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ACTA NÚM. 08/2015

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 20 D’AGOST DE 2015.

Data: 20 d’agost de 2015
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 vint d’agost 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 Gòdia, amb l’assistència dels regidors que es relacionen
seguidament, i la del Secretari-Interventor Sr. Pere Biedma Agüera, que certifica.
ASSISTENTS :

Regidors:
Sr. Jordi Estela i Ribes (ERC).
Sra. Noelia Díaz i Charles (ERC).
Sr. Jordi Janés Girós (CiU).
Sra. Esther Ibars i Vitores (CiU).
Sr. Gerard Companys Pujol (CiU).
Sr. Manel Ezquerra i Tomàs (SA).
Sra. Dolors Gòdia i Serra (SA).
Sr. Simeó Abad i Moliné (PPC).

Alcalde-President:
Sr. Miquel Serra i Godia (ERC).
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-Interventor:
Sr. Pere Biedma i Agüera.

Grups municipals:
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
Convergència i Unió (CiU).
Agrupació Electoral Sempre Alcarràs (SA).
Partit Popular de Catalunya (PPA)
ABSÈNCIES:
No es donen absències.
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Es celebra sessió ordinària, prèvia convocatòria i publicitat efectuada amb l’antelació i forma reglamentària, amb quòrum d’assistència
suficient. Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, seguidament es procedeix a conèixer els assumptes inclosos al següent
ORDRE DEL DIA:
1.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Donat per llegit l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió extraordinària d’organització de l'Ajuntament celebrada el dia 29 de juny de 2015, es
proposa per l'Alcaldia la seva aprovació. Vistes les esmenes proposades en Junta de Portaveus extraordinària celebrada el dia 18 d’agost de
2015, es pregunta per l’Alcalde als membres de la Corporació si tenen alguna observació a formular.
Per l’Alcaldia es proposa l’esmena dels errors materials següents:
1.- Al punt “3.1.- CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN I PERIODICITAT DE LES SESSIONS. Part resolutòria tercera. ON DIU: “Tercer.Celebrar sessions ordinàries de la Junta de Govern...., de forma habitual els dijous,...” HA DE DIR: “Tercer.- Celebrar sessions ordinàries de la
Junta de Govern...., de forma habitual els dimecres,...”
2.- Al punt “5.- CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS I ESPECIALS, RÈGIM DE FUNCIONAMENT
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I NOMENAMENT DE D’ALTRES REPRESENTACIONS CORPORATIVES. Part resolutòria Primera: ON DIU: Primer.- La creació de les
denominades Comissions Informatives, amb la composició que seguidament es citarà...” HA DE DIR: Primer.- La creació de les denominades
Comissions Informatives, amb vot ponderat, amb la composició que seguidament es citarà...”
Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple aprova per unanimitat l’acta amb inclusió
de les esmenes proposades.

2.- COMUNICACIÓ D’ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN I DECRETS ALCALDIA.
Ampliant la informació comunicada a les Juntes de Portaveus celebrades els dies 8 de juliol i 5 d’agost, ampliades en la comissió informativa mixta
d’ensenyament, festes, cultura, serveis socials i dona celebrada el dia 17 d’agost i la comissió informativa mixta d’urbanisme i d’hisenda celebrada
el dia 18 d’agost de 2015. es comuniquen les resolucions adoptades per l’Alcaldia i la Junta de Govern següents:
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:
1.- Sessió extraordinària de constitució de la Junta de Govern del dia 1 de juliol de 2015.
1.- Constitució de la Junta de Govern.
2.- Ratificació de decret de l’Alcaldia de seguiment de l’execució del conveni urbanístic amb Margi Serveis s.l. per l’urbanització parcial del
Sud-i-1 de la Partida Torrent.
3.- Atorgament de subvenció a associacions culturals i socials: Associació Grup de Puntaires, Associació 50 i més i Bao-bap Teatre.
2.- Sessió ordinària de la Junta de Govern del dia 12 d’agost de 2015.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent a la sessió extraordinària celebrada el dia 1 de juliol de 2015.
2.- Comunicació de decrets Alcaldia des de el núm. 167 del 19/05/2015 al núm. 261 del 6/8/2015, relacionats amb diversos serveis.
3.- Atorgament de llicències i aprovació de factures dictaminats favorablement en comissió d’urbanisme i de compres del dia 7 de juliol de
2015.
4.- Ratificació de decret de l’Alcaldia de seguiment de l’execució del conveni urbanístic amb Margi Serveis S.L. per l’urbanització parcial del
Sud-i-1 de la partida Torrent. Certificacions núm. 6 i 7.
5.- Atorgament de subvenció a associacions socials: Associació de Familiars d’Alzheimer i altres Demències d’Alcarràs
6.- Comunicació de decret de l’Alcaldia de contracte negociat sense publicitat d’arrendament-renting per la renovació d’un vehicle per la
policia local.
7.- Comunicació de decret de l’Alcaldia de contracte en procediment obert del servei de neteja d’edificis municipals.
8.- Comunicacions de resolucions d’atorgament de subvencions rebudes de diferents administracions públiques.
9.- Comunicació de Decret de Convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya del 27 de setembre de 2015 i actuacions realitzades
relacionades amb el procés electoral: a) Comunicació a la Junta Electoral de Zona dels llocs de propaganda i locals de campanya electoral
acostumats en el municipi. b) Inici del període d’exposició pública del cens i locals electorals.
10.- Comunicació de l’execució pressupostària del segon semestre de 2015 al Ministeri d’Hisenda y Administracions Públiques.
11.- Comunicació de l’Informe Trimestral d’Intervenció sobre el compliment dels terminis de pagament de factures establerts a la Llei
15/2010, de lluita contra la morositat en les operacions comercials. modificació de la L.c.s.p. Primer i Segon trimestre 2015.
12.- Aprovació d’operació de pòlissa de crèdit amb el Banc Popular en substitució de l’operació de confirming de tresoreria pel finançament
de dèficit transitori de tresoreria de 2015 i aprovació de modificació del Programa de Tresoreria.
El Ple es dona per comunicat.
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3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA DEL RÈGIM DE COMUNICACIÓ PER OBRES I INSTAL.LACIONS MENORS.
Atès el dictamen de la Comissió informativa d’urbanisme celebrada el passat dia 18 d’agost de 2015, que l’Alcalde exposa en extracte,
vista la proposta d’acord que consta a l’esborrany de l’acta comunicada als regidors, següent:
ANTECEDENTS:
L’Alcalde exposa al ple que L’ORDENANÇA DEL RÈGIM DE COMUNICACIÓ PER OBRES I INSTAL.LACIONS MENORS pretén establir
un nou marc regulador d’aquests, adaptat al nou marc normatiu que empara les competències municipals, desenvolupant el règim de
comunicació prèvia establert a l’art. 71.2 de Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística que estableix que les ordenances municipals sobre ús del sòl i edificació poden substituir l’exigència de llicència urbanística per
la de comunicació prèvia per a actes determinats en funció de la seva entitat o característiques, amb la única limitació dels actes següents:
a) Les obres que, d’acord amb la legislació sobre ordenació de l’edificació, requereixen l’elaboració d’un projecte tècnic.
b) La primera utilització i ocupació parcials dels edificis i les construccions.
c) Les parcel·lacions urbanístiques.
d) El canvi d’ús a residencial de les obres implantades.
e) Els usos i les obres provisionals.
f) Els usos i les obres en sòl no urbanitzable i sòl urbanitzable no delimitat.
A tal efecte el POUM vigent estableix quines són les obres de caràcter menor, definint-les en la forma següent: Es considera obra menor
tota construcció o instal·lació que no comporti ampliació de volum ni afecti especialment a l’estructura o elements sustentadors d’un
immoble de manera important. Així com la resta d'obres i actuacions no relacionades com a obres majors en aquest article. I les classifica
en relació a la documentació a aportar, unes aportant memòria detallada i pressupost, d’altres a més afegint direcció facultativa i d’altres a
més aportant projecte.
Igualment es considera que s’hauria de limitar tota ocupació o afectació al domini públic, subjecte a llicència d’acord amb el Reglament del
patrimoni dels ens locals.
Per la qual cosa el règim de comunicació pretén facilitar l’actuació privada i reduir costos d’administració general i abastarà a les obres i
intal.lacions no limitades legalment, que no precisin de direcció ni de cap projecte tècnic per a la seva execució, ni afectin al domini públic.
Igualment en el mateix tràmit es procedirà a la modificació de les ordenances fiscals núm. 21, reguladora de l’impost d’obres, art. 8 è. Del
règim de declaració i ingrés, i de l’ordenança núm. 4, reguladora de la taxa per expedició de documents administratius, art. 6 Quota
tributaria, per establir la taxa de comunicació, i l’art. 10 è. Declaració i ingrés, per regular el règim d’autoliquidació.
Atès que les corporacions municipals estan facultades per intervenir en l’activitat dels ciutadans mitjançant l’aprovació d’ordenances i
reglaments, d’acord amb allò establert a l’art. 70.2 de la Llei 7/985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en la redacció
donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, en relació amb els arts. 177 i 178 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i els arts. 60 a 66
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, relatius al procediment
establert per a l’aprovació de les ordenances
Atès que el procediment legal d’aprovació de les ordenances municipals implica, per imperatiu de l’article 62 del Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, l’adopció d’una resolució per la qual s’iniciï l’expedient de
formació de l’ordenança corresponent i la designació d’una comissió d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la
norma.
Atès que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter indelegable, a tenor
dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix l’aprovació inicial, la submissió a informació pública, la concessió
d’audiència als interessats i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre.
Atès que, en no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del Reglament orgànic de la corporació, aquesta Ordenança només
requereix l’aprovació per la majoria simple, sense que calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
Atès que les ordenances s’entendran aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap reclamació ni al·legació
durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial.
Vist l’informe favorable de la Secretaria i el dictamen favorable de la Comissió d’Estudi integrada per la comissió informativa d’urbanisme, en
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sessió celebrada el dia 18 d’agost de 2015.
L’alcalde proposa al ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment L’ORDENANÇA DEL RÈGIM DE COMUNICACIÓ PER OBRES I INSTAL.LACIONS MENORS, i sotmetre-la a
informació pública l’expedient i el text de l’ordenança pel termini mínim de trenta dies, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al
butlletí oficial de la província i al tauler d’edictes de l’ajuntament, el termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la
publicació de l’anunci al BOP a fi i efecte que les persones interessades puguin presentar al·legacions i reclamacions que considerin
adients.
Segon.- Disposar que durant el termini d’exposició pública es puguin rebre esmenes o millores per part dels grups municipals, així com
al.legacions i reclamacions per part dels interessats, significant que si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i d’audiència als interessats, l’ordenança que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense
necessitat de cap tràmit ulterior i es procedirà directament a la publicació. Fent-se constar que la present modificació entrarà en vigor a
l’endemà de la publicació de la seva aprovació definitiva.
Tercer.- Publicar l’ordenança definitivament aprovada al BOP i en seu electrònica municipal.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova per unanimitat.

