball d’aquest ajuntament es van cobrir
amb concursos i oposicions, i la resta com a mínim van tenir processos selectius mínims, com ha fet l’actual equip de
govern d ERC i PSC, i no sempre en tots els casos, s’ha convocat una plaça, la resta s’ha fet en funció de persones que
tenien vàlua que sortien d’unes llistes d’unes borses de treball. Però això es així, n’hi havia 18 llocs coberts amb
concursos i oposicions, i no es digui que tot a dit. I el temps ha demostrat que totes les persones que s’han acomiadat
per criteris estrictament polítics, utilitzant l’argucia de que s’havien de reajustar, que si l’endeutament i tot això també el
poden dir perquè al final es pot dir, avui el pressupost de 2015, el capítol de personal està al mateix nivell o per sobre del
que hi havia abans, però el capítol de servei d’empreses contractades amb empreses externes que abans estava a zero
ara està amb tres-cents mil euros més. Aquí alguna cosa falla, expliqueu les coses i no passa res, si és la vostra política
de fer les coses feu les, expliqueu-les, però no enganyeu a la gent. I també els demana que no cal utilitzar sempre la
comparació, com que abans no es cobraven impagats i ara si, a veure situem les coses dins de l’entorn i del moment
històric, perquè a lo millor abans pagaven interessos per un crèdit al 18%, després es pagaven al 7% i ara els trobeu al
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0,5%. Creu que dins del context del temps les coses s’han d’explicar, no s’han de manipular perquè després la gent del
carrer es penso una cosa i després sigui un altre, i la gent del carrer no s’ho mereix.
També es menteix quan es diu que es paguen les factures als proveïdors en 30 dies, això és un titular fantàstic als diaris.
I ho sabem perquè ens ho diuen els propis proveïdors de l’ajuntament que com a mínim es cobra a 60 dies, si no es mes,
alguns si que cobren de seguit, en definitiva es fa la mitja i resulta que surten els 13 dies, perquè es donen dades sobre
la mitja, però hi ha contractistes que han estat 3 i mes mesos per a cobrar. Però es que es va tenir que demanar uns
crèdits ICO de 300.000 €. Que s’han tingut que retornar aquests 4 anys. S’han renovat les pòlisses de crèdit, es va fer un
altre per pagar mes factures de l’ajuntament que increment el deute de l’ajuntament, per tant per un canto diuen que són
fantàstics amortitzant deute, els crèdits són els mateixos, etc, i per l’altre demanem crèdits, tot això no quadre. Ara els
números sempre podem dir que són interpretables i tot. I el que dèiem abans des de fa uns anys s’han incrementat les
despeses de serveis corrents contractats amb empreses per suplir al personal acomiadat, que després al capítol de
personal hi ha el mateix personal amb alguna variació i la despesa és la mateixa i a més tenim els 300.000 de serveis.
I altres coses que podria dir. Els actuals governants de ERC i del PSC van guanyant les darreres eleccions municipals i
ho diu amb tot el carinyo, a nivell personal no en té res, però a nivell polític el te clar, mentin al poble, solament han
calgut quatre anys per a que els fets posin a tothom al seu lloc i el dia 24 de maig si Deu vol el posaran a uns i als altres,
cap problema i la veritat a anat sortint perquè ho diu la gent del poble. Però el pitjor d’aquest ajuntament, i permeteu que
ho digui, la MENTIDA s’ha convertit en la forma habitual de funcionar, o les mitges veritats, menteixen als empleats
municipals, als proveïdors se’ls diu una cosa i se’ls paga d’un altra, als veïns se’ls explica una cosa i després se’ls fa un
altra, als contractistes se’ls hi diu les coses a mitges veritats o se’ls hi fica la pistola al pit per a que col.laborin en una
cosa o en un altre, desinformen amb publicacions que no són reals manipulant els números, que sempre és fantàstic i ja
no se’l creu ningú. Ni la famosa frase “es que l’antic equip de govern ...”, escolta’m governeu i deixeu d’estar en pau als
antics equips de govern, que ell durant 16 anys no va ficar a parir en cap moment a l’anterior equip de govern que ho va
fer impecable, amb el Sr. Santiago Mas, i així és i va deixar a l’ajuntament amb diners a la caixa, i nosaltres el van
endeutar per les circumstàncies econòmiques, demana que deixin ja la motxilla de CiU, el sac que porten a la esquena i
treballeu endavant. Es manipulen les informacions i es diuen mitges veritats, a veure, ja n’hi ha prou.