4.- COMUNICACIÓ DE SOL.LICITUD DE REVISIÓ DE PONÈNCIA DE VALORS CADASTRALS DE CARÁCTER GENERAL PER L’ANY
2016, D’URBANA I D’EDIFICACIONS EN RÚSTIC.
Atès el dictamen de la Comissió informativa d’hisenda celebrada el passat dia 18 d’agost de 2015, que l’Alcalde exposa en extracte, vista
la proposta d’acord que consta a l’esborrany de l’acta comunicada als regidors, següent:
ANTECEDENTS:
Rebuda comunicació de la Gerència del Cadastre de Lleida del dia 18/6/2015, conforme el disposat a l’art. 32.2 del text refós de la Llei del
Cadastre Immobiliari, aprovat per Real Decret Legislatiu 1/2004, de 5 de març, atenent que l’any 2007 es va aprovar la Ponència de Valors
Cadastrals de municipi d’Alcarràs i que han transcorregut 5 anys des de la seva aprovació, considerant que els valors cadastrals es troben, de pro
mig, per sobre del 50% del valor de mercat.
Es comunica per l’Alcaldia que en data 7 de juliol de 2015, es va trametre sol.licitud d’aplicació de coeficients a la baixa dels valors cadastrals dels
béns immobles urbans del nostre terme municipal que es pugui establir a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2015, prevista en un
coeficient del 0,77.
Considerant que les edificacions en rústic es troben tant afectades com les finques urbanes en aquesta sobrevaloració cadastral, quan se’ls aplica
la mateixa ponència de valors i es troba en les mateixes circumstàncies de data de revisió i d’actualització de preus, havent transcorregut més de 5
anys des de la seva aprovació, però no han tingut la reducció de valors cadastral que des de fa dos anys està aplicant l’Administració de l’Estat.
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’hisenda celebrada el passat dia 18 d’agost de 2015
Es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Ratificar la comunicació de l’Alcaldia que en data 7 de juliol de 2015, en la que es va trametre sol.licitud d’aplicació de coeficients a la
baixa dels valors cadastrals dels béns immobles urbans del nostre terme municipal que es pugui establir a la Llei de Pressupostos Generals de
l’Estat per a 2016, prevista en un coeficient del 0,77, relativa als béns de naturalesa urbana.
Segon.- Efectuar sol.licitud per tal que la reducció dels valors cadastrals d’urbana sigui aplicable a les edificacions existents en sòl rústic, per les
mateixes motivacions de fet i de dret.
Oberta deliberació es donen, en extracte, les següents intervencions:
El regidor portaveu del grup municipal de Sempre Alcarràs Sr. Manel Ezquerra, manifesta que està d’acord amb la sol.licitud de la baixada del
valor cadastral d’urbana sol·licitada, però insisteix en el que va sol.licitar dins del Patronat Municipal d’Ajut al Jove Agricultor, que la valoració de la
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rústica estada sobrevalorada i per a demostrar-lo al Cadastre per tal de sol.licitar que l’Ajuntament faci un estudi amb la comparació amb pobles
del voltant, del valor cadastral de diferents termes de la nostra comarca, amb uns usos similars i poder demostrar davant de la Gerència del
Cadastre que tenim el valor cadastral més alt de la província de Lleida i quedarà palès tot el greuge que patim, per això vol que consti en acta i
insisteix que s’hauria d’encomanar a una empresa especialitzada, com per exemple l’empresa de Fraga Delta 95 que va fer els treballs de
regularització cadastral al nostre terme recentment, que facin un informe amb comparació amb municipis similars, que es pugui tenir en compte i
demostrar que paguem molt més en concepte d’IBI de rústica, que tenim 11.400 Hs. i recaptem 600.000 €. pràcticament, i al municipi de Lleida
amb 20.000 Hs. amb moltes edificacions residencials a les partides i més valor també recapta 600.000 €. tant o més que al terme municipal de
Lleida, amb el doble d’hectàrees de superfície i Lleida te fama de ser un dels ajuntaments més cars d’Espanya.
L’Alcalde contesta que està totalment d’acord, que seguiran insistint, de fet el que han estat fent durant tots aquest temps i des de el moment que
van iniciar la insistència davant del cadastre per la baixada dels valors cadastrals d’urbana, sempre han coincidit per demanar la baixada dels Ibis
de la Rústica. Però el criteri que segueix el Cadastre és molt taxatiu amb això, depèn sempre d’ells per molt que ens vulguem capficar i insistir,
però al final depèn d’ells, igual com van decidir baixar les ponències de la urbana, si que va ser en base a la petició d’uns pobles, i no sabria dir si
molts pobles han fet igual petició per la baixada de la rústica, però si que sap que hi ha pobles que han provat sistemes per baixar l’impost, però
que des de cadastre s’ha demanat però des de la Gerència de Madrid no els deixen baixar els valors rústics, la justificació que els donen, i de
perquè van baixar en l’àmbit urbà és pel que el mercat és “0” no n’hi ha un valor i per això els municipis perquè hi havia molta diferència de valors,
però en l’àmbit de la rústica això no es dona, el valor de la venta del terreny rústic segueix tenint mercat, més alt o més baix. Respecte al que deia
de poder fer pressió, perquè vegin des de el cadastre la injustícia que s’està fent amb la revisió que va haure, diu que ells i són conscients, i fins i
tot en internet es pot comprovar el greuge que patim aquí al poble amb el cadastre amb l’àmbit de la rústica, per això fer un estudi ratificaria el que
ells ja saben. Insisteix el Sr. Manel Ezquerra en que cal fer l’informe per demostrar el greuge, l’Alcalde insisteix que són plenament conscients al
cadastre de la situació i que és des de Madrid que accepte i decideixen baixar la urbana no només aquí sinó als municipis que l’han demanat, però
no respecte a la rústica, per això creu que s’ha de continuant insistint i buscar estratègies per buscar que es pagui menys per l’Ibi des de la rústica,
ja sigui baixant els tipus impositius que és la eina que tenim i és la mesura que sempre les donen des de el cadastre, la eina que tenim els
ajuntaments per baixar l’impost, que és el que han fet, anar baixant de poc a poc els tipus impositius de la rústica i l’aniran fent progressivament.
El regidor Sr. Manel Ezquerra respon que ben bé no s’ha baixat cada any, algun any s’ha pujat el tipus, i a part que la revisió fa que cada any
s’incrementi el valor un 10%, fet que ha suposat increments de fins un 12 % aproximadament, fins que arribaren als deu anys, 2017, que compleix
la valoració aquesta. Insisteix en demanar al cadastre la reducció, no pot ser que s’escollís a Alcarràs per es valorés més que ningú, que els
pagesos d’Alcarràs paguin més del doble, la mostra és que al 2007 es van fer 10 valoracions a la província de Lleida i no n’hi ha cap a una
ponència de valors tant alta, per tant no és sol el cadastre sinó que han estat els ajuntaments que han volgut buscar finançament i continuant
gastant, però creu que es feina nostra presentar-ho i demostrar la nostra problemàtica que és que la valoració se’ls anat de mare, perquè no es va
valorar igual que a la resta dels pobles.
L’Alcalde contesta que són conscients de tot això, de fet els dos estan d’acord amb tot això de seguir pressionant, manifestant que el proper dia
que es vagi al cadastre el convidarà per que l’acompanyi, cosa que agraeix el Sr. Manel Ezquerra, i solament faltarà que es lliguin amb una cadena
a la porta, perquè un ajuntament que hagi anat cada any al cadastre es fa conèixer moltíssim. Altrament vol rectificar i puntualitzar el que ha dit que
cada any es puja l’impost de rústica, no està d’acord, perquè cada any que es puja el valor cadastral un 10% ells sempre han baixat el tipus
impositiu per compensar-ho, no acceptant l’increment de l’any que es va incrementar per eliminar la taxa de camins. Aquesta discussió es palesa