I l’últim prec que si que els demana, estan en una situació aquí en Alcarràs difícil per un tema de conflicte d’interessos i
ho va dir a la última reunió del Patronat d’ajut al jove agricultor, per damunt de tot si un sector del teixit productiu i
econòmic del poble necessita una planta de compostatge i necessita una solució s’ha de buscar, però si n’hi ha un altre
sector del poble que no ho vol i té els seus arguments, em de buscar que hagi la pau social, i la nostra pregunta és, i ja
l’ha vist en tres o quatre vegades, escolteu voleu dir que la planta de compostatge no s’està utilitzant, ja no ho diu ni pels
ramaders ni pels pagesos, perquè prou ta feina tenen en defensar-se i nosaltres em de poder ajudar com sigui, però es
que es deixa caure una planta de biodièsel aquí a la planta de Guascor, i demana que antes de fer res, que no sigui que
ens trobem d’avui per demà una planta de biodièsel muntada, demana que informin de què és una planta de biodièsel,
quines conseqüències té els pros i els contra i fem-ho be, amb temps suficient, perquè la sorpresa va ser que a la
passada reunió del Patronat, s’intenti arribar a un acord com sigui, per damunt de tot està la pau social al poble, i és la
nostra obligació com a regidors, però que no ens trobem com en aquest projecte que resulta que el període
d’al.legacions s’acaba en quatre dies. Si intentem unir a les dos parts ja n’hi ha una dolguda per aquest fet, i antes de
parlar ja estem en període d’al.legacions.
Voldria que constés tot això en acta, no en té cap interès en que el contestin o no, es un prec i demana que prou de
mentides, prou de mitges veritats, i que l’equip de govern del Psc i ERC agafi i parli del seu projecte d’aquests quatre
anys i expliqui i els deixi tranquils que nosaltres podem fer o no, equivocar-nos o no, però hi ha un tema que és el
respecte, i ho diu que quedi molt clar, perquè de vegades hi ha persones que confonen una cosa amb lo personal, i no
havia passat mai en aquest poble, això es un tema polític pur i dur, no hi ha res personal contra cap dels regidors, al
revés em de continuar sent amics i ens em de veure, perquè ja n’hi ha casos que s’han donat de gent que no es parla per
culpa de la política, aquí fent política pel bé del poble. Vol que consti això en acta, espera que hagi un altre ple ordinari i si
no al menys que consti. Moltes gràcies.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que de fet començant pel tracte amb les persones pel tema polític es evident que
aquí ens el podem dir tot mentre ens ho diguem amb respecte i mai ha passat res, un altra cosa es passa la barrera del
respecte personal, aquí ja es qüestió de cada persona que es vulgui tenir relació o no amb d’altres persones. Afegeix que
l’ha sobtat que el Sr. Gerard Serra canviï tant radicalment de xip, pot ser és perquè està la càmera i l’està veient tota la
gent del poble, perquè precisament el que està dient respecte a la planta i el consens i ell que coneix tota la feina que
s’ha fet des de l’ajuntament per vetllar per informar, està dient que informen de la planta de bio-dièsel i ha estat convidat a
les reunions del patronat per a que s’expliqui com està el tema al menys un parell de vegades, o sigui sap que això s’està
fent i que s’està buscant un consens, i aquí li canvia el xip perquè de fet no es la postura que tenia el últim dia al Patronat
que tenia una postura totalment diferent, suposa que ho fa la càmera i que el puguin veure la gent del poble.
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Continua afegint l’Alcalde que el que no l’admetrà es que es digui que diguem mentides, si el Sr. Gerard Serra creu que
es diuen mentides que agafi i se’n vagi al jutjat que ens denunciï i el demostri, perquè de mentides no en diem cap, el
que està escrit als fulletons l’aconsella que s’ho miri be i després es vingui a l’ajuntament i l’acabo demostrant, es ficaran
davant del poble el dia 26, veniu aquí a l’ajuntament, no tant sols els càrrecs públics, totes les persones i que dintre del
que marca la llei a consultar, perquè tenim transparència absoluta, absoluta i amb això vol ser contundent, tot el que
marca la llei i pregunteu el que convingui, aquí de transparència hi ha molta, jo desconec la que hi havia abans, però el
que no pensa permetre es que es qüestioni la serietat o que es diuen mentides a la gent del poble, i això el pot garantir
ell, tenen un consens entre tots els regidors de treballar junts i casi bé tots sabem com estan els temes de cada regidoria,
això es la manera de treballar nostra, afegeix que el que surt als fulletons serà criticable o no criticable en quant a criteri
però en quant a la veracitat del que es diu li repta a que si diu això, com són càrrecs públics, que els denunciï, que sigui
valent i que els denunciï, no admet que li diguin que enganyen al poble, no l’admet de cap de les maneres.