per a tots els grups i per tot el poble i no vol continuar amb aquesta discussió.
Donada la paraula amb el Sr. Simeó Abad, del grup municipal del PP, manifesta que està totalment d’acord.
El regidor portaveu del grup municipal de CDC manifesta que està a favor d’aquest punt i que la fita de tots és rebaixar els valors cadastrals i fer
les mesures adients i apretar al cadastre una diferencia tant injusta.
L’Alcalde contesta que faran el possible per aconseguir aquest objectiu.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova per unanimitat.
Fent constar el Sr. Manel Ezquerra del grup municipal que l’aproven amb el vot particular dels dos regidors del grup municipal de S.A. expressat
per demanar l’informe comparatiu dels valors cadastral en rústic.
5.- APROVACIÓ DE PROPOSTA DE DETERMINACIÓ DE FESTES LOCALS PER A 2016.
Atès el dictamen de la Comissió informativa festes celebrada el passat dia 17 d’agost de 2015, que l’Alcalde exposa en extracte, vista la
proposta d’acord que consta a l’esborrany de l’acta comunicada als regidors, següent:
ANTECEDENTS:
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Atès que el Departament d’Empresa i Ocupació sol.licita acord del Ple de l’Ajuntament per tal que, en virtut del que estableix l’art. 46 del
R.D. 2001/1983, es determinin els dos dies de festes locals per a l’any 2016. En virtut de I'acord del Ple del dia 29 de juny de 2005 en el
que es van establir els criteris per a assenyalar els dies de festes locals, vista la proposta prèvia de la Junta de Govern,
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa festes celebrada el passat dia 17 d’agost de 2015
Es proposa per l'Alcaldia l’adopció del següent,
ACORD:
Establir els dies de festa local per a I'any 2016 següents:
-El dimecres, 20 de gener de 2016.
-El divendres, 26 d'agost de 2016.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova per unanimitat.
6.- APROVACIÓ DEL II PLA LOCAL DE POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE D’ALCARRÀS 2015-2018.
Atès el dictamen de la Comissió informativa de Sanitat i família, Serveis Socials i Dona celebrada el passat dia 17 d’agost de 2015, que
l’Alcalde exposa en extracte, vista la proposta d’acord que consta a l’esborrany de l’acta comunicada als regidors, següent:
ANTECEDENTS:
Des de la creació de la regidoria de la Dona, actualment integrada en l’àrea de sanitat Família, Serveis Socials i Dona, l’Ajuntament d’Alcarràs va
aprovar l’any 2008 el I Pla de Polítiques d’Igualtat de Gènere d’Alcarràs que tenia una vigència dels anys 2008 al 2013 i que ha estat prorrogat fins
a la data actual.
Realitzada la Diagnosi de gènere i avaluació del I pla local, es fa constar que s’ha comptat amb un procés participatiu amb la creació de la
comissió d’igualtat, encarregada de fer el seguiment i avaluació del Pla. Es redacta pels serveis municipals i els concertats amb l’Agent
d’igualtat Sra. Yolanda Bardina Martín el II Pla de Polítiques d’Igualtat de Gènere d’Alcarràs que preveu les actuacions a dur a terme durant
els anys 2015-2018.
En el Pla proposa 54 mesures a dur a terme en els 4 anys de vigència del Pla que desenvolupen els 6 eixos fonamentals a saber:
TRANSVERSALITAT DE GÈNERE EN LES POLÍTIQUES MUNICIPALS
Objectiu general. Consolidar el compromís amb la igualtat i la transversalitat de gènere per part de l’Ajuntament d’Alcarràs i fer de
l’Ajuntament un agent impulsor de polítiques d’igualtat. 13 mesures.
EIX 2. APODERAMENT DE LES DONES I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Objectiu general. Potenciar la participació paritària de les dones i els homes en tots els àmbits socials i polítics. 9 mesures.
EIX 3. VIOLÈNCIES MASCLISTES
Objectiu general. Prevenir qualsevol tipus de violència per motiu de gènere. 9 mesures.
EIX 4. LA COEDUCACIÓ COM A EINA PEL DESENVOLUPAMENT INTEGRAL DE LES PERSONES
Objectiu general. Impulsar la coeducació en els centres i espais educatius de la vila, com a eina per a desenvolupar de forma equitativa
dones i homes en tot el seu potencial. 7 mesures.
EIX 5. TREBALL I USOS DELS TEMPS PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS
Objectiu general. Reduir les desigualtats de gènere laborals i en l’àmbit de l’ús dels temps.10 mesures.
EIX 6. SALUT I BENESTAR INTEGRALS
Objectiu general. Millorar la qualitat de vida i la salut de les dones i de la comunitat, en totes les etapes del seu cicle vital. 6 mesures
D’acord amb l’establert a la Llei orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, la Llei orgànica 3/2007 per a l’
igualtat efectiva entre dones i homes, l’art. 41 i concordants de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la Llei 5/2008 de 24 d’abril, del dret de les
dones a eradicar la violència masclista, el Decret 60/2010, de la Comissió Nacional per a una intervenció coordinada contra la violència masclista,
els Plans de Polítiques de Dones i els programes de desenvolupament.
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa festes celebrada el passat dia 17 d’agost de 2015.
Es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent
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ACORD:
Primer.- Aprovar el II Pla de Polítiques d’Igualtat de Gènere d’Alcarràs pels anys 2015-2018.
Segon.- Presentar l’esmentat Pla a l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya i davant de quants organismes sigui necessari per
a l’aprovació i execució del mateix, sol.licitant en la forma programada les col.laboracions, ajuts i subvencions que es puguin convocar.
Oberta deliberació la regidora del grup municipal de CDC Sra. Esther Ibars manifesta que el seu grup s’abstindrà perquè fins avui no han rebut el
text íntegre del Pla i no l’han pogut estudiar, per això s’abstindran en la votació, ja que si els van explicar el pla en comissió però no se les va
facilitar el mateix. La regidora delegada Sra. Maite Codina respon que ja es va informar a la comissió que la tècnica estava de vacances i no va
poder passar el pla fins que no ha tornat.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova amb els 10 vots a favor dels
regidors dels grups municipals d’ERC, SA i del PPC, amb 3 vots d’abstenció dels regidors del grup municipal de CDC.
7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D'ALCARRÀS I L’ASSOCIACIÓ PAS –
AMICS DEL CAMÍ
Atès el dictamen de la Comissió informativa de Patrimoni històric i de Cultura, celebrada el passat dia 17 d’agost de 2015, que l’Alcalde exposa en
extracte, vista la proposta d’acord que consta a l’esborrany de l’acta comunicada als regidors, següent:
Vista la proposta d’actuació formulada pels l’Associació Pas: Serveis de Participació i Sostenibilitat–Amics del Camí (en endavant, el Pas), pel qual
es proposa el conveni que es transcriu literalment, en virtut dels següents,
ANTECEDENTS:
Que l’ associació Pas coordina i impulsa la marca registrada de la ruta turística de senderisme cultural d’ abast nacional “El Camí”, projecte que
compta amb el suport i reconeixement del Parlament de Catalunya, del Govern de la Generalitat, de diputacions i de múltiples consells comarcals i
ajuntaments dels Països Catalans, i que ofereix al municipi d'Alcarràs la possibilitat de formar-ne part pel seu elevat patrimoni cultural, històric,
social i turístic.
Que l’Ajuntament té, entre d’altres objectius, promocionar l’economia local mitjançant un turisme sostenible i respectuós amb els valors culturals,
ambientals i geogràfics locals, valors que porta implícits i als que considera que pot contribuir la ruta de senderisme cultural El Camí.
Que ambdues parts, reconeixent-se plena capacitat jurídica, consideren interessant en pro de les finalitats exposades establir un conveni de
col·laboració, i acorden les següents clàusules:
CLÀUSULES
I- Compromisos del Pas:
A)

Coordinar la implantació i manteniment d’El Camí a Alcarràs a partir de recursos obtinguts d’altres fonts per a tal finalitat.

B)

Consensuar amb l’Ajuntament l’itinerari proposat.

C)

Inclusió de l’escut municipal a la pàgina web de la població dins elcami.cat, amb vincles als llocs web que l’Ajuntament consideri
oportuns i amb possibilitat d’auto-editar-la si així ho sol·licita.

D)

Inclusió del logotip de l’Ajuntament en altres materials promocionals o guies d’aquest tram del Camí en cas d’editar-se,
disponibles en la web i xarxes socials d’El Camí.

E)

Disposar d’un cercador dins la pàgina del municipi a elcami.cat pels establiments locals que vulguin acreditar-se amb la marca
cultural Xarxa d’Establiments del Camí (xeC).

F)

Difusió de la ruta i marca El Camí, de la que l’Ajuntament forma part, a través dels canals i xarxes socials del projecte.

G)

Facilitar les maquetes dels materials informatius i divulgatius en cas d’editar-se perquè l’Ajuntament els pugui imprimir i posar a
disposició dels punts d’informació.

H)

Donar mostra a l’Ajuntament del compliment d’aquestes clàusules.

II.- Per la seva banda, l’Ajuntament pren els següents compromisos:
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1.

Promocionar la participació de la ciutadania en el projecte i facilitar que les persones interessades es posin en contacte amb
l’associació Pas, així com informar als establiments locals de la possibilitat de formar part del projecte.

2.

Facilitar al Pas la informació cultural, patrimonial, social i d’altre tipus que pugui ser d’interès per la ruta.

3.

Autoritzar a senyalitzar el nucli urbà i a aprofitar els suports de titularitat municipal que hi pugui haver al llarg del terme segons
l’itinerari acordat per ambdues parts.

4.

Aportar 650 € anuals (IVA no inclòs) al Pas a principis de cada any, als que s’aplicarà l’increment de l’IPC anual.

5.

Fer ús de la marca El Camí amb finalitat de promoció turística i cultural, ubicant-la en lloc visible al seu web i altres canals
municipals, imprimirà la informació que li faciliti el Pas sobre el seu tram del Camí i disposarà d’informació relativa a la ruta als
seus punts d’informació.

6.

En cas d’aprovar de mutu acord la realització d’actuacions o elements complementaris relatius al Camí a Alcarràs que suposin un
cost específic que no sigui aportat per cap altre font pública, aquest serà assumit per l’Ajuntament.