Afegeix el Sr. Alcalde que en quant al tema dels cinc milions que em dit que em reduït, li demana que es llegeixi bé el
fulletó, que diu que em reduït fins a cinc milions l’endeutament financer, li diu al Sr. Gerard Serra que s’ho miri be, que ho
detalli be i quan dono dades que no estiguin equivocades, jo ja no dic que digui mentides, suposa que s’ha equivocat o
es diuen mitges veritats, està d’acord amb ell quan es diu que diuen mitges veritats, com quan l’ajuntament diguem
mentides perquè diguem que baixem la pressió fiscal a la ciutadania i incrementem més els ingressos, però que diguin
també que en aquest poble ja som nou mil habitants, mireu les gràfiques del 2003 al 2013, no pugen els ciutadans?,
dons per això recaptem més. Les mitges veritats està totalment d’acord amb el Sr. Gerard és no dir la veritat. Perquè la
informació s’ha de tindre tota per poder opinar.
Continua afegint el Sr. Miquel Serra, que no es voldria deixar res, no més que si Esquerra no hagués fet el ruc, com diu
ell, quan es plantejava això, i ell estava al darrera i feia un seguiment a la secció local, els diners de les escoles s’haurien
pagat, perquè la voluntat de l’ajuntament era pagat aquests diners, gràcies a Esquerra i fer el ruc Esquerra es va poder
acollir-se al que diu el conveni, que és la possibilitat de pagar amb terrenys, que era una de les parts del conveni, de fet
ells quan deien que hi havia el deute d’1,02 milions d’euros, han seguit el mateix criteri que va determinar l’auditoria que
es va fer aquí a l’ajuntament i que els porta l’assessorament financer, els ha insistit moltíssim: dir el deute global i deute
financers, que és el que van exposar al poble el dia que es va agafar les rendes de l’ajuntament, deute global i financer, i
el financer s’ha deixat fins a cinc milions d’euros, això es baixar dos milions i pico, siguem clars, el milió noranta-dos mil
euros ara l’ajuntament no ha tingut la despesa d’aquests diners, però ha fet la feina ben feta, com a millor vosaltres
l’haguéreu fet, hi ha el pla parcial i a punt per entregar, fins i tot em fet reunions amb Caixa Catalunya perquè està
pignorat aquests terrenys per Immobiliària St. Martí, han fet la feina ben feta fins i tot si algun dia ve aquesta empresa i
diu que vol que li solucionem aquest deute l’ajuntament no haurà de pagar ni un euro, abans si venia aquesta empresa
l’ajuntament havia de pagar si o si perquè no hi havia el pla parcial fet, per tant han fet la feina ben feta i per tan aquesta
càrrega a l’ajuntament ja no hi és i això ho podem dir.
Afegeix que tornem a lo mateix, informen-nos bé tots plegats, diuen que vau fer una operació financera per pagar això i
que si ens se s’han gastat els diners, i que si han fet ICO’s, diu el sr. Miquel Serra que quan van entrar havia empreses
per cobrar a 240 dies, i van fer un crèdit ICO de 250 mil euros, perquè eren els primers dies, i estàvem sondejar com
estaríem, perquè teníem incerteses de com ho portaríem, no teníem l’hàbit de fer tot això i teníem la il·lusió de fer
aquesta operació, si haguéssim esperat sortir aquest ICO de l’Estat dos mesos més no el fem, no el fem. Perquè van
pagar no recorda si van ser sis-cents o cinc-cents mil euros amb factures atraçades, aquí pot ser van anar a parar els
diners que digueu van deixar vosaltres, clar que van quedar diners, però amb un deute enorme, enorme, diguem les
coses tal com són no només com ens interessa. I aquí l’ajuntament està obert, diu que a ell el que li dol el que han
comentat abans de la transparència i el que ha dit de la mentida, perquè si alguna cosa te aquest ajuntament és la
transparència, i es pot equivocar com a tothom en una gestió de quatre anys i prenent un munt de decisions, com han
pres ells, i en algun cas s’hauran equivocat i el reconeixeran, però l’honestedat no admet que la fiqui en dubte ningú i la
mentida tampoc, si alguna cosa té aquest ajuntament és transparència i dir les coses tal com són, i si s’han equivocat
rectificat i això l’han fet públic i han rectificat en algunes decisions.