III.- Seguiment.
Ambdues parts establiran les respectives persones encarregades de la coordinació i seguiment d’aquest conveni.
IV.- Vigència, durada i modificació del conveni.
Aquest conveni entra en vigor el mateix any de la seva signatura i per un període de 3 exercicis més, prorrogables tàcitament per períodes
iguals successius, excepte que una de les parts presentés una sol·licitud de resolució formal, que haurà de notificar-se amb una antelació
de 4 mesos, a la data de finalització inicial del conveni, o de les seves pròrrogues, en el seu cas.
El conveni es podrà modificar de mutu acord.
Per tot el qual, vistes les competències municipals establertes a l’art. 25 de la LBRL respecte a la gestió cultural, en virtut de l’establert a l’Article
9.1, art. 66.1, art. 191 D.L. 2/2003, de 28 d’abril. Pel qual s’aprova el Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, en relació
amb l’art. 88 de la llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú,
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa festes celebrada el passat dia 17 d’agost de 2015
Per l’Alcaldia es proposa l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar la minuta del conveni de col.laboració a subscriure entre l’Associació Pas: Serveis de Participació i Sostenibilitat–Amics
del Camí i l’Ajuntament d’Alcarràs d’acord amb el text transcrit anteriorment.
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.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova per unanimitat.
8.- PROPOSTA D’ACORD DE CESSIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ DEL CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP) A
CATSALUT
Atès el dictamen de la Comissió informativa d’Hisenda i Patrimoni celebrada el passat dia 18 d’agost de 2015, que l’Alcalde exposa en
extracte, vista la proposta d’acord que consta a l’esborrany de l’acta comunicada als regidors, següent:
ANTECEDENS:
En data 28 de març de 2008 es va celebrar conveni entre l’Ajuntament i la Hble. Sra. Consellera del Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya, confirmat per acord per acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament del dia 15 de maig de 2008, ratificat pel mateix òrgan en
data 25 de febrer de 2010, amb la finalitat de l’ampliació del C.A.P. d’Alcarràs.
El finançament de l’actuació es derivà al Programa d’Inversions de la Diputació quan els equipaments estan contemplats en el Programa
d’equipaments del CatSalut, i segons els convenis aprovats pel Ple de la Diputació de Lleida del dia 30 de juny de 2011 i pel Ple de
l’Ajuntament d’Alcarràs del dia 28 de juliol de 2011, per a l’execució de la Primera Fase, d’una despesa subvencionada per la Diputació
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íntegrament de 400.000 €; i l’aprovat pel Ple de la Diputació de Lleida del dia 18 d’abril de 2013 i pel Ple de l’Ajuntament d’Alcarràs del dia
27 de juny de 2013, per a l’execució de la Segona Fase, d’una despesa subvencionada per la Diputació íntegrament de 595.309,38 €.
Atès que ha finalitzat la part més important de l’ampliació del CAP d’Alcarràs, donant lloc a una nova edificació, i només falta per executar una
última fase consistent en reformes interiors de l’edifici inicial.
Vist la conveniència de procedir a regularitzar la situació patrimonial de l’edifici ampliat, i de possibilitar al CatSalut la inscripció de l’obra nova del
mateix.
Atès el conveni esmentat de 2013, i especialment la clàusula cinquena que disposa: “un cop s’hagi procedit a la recepció de les obres,
l’Ajuntament d’Alcarràs posarà el centre a disposició del CatSalut per tal que pugui procedir a la prestació dels serveis de salut”.
Aquestes actuacions d’ampliació i reforma s’han finançat íntegrament per part de la Diputació de Lleida, i es van acordar pels convenis signats en
data d’agost de 2011 i maig de 2013, entre el CatSalut, Diputació de Lleida i l’Ajuntament.
L’ampliació inclou una redacció de projecte i la seva execució en dues fases. El seu cost total ha resultat en la quantitat de 868.841,43 euros.
La redacció del projecte va costar 70.387 euros.
La primera fase va costar l’import de 329.766,33 euros. Aquesta fase es va dividir en tres lots (l’obra general, 217.820,14, el sistema estructural,
51.540,95 i les instal·lacions de climatització, i 60.405,24), i ho va executar la societat CONSJOSI, S.L., amb CIF B-25622119. A tal efecte, la
Diputació va disposar d’una subvenció per import de 400.000 euros en acord del Ple de data 30/06/11.
Per la segona fase, l’import del cost de les obres d’edificació de l’ampliació ha estat de 468.688,10 euros (401.997.70 en obres i 66.690,40 en
honoraris), més el cost de l’equipament, això és 126.621,28, resultant un total de 595.309,38 euros. El finançament disposat per part de la
Diputació fou de 595.309,38 euros tal com va aprovar el Ple de data 18/04/2013.
En la primera fase, acabada el juliol de 2013, es va executar l'estructura de formigó armat, les façanes i la coberta del cos d'ampliació de la planta
primera del CAP. A l'interior d'aquest només es van fer els paviments i els envans. La superfície construïda van ser 443 m². En la segona fase,
acabada al setembre de 2014, es va executar els elements interiors d'aquest cos d'ampliació: tancaments interiors, acabats interiors i
instal·lacions. En aqueta segona fase s'ha actuat sobre els mateixos 443 m² de la primera fase, deixant l'ampliació del CAP completada i en
funcionament. Un cop acabada la segona fase, els dormitoris i vestidors de personal existents a la planta baixa s'han traslladat als nous espais de
la planta primera. Resta pendent la remodelació dels espais que s'han desocupat a la planta baixa, que es destinaran a l'ampliació de l'Àrea
d'Atenció Continuada i a magatzems. En aquesta propera TERCERA FASE es reformaran un total de 113 m².
L’equipament i mobiliari que s’ha adquirit consisteix en les següents partides de material valorat inclòs l’IVA, que es relaciona amb detall en un
annex: Informàtica per import de 15.590,73 euros a Servicios Microinformàtica S.A., amb CIF. A-25.027.145; electrocardiògraf per import de
2.647,70 euros a Gem-Med S.L., amb CIF. B-63.585.095; instrumental i petit utillatge sanitari, mobiliari clínic i electromedicina, per import de
36.741,08 euros a MTB DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS, S.L., amb NIF B25376740; petit utillatge no sanitari per import de 6.728,55 euros a
FLAT CONTRACT SERVICE, amb CIF. B65803611; mobiliari fet a mida per import de 5.945,94 euros a Albert Aldavert Serra, amb CIF
40873536Y; mobiliari d’oficina per import de 36.967,89 euros a ARTIS ARQUITECTURA INTERIOR S.A., amb CIF A-25022302; i un ecograf per
import de 19.798,63 euros, a MTB DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS, S.L.
Els serveis tècnics per a la redacció del projecte bàsic i d’execució de l’ampliació, s’ha contractat a l’arquitecte Joan ARTIGUES ARTIGAS, amb
NIF 40.840.867-C, l’arquitecte Joaquim SOLÉ MIR, amb NIF 40.856.327-R, i per a la direcció també l’aparellador Felip SOLSONA GODIA, amb
NIF 40.836.942-M. En la primera fase els honoraris de direcció que representen el 36,94 del total ascendeixen a 30.090,92 euros, i en la segona
fase que representen un 44,93% del total, ascendeixen a 36.599,48 euros.
L’import reintegrat per part de la Diputació de Lleida a data d’avui és de 846.599,02 €.
La finca on es troba l’edifici està inscrita en el Registre de la propietat Núm. 2 de Lleida, el tom 1765, llibre 83, foli 200, finca núm. 6539, i es va
cedir en el seu domini al Servei Català de la Salut es escriptura atorgada en data 11 de juny de 2002. Aquest hi va construir el Centre d’Atenció
Primària d’Alcarràs, declarant desprès l’obra nova i promovent-ne la inscripció al Registre de la propietat, cosa que va fer constar en data de 24 de
febrer de 2004 el director de la seva Àrea de Recursos Econòmics.
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de patrimoni celebrada el dia 18 d’agost de 2015.
En base a tot l’anterior, per l’Alcalde-President es proposa l’adopció del següent:
ACORD:
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Primer.- Es posa a disposició del Servei Català de la salut (CATSALUT), amb NIF S-5800006-H, l’edificació nova del Centre d’Assistència Primària
d’aquest municipi, resultant de les obres d’ampliació que ha executat aquest Ajuntament, així com l’equipament i mobiliari instal·lat en l’àrea
ampliada abans descrit, complint així la clàusula cinquena del Conveni signat amb CatSalut i la Diputació de Lleida, per tal de procedir a
regularitzar la situació d’aquest equipament, atenent que ja se li ha cedit l’edifici inicial i la finca en què es troba.
Segon.- Es faculta a l’Alcalde-President per a la representació municipal i la signatura de la documentació que sigui necessària per a l’efectivitat del
que es disposa en el present acord.
Tercer.- Fer constar que, d’acord amb les normes reguladores de l'atorgament de subvencions directes de la Diputació de Lleida i dels seus
organismes autònoms previstes a les bases d'execució del pressupost, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el
Reglament de desplegament d'aquesta Llei, aprovat per Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol, i el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens
Locals de Catalunya, aprovat per Decret 179/1995 de 18 de juny, en la inscripció registral de l’obra nova deduïda del present acord es farà constar
la subvenció aportada pel seu finançament per la Diputació de Lleida.
Oberta deliberació es manifesta pel regidor portaveu del grup municipal de CDC Sr. Jordi Janés que tot i estant d’acord, donada la complexitat de
l’obra demana que per part dels serveis tècnics municipals es comprovi els acabats de la mateixa, al mateix temps afegeix que s’ha d’agrair a la
Diputació de Lleida que hagi subvencionat la totalitat dels 846.599,02 €. que ha costat la inversió.
L’Alcalde està conforme, però informa que les obres han estat certificades i rebudes formalment pels tècnics directors i els de l’ajuntament donant
la seva conformitat.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova per unanimitat.
9.- COMUNICACIÓ DE CANVI DE DENOMINACIÓ DEL GRUP DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ PEL DE GRUP DE CONVERGÈNCIA
DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA.
Atès el dictamen de la Junta de portaveus celebrada el passat dia 8 de juliol de 2015, que l’Alcalde exposa en extracte, vista la proposta d’acord
que consta a l’esborrany de l’acta comunicada als regidors, següent:
L’Alcalde-President comunica al Ple que per Decret de l’Alcaldia de data 8 de juliol de 2015, en virtut de l'establert a l'art. 23 i ss. del ROF. ha fet
constar la recepció dels escrits per a la constitució de grups municipals, en la forma següent:
Primer.- Donar compte al propera sessió que es celebri del Ple de la sol.licitud presentada per tots els membres del Grup Municipal de
Convergència i Unió, de data 8 de juliol de 2015, per tal que la denominació del grup passi a ser la de Grup municipal de Convergència
Democràtica de Catalunya, mantenint els mateixos regidors, portaveus i suplents de portaveus.
Oberta deliberació es manifesta pel regidor portaveu del grup municipal de CDC Sr. Jordi Janés que la causa del canvi de denominació ha estat
per la dissolució de la coalició electoral, sent tots els regidors de CDC, s’ha volgut canviar el nom com s’ha fet en d’altres municipis.
El Ple es dóna per comunicat.
10.- DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ.
Atès el dictamen de la Comissió informativa d’urbanisme celebrada el passat dia 18 d’agost de 2015, que l’Alcalde exposa en extracte,
vista la proposta d’acord que consta a l’esborrany de l’acta comunicada als regidors, següent:
ANTECEDENTS:
La Direcció General d’Administració Local comunica que, en relació amb els expedients de delimitació del nostre terme municipal amb els
municipis limítrofs que s’estan tramitant, i d’acord amb l’art. 28.4 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució de la
demarcació territorial dels municipis, informa que per poder seguir-ne la tramitació, una vegada constituïts els nous consistoris resultants de les
darreres eleccions locals, cal que es ratifiqui o es designi de nou, els representants de la comissió municipal de delimitació municipal, que d’acord
amb l’art. 28.2 del decret, ha d’estar constituïda per l’Alcalde, dos regidors, un tècnic i el secretari de la corporació.
Vistes les delegacions de competències establertes a la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 29 de juny de 2015, per tal de
determinar l’organització municipal.
Atès el dictamen favorable de la Comissió informativa d’urbanisme del dia 18 d’agost de 2015.
Es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent:
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ACORD:
Primer.- Constituir la comissió municipal de delimitació municipal integrada pels representants següents:
1.- Alcalde-President: Sr. Miquel Serra i Godia.
2.- Regidors:-Delegat d’urbanisme: Sr. Santi Pelegrí i Cortijo, Delegat d’Agricultura i camins: Sr. Jordi Estela i Ribes.
3.- Tècnic:-Tècnic municipal-Arquitecte: Sr. Oscar Masot i Mata.
4.- Secretari:-Pere Biedma Agüera.
Segon.- Comunicar la present resolució a la Direcció General d’Administració Local.
Oberta deliberació el Sr. Manel Ezquerra manifesta que, a part de la qüestió legal i que la comissió de delimitació serà poc operativa, agrairia que
s’invités a la resta de grups municipals per tal de poder consensuar entre tots els canvis relacionats amb un tema tant important com la delimitació
del terme.
L’Alcalde contesta que es consultaria la limitació legal i que s’ha seguit el criteri demanat per la Direcció General d’Administració Local, designant
als regidors delegats per raó de la matèria, al regidor d’urbanisme i al d’agricultura i camins i els tècnics municipals.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova per unanimitat.
11.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROTOCOL REGULADOR DE MESURES CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA I LA
VULNERABILITAT ECONÒMICA ENTRE L’AJUNTAMENT D’ALCARRÀS I SOREA SAU
Atès el dictamen de la Comissió informativa d’urbanisme i celebrada el passat dia 18 d’agost de 2015, que l’Alcalde exposa en extracte,
vista la proposta d’acord que consta a l’esborrany de l’acta comunicada als regidors, següent:
ANTECEDENTS:
La societat SOREA SAU concessionària del servei municipal d’aigua i clavegueram, efectua proposta d’aprovació del següent
“PROTOCOL REGULADOR DE MESURES CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA I LA VULNERABILITAT ECONÒMICA ENTRE
L’AJUNTAMENT D’ALCARRÀS I SOREA SAU.
La crisi econòmica ha empitjorat les condicions de moltes persones que viuen al llindar de la pobresa i ha fet que, per a molta gent, els
serveis d’electricitat, gas o aigua s’hagin convertit en una despesa difícil o impossible d’afrontar, donant lloc al que s’ha convingut en
denominar pobresa energètica.
És innegable que hi ha situacions d’impagament d’una factura que són un indici rellevant per considerar que una persona es troba en
situació econòmica desfavorable i, en aquest sentit, les empreses subministradores són una peça important per detectar nous casos o per
evitar la cronificació dels existents.
L’Ajuntament d’Alcarràs és sensible a la realitat descrita anteriorment, i conjuntament amb Sorea ha vingut treballant per trobar solucions
als problemes dels ciutadans derivats del pagament de la factura de l’aigua, en el benentès que aquest és un bé imprescindible per a la
vida de les persones.
En aquest sentit, Sorea, com a empresa subministradora de l’aigua a Alcarràs, ha vingut adoptant una actitud proactiva i de col·laboració
en la detecció i prevenció de situacions susceptibles de ser tractades com a pobresa energètica, i en la identificació de persones en
situació de vulnerabilitat econòmica.
Arrel de l’entrada en vigor de la Llei 20/2014, del 29 de desembre, de modificació de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de
Catalunya, per a la millora de la protecció de les persones consumidores en matèria de crèdits i préstecs hipotecaris, vulnerabilitat
econòmica i relacions de consum, s’han fixat un conjunt de mesures per atendre els casos de pobresa energètica i vulnerabilitat
econòmica.
Doncs bé, en aquesta línia, l’Ajuntament d’Alcarràs i Sorea, amb la voluntat compartida de fer un pas més en el seu compromís de trobar
solucions a les situacions de pobresa energètica, i poder garantir el servei d’aigua a totes aquelles persones i famílies que es trobin en una
situació de vulnerabilitat econòmica, han decidit formalitzar aquest protocol d’actuació, en el que es regulen les actuacions que es duen a
terme davant de situacions de pobresa energètica i vulnerabilitat econòmica, que provoquen la impossibilitat d’atendre, dins el termini
previst, les factures per al consum d’aigua, i evitar que es portin a terme talls de subministrament.
Queden fora d’aquest protocol els usuaris que no es trobin en situació de pobresa energètica i vulnerabilitat econòmica, als quals se’ls
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continuarà aplicant el Reglament del Servei, pel que fa referència al procediment a seguir davant d’impagament dels rebuts de l’aigua, i
suspensió del subministrament.
Protocol