L’Alcalde Sr. Serra continua parlant del tema dels pagesos, voldria que algú recordéssiu si el ell en alguna ocasió ha
recriminat als pagesos el fet de que fessin patrullatges, no l’ha fet en cap declaració seva, sempre ha recolzat als
pagesos el fet de sortir a vigilar, no està d’acord amb d’altres gestions i no estem d’acord com ajuntament i això és mol
lícit, ningú el podrà qüestionar entre d’altres qüestions perquè sóc pagès i a les primeres llistes on es va apuntar gent, ells
estava, i això no s’ho podrà recriminar ningú. Diu que nosaltres em fet inversions en el tema de la seguretat, i per a ells
és una preocupació molt gran, i en aquest ajuntament els agradi o no té una hipoteca molt gran en quan al pla urbanístic i
en quant a la construcció que es va fer durant molts anys, i ara no és una critica es una constatació del que és, em
d’assumir el que ens ve per la tipologia de gent que ens ve, s’ha fet molta feina i aquí a l’ajuntament s’ha tingut que fer un
esforç social molt gran, i aixà als pressupostos es va presentar l’increment d’inversió que s’ha tingut que fer en l’àmbit
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social per consensuar o lligar la bona convivència al poble, perquè això és molt important també a part de la seguretat, on
ara no vol d’entrar perquè ens estendríem massa. Segurament no l’haurà contestat tot però creu que ha estat prou clar.
El regidor sr. Gerard Serra contesta dient que vol puntualitzar dos coses, respecte a les factures pendents, diu que el
2011 era un any que hi havia eleccions i havia factures del gener al juny, es fa el canvi d’ajuntament i després es generen
factures del juliol a final d’any, i aquell any es va tindre la barra de dir, i això es va dir i buscarà per qualsevol lloc perquè
es va dir, que hi havia un munt de factures acumulades, si però part de l’anterior equip de govern i part del nou
ajuntament, i també sapigueu que en aquella època les factures es podíem pagar d’un altra manera determinada, avui
per desgracia es d’un altra, i sempre l’ha dit als ajuntaments se’ls està escanyant des de l’estat i us obliguen a pagar a
trenta dies o menys i a portar un control de les factures que entren i ara a més a més intervinguts, no l’ajuntament, des de
Madrid amb la factura electrònica, per tant això també vol puntualitzar-ho. Afegeix el Sr. Gerard Serra que no fica en
dubta de que l’Alcalde estigui en contra dels pagesos i que sempre els hagi recolzat, perquè ell va ser un dels iniciadors i
tot, el que no li agrada es que s’hagi arribat a un enfrontament i no hagi hagut voluntat per part de l’ajuntament de,
arribats a un punt, de dir va tranquil·litzem-nos i treballem pel be comú, aquí s’ha personalitzat amb persones amb noms i
cognoms, quan l’alcalde ha d’estar per damunt de les persones amb noms i cognoms, això és el que a ell li dol que no
hagi aconseguit.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra i contesta que la voluntat no es qüestió mai d’una persona sola i ha límits, les persones tenim
límits, ell és així i això segurament serà un defecte, però ell quan veu un tema personal que no pot assumir perquè el veu
totalment injust, ell no és capaç d’arribar a un consens, perquè entre d’altres coses tenim un càrrec públic i no pot utilitzar
aquest càrrec públic amb criteri personal sinó amb un criteri de tota la gent, perquè representes a un munt de gent, que
quant et diuen que tens de seguir uns criteris que coincideixen plenament amb els teus no tens de donar més voltes que
fer això. En quant al tema del que deia abans de que el poble ficarà a tothom al seu lloc si no som mereixedors,
evidentment si convé marxar cap a casa s’aniran i ja està, però el compromís d’aquests equip de govern està molt i molt
orgullós, aquest equip de govern lo primer que va fer quan van entrar va ser baixar el deu per cent el sou dels regidors,
no han pogut fer el volien, a lo millor no, però han baixat un deu per cent el sou dels regidors i el sou de l’alcaldia que al
cap de 4 anys suposa més de dos-cents mil euros es va renunciar i no n’havia necessitats, i es va renunciar al sou, el
compromís d’aquest equip de govern no el pot ficar en qüestió creu que ningú, el poble acabarà ficant a tots al seu lloc
sense cap dubta.