1.)

Informació sobre tarifes socials i altres ajuts

L’Ajuntament d’Alcarràs i Sorea donaran publicitat de les tarifes socials i d’altres ajuts per fer front a la pobresa energètica que, a
tal efecte, tinguin aprovades.
En tot cas, a la pàgina web de Sorea i a les seves oficines d’atenció al client, es disposarà d’informació actualitzada de les tarifes socials
aprovades, possibles bonificacions, o qualsevol altre ajuda econòmica.
El personal d’atenció al client informarà i assessorarà als usuaris de possibles solucions i els ajudarà en la seva tramitació.
2.)

Impagament de rebuts

Quan un usuari, titular d’una pòlissa de subministrament d’aigua, es troba en una situació econòmica molt desfavorable, i no pot fer front al
pagament del seu rebut de l’aigua, es pot dirigir a la companyia subministradora, als Serveis Socials de l’Ajuntament, o pot deixar el rebut
pendent de pagament i, per tant, ser susceptible de suspensió del subministrament.
Segons es doni alguna de les tres situacions descrites anteriorment, el protocol d’actuació serà el següent:
a)

L’usuari es dirigeix a la companyia subministradora:
Sorea l’informarà de totes les possibilitats d’obtenir algun tipus d’ajut econòmic o descompte en la seva factura: tarifa per família
nombrosa d’aigua i de cànon, tarifa social, etc., i l’indicarà quins són els tràmits i requisits que ha de complir per poder gaudir-ne.
Davant casos d’impossibilitat de fer front al pagament de rebuts d’aigua de forma temporal o puntual, Sorea negociarà
ajornaments del pagament de rebuts o fraccionaments de les factures, sense aplicar-hi interessos.
Si es tractés de problemes continuats per fer front als rebuts d’aigua, Sorea remetrà el cas als Serveis Socials, per tal de trobar
una solució a la seva situació, a partir del Fons de Solidaritat o d’altres fons municipals.
Si l’usuari aporta un informe del Serveis Socials on s’acrediti que es troba en una situació de vulnerabilitat econòmica, o bé la
seva sol·licitud entrada per registre, si aquest encara no hagués estat emès, immediatament es suspendran les possibles accions
de tall d’aigua que poguessin estar previstes i s’identificarà aquell usuari com a exclòs de les gestions de suspensió del
subministrament.
Aquesta identificació es mantindrà mentre perduri la seva situació de vulnerabilitat econòmica, la qual serà revisada pels Serveis
Socials en el període establert per la normativa vigent, o el que es fixi en el present Protocol, en cas de ser superior.

b)

L’usuari es dirigeix als Serveis Socials / Ajuntament:
Els Serveis Socials informaran a l’usuari de les bonificacions i descomptes que pot gaudir per família nombrosa, o per tarifa
social en cada concepte de la factura de l’aigua. Així mateix, l’ajudarà en la tramitació dels ajuts que, a tal efecte, li puguin
correspondre.
D’altra banda, i en el supòsit que així s’hagués constituït, també es valorarà si l’usuari es pot integrar en el Fons Social de la
companyia, o en una partida de l’Ajuntament que s’hagués previst per aquesta finalitat.
L’Ajuntament comunicarà a Sorea amb la màxima celeritat possible, els casos que consideri vulnerables i que està atenent, per
tal que Sorea els identifiqui, i no porti a terme cap suspensió de subministrament d’aigua, mentre persisteixi aquesta situació de
vulnerabilitat econòmica.

c)

Si l’usuari deixa de pagar les factures:
Quan un usuari no pagui les factures, se li enviarà una carta des de Sorea sol·licitant el pagament, i se li informarà de l’existència
d’ajudes aprovades per fer front a situacions de pobresa energètica i vulnerabilitat econòmica.
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Aquesta comunicació es farà a través de correu ordinari, llevat que l’usuari hagués facilitat una adreça de correu electrònic,
supòsit en que s’utilitzarà aquesta via de comunicació preferentment.
Tractant-se d’un subministrament de tipus domèstic, Sorea no realitzarà un tall d’aigua fins que hi hagi com a mínim dos rebuts
pendents de pagament, és a dir, l’acumulació de 6 mesos de consum, o bé un únic rebut si amb posterioritat han estat pagades al
menys les dues factures posteriors, sempre d’acord al Codi de Consum de Catalunya.
Si l’usuari aporta un informe del Serveis Socials on s’acrediti que es troba en una situació de vulnerabilitat econòmica, o bé la
seva sol·licitud entrada per registre, si aquest encara no hagués estat emès, immediatament es suspendran les possibles accions
de tall d’aigua que poguessin estar previstes i s’identificarà aquell usuari com a exclòs de les gestions de suspensió del
subministrament.
Si no es dóna el supòsit anterior, i es compleixen les condicions per fer un tall de subministrament, Sorea prosseguirà amb el
procediment previst al Reglament del Servei.
En cas que alguna de les pòlisses identificades com en situació de vulnerabilitat econòmica tingués un deute superior a dos
rebuts, es comunicarà a l’Ajuntament de forma clarament diferenciada per tal que aquest decideixi com s’ha de procedir en cada
cas.
3.)

Canvis de nom

En el cas que un usuari no sigui el titular de la pòlissa de subministrament i, per tant, des de Serveis Socials no s’hagi pogut detectar que el
seu habitatge té rebuts pendents de pagament, amb la possibilitat que es suspengui el subministrament d’aigua o, fins i tot, que ja s’hagi
suspès, en el moment que els Serveis Socials ho comuniquin a Sorea, aquesta procedirà a restablir el subministrament immediatament i
sense cost per l’usuari.
Els canvis de nom necessaris per poder optar a una bonificació social es faran, igualment, sense cap cost per l’usuari. Caldrà però que
l’usuari acrediti el dret d’us de l’habitatge, en els termes establerts el Reglament del Servei.
4.)

Habitatges ocupats

En cas que es detectin connexions il·legals, Sorea procedirà, d’acord al Reglament del Servei, a eliminar immediatament la presa
clandestina.
Si es detecta que la connexió ha estat realitzada per persones que han ocupat l’habitatge sense tenir-ne cap dret d’ús i, en conseqüència,
no poden fer una contractació del servei, es dirigirà a aquests ocupants cap a l’Ajuntament per tal que aquest analitzi el cas.
Si l’Ajuntament considerés que cal fer una contractació temporal per a aquestes persones, fins que no es resolgui la seva situació
particular, ho comunicarà per escrit a Sorea.
En aquests supòsits Sorea emetrà un contracte provisional que inclourà la clàusula següent:
“Contracte provisional i extraordinari expedit per mandat municipal: El present contracte es formalitza a petició expressa de l’Ajuntament
del municipi per tal que els ocupants de l’habitatge puguin tenir les seves necessitats bàsiques d’aigua cobertes. Aquest contracte té
caràcter provisional i extraordinari i podrà ser resolt unilateralment pel gestor del servei municipal d’ abastament d’aigua a petició formal de
l’Ajuntament.”
Sorea un cop feta la contractació ho comunicarà a l’Ajuntament per escrit.
Llevat dels supòsits en què aquesta contractació es fes a nom de l’Ajuntament i, per tant, al seu càrrec, en cas d’impagament dels
corresponents rebuts d’aigua serà d’aplicació el Reglament del Servei, o bé l’establert en el present Protocol, si aquestes persones es
trobessin en una situació de pobresa energètica i vulnerabilitat econòmica.

5.)

Comunicació amb Serveis Socials / Ajuntament

Els casos que, en virtut d’aquest Protocol, s’hagin identificat com a vulnerables, seran revisats pels Serveis Socials en un termini no inferior
a 6 mesos a comptar de la seva declaració, per tal de verificar que es mantingui aquesta situació de vulnerabilitat econòmica, o bé si, en el
seu defecte, s’ha de canviar el tractament donat a l’usuari.
Per a una millor i més àgil comunicació entre els Serveis Socials i Sorea, ambdues parts designaran un únic interlocutor, especificant el seu
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telèfon i adreça de correu electrònic de contacte.
6.)

Vigència

Aquest protocol té una vigència d’un any a comptar des de la seva signatura i arribat el seu termini, quedarà prorrogat automàticament per
anualitats, llevat que qualsevol de les parts el denunciï amb una antelació de dos mesos al seu venciment o al venciment de qualsevol de
les pròrrogues.
Qualsevol regulació continguda en aquest protocol que pugui resultar contradictòria a la normativa vigent que sigui d’aplicació, quedarà
automàticament anul·lada i sense efecte, havent de ser objecte de modificació i adaptació per les parts.
Igualment, l’Ajuntament d’Alcarràs i Sorea, es reserven el dret de modificar el present protocol si les situacions esdevingudes d’ençà la
seva entrada en vigor, aconsellessin la necessitat de introduir canvis. “
Atès el dictàmen favorable de la Comissió informativa d’urbanisme celebrada el dia 18 d’agost de 2015.
Per l’Alcalde-President es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar el “PROTOCOL REGULADOR DE MESURES CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA I LA VULNERABILITAT
ECONÒMICA ENTRE L’AJUNTAMENT D’ALCARRÀS I SOREA SAU, transcrit anteriorment.
Segon.- Comunicar a la Stat. SOREA SAU de l’acord anterior, delegant en l’Alcaldia la representació municipal per a la formalització del
mateix.
Tercer.- Designar com a interlocutor municipal amb SOREA SAU, a la regidora delegada de serveis socials per tal que, mitjançant la
tècnica municipal de serveis personals i els serveis socials municipals concertats amb el Consell Comarcal del Segrià, es realitzin les
gestions i informes establerts al protocol d’actuació anteriorment aprovat.
Quart.- Establir que els ajuts socials i d’altres ajuts per fer front a la pobresa energètica es tramitaran d’acord amb els protocols d’actuació
aprovats i d’acord amb el reglament de subvencions i ajuts de l’ajuntament.
Cinquè.- Esmena incorporada: El protocol aprovat solament serà d’aplicació als veïns amb una residència mínima d’un any des de la
sol.licutd i que hagin satisfet la taxa durant el darrer any immediatament anterior.
Oberta deliberació el regidor portaveu del grup municipal de Sempre Alcarràs Sr. Manel Ezquerra manifesta està d’acord, però demana que per tal
d’evitar la picaresca i abans de votar la proposta demana que es puguin afegir una resolució per tal que el protocol sigui aplicat a persones que
venen residint en el municipi durant un mínim d’un any i que durant un termini de dos anys hagin satisfet la taxa.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que ja es fa amb d’altres serveis i que des de els serveis socials municipals es té en compte aquesta situació.
La regidora delegada de serveis personals Sra. Maite Codina informa que al reglament del servei d’aliments “lo Cistell” ja es va modificar el
reglament demanant 9 mesos mínims de residencia per tal que les persones puguin accedir als aliments, tret des destinats als nens, precisament
per tal d’evitar aquesta picaresca, la denominada pobresa sobrevinguda. El Sr. Manel Ezquerra ho veu correcte però respecte al servei d’aigua
demanaria més temps. Estant l’Alcalde i tots els regidors en modificar la proposta, amb l’esmena proposada, limitant l’aplicació del protocol
solament per als veïns amb una residència d’un any i que hagin satisfet la taxa durant el darrer any.
El regidor portaveu del grup municipal de CDC manifesta estar d’acord amb la proposta i l’esmena, però creu que també s’hauria d’estudiar les
situacions de pobresa relacionades amb la resta de subministraments energètics, com la llum i el gas, per tal es demana que el protocol es pugui
aplicar amb d’altres companyes.
L’Alcalde contesta que ara és fa la proposada per Sorea respecte a l’aigua i que, si s’escau, s’estudiaran altres situacions de pobresa energètica
amb altres companyes.
Posada a votació la proposta, amb l’esmena proposada pel grup municipal de SA, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre
legal, el Ple l’aprova per unanimitat.

12.- PROPOSTES DE MODIFICACIONS PUNTUALS D’ORDENANCES FISCALS
Atès el dictamen de la Comissió informativa d’hisenda celebrada el passat dia 18 d’agost de 2015, que l’Alcalde exposa en extracte, vista la
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proposta d’acord que consta a l’esborrany de l’acta comunicada als regidors, següent:
ANTECEDENTS:
Davant la necessitat d’actualitzar les taxes que es perceben per determinats serveis quina execució s’ha anant adaptant a les noves
circumstàncies de fet i de dret, a saber:
1.- Ordenança fiscal núm. 4, taxa per expedició de documents administratius, per regular:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

L’expedició de documents per l’establiment del règim de comunicacions de llicències d’obres menors.
Per establir la taxa per expedició de placa indicativa de l’obtenció de llicència.
Per distingir les taxes per realitzar bans i e-bans, entre institucionals i entitats sense afany de lucre i els que es realitzen per
persones privades.
Per establir nova valoració de la taxa per informes de residència i de bens de persones estrangeres.
Per establir nova valoració de la taxa d’informes tècnics.
Per establir taxa per valorar la taxa per informes jurídics a petició de part interessada i per la tramitació d’expedients disciplinaris
valorant amb la sanció les indemnitzacions per perjudicis causats.
Per valorar la fiança d’horts