El portaveu del CiU sr. Gerard Serra replica que em de dir les coses com són, i ell repeteix que nosaltres considerem
que en algunes coses s’han dit les veritats a mitges i amb d’altres s’ha mentit i això no el canviaran, i ara l’acaba de donar
un exemple l’Alcalde, el sou dels regidors es va baixar un deu per cent, però després amb els retocs de l’IRPF el sou es
va reajustar, inicialment va ser així però després no del tot. I després no entrem en la dedicació de l’alcalde que això es
demagògia barata, li diu a l’Alcalde que si ell renuncia a la seva feina particular, a qualsevol ingrés provinent de les
granges i de tot a reu de les finques i tot, a les hores es traurà el barret i dirà que l’alcalde d’Alcarràs no hi cobra i treballa
a la Diputació, com va tenir que fer ell que va renunciar i va demanar una excedència i no cobrava ni un euro de la seva
feina perquè va renunciar i tenia una dedicació aquí i un altra a la Diputació i cobrava als dos llocs, i això ho defensarà
sempre i qualsevol alcalde que ho digui dirà el mateix perquè això es així, el que passa és que el Sr. Miquel Serra no hi
treballa en una empres té un negoci. Respon l’Alcalde dient-li que no l’ha qüestionat mai el que ha fet ell, ni li qüestionarà
mai perquè es qüestió seva, ara per renunciar al sou de l’alcaldia ha de deixar la seva empresa no, la dedicació a
l’alcaldia no li podrà retraure ningú, les hores que hi dedica, i que tingues l’obligació de renunciar al sou d’alcalde tampoc,
ha renunciat per voluntat pròpia. Li respon el Sr. Gerard Serra ell va renunciar a la seva feina perquè no podia fer un altra
cosa, no era ètic, que havia de cobrar de tres llocs?, perquè és injust lo que s’ha arribat a dir d’aquest tema des de el
primer dia va ser el que fan fer. L’Alcalde li respon que ell no es ficarà en el que ell va fer i que no ha fet bandera d’aquest
tema. El Sr. Gerard Serra finalitza dient que no dubta de la seva dedicació al contrari. Cosa que l’Alcalde li retrau perquè
fica en qüestió la feina d’aquest ajuntament i que diuen mentides i això l’ha dit a les al.legacions fetes i tallaran la
deliberació aquí.
Pren la paraula el Sr. Simeó Abad, regidor del PP, que manifesta que solament vol dir que el que diu el Sr. Gerard Serra,
quelcom de raó li pensa que té. A veure l’alcalde va renunciar de casa que anirà quan voldràs anar pel matí o a les deu
de la nit, a veure que faci la feina que té que fe a l’ajuntament i a la diputació no el dubta, però el Sr. Gerard al seu
moment si que va tindre que renunciar al lloc de treball de la diputació, també podria haver treballat unes quantes hores i
cobrar i l’alcaldia no la cobrar, o cobrar dels dos llocs, a veure el que ha dit creu que té raó. L’Alcalde no vol entrar en
qüestionar el que cobra un o el que cobra l’altre, creu que ja l’ha explicat els fets que seran qüestionables o no i està molt
orgullós i no vol donar més tombs. El Sr. Simeó Abad solament vol dir una cosa, de lliçons els uns als altres no se les han
de donar ja som prou grans, però el que no voldria es que ningú s’agarrés les coses a mal que es el que ha dit ell en un
principi, aquí ens podem dir els coses que vulguem, però a fora siguem el que em de ser, amics. L’Alcalde li contesta que
fins ara ha set així, però s’hauran de defensar. El Sr. Simeó li respon que si però dir-se les coses sense rezelo pensant
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sempre en el be del poble, perquè el pitjor es que per quatre dies que estan aquí després els hi quedés rancúnia, això no
ho voldria.
L’Alcalde, finalment diu que si les sembla ja donarien el ple per tancar, donant les gràcies a tots.
I no havent més assumptes que tractar l’Alcalde-President aixeca la sessió en el lloc i data indicats a l’encapçalament.
I perquè consti als efectes establerts als arts. 203 al 207 del R.O.F.R.J.C.L. (R.D. 2568/86, de 28 de novembre), lliuro
aquest certificat, amb reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent i amb el vist-i-plau del Sr.
Alcalde.
Alcarràs, 18 de febrer de 2015.
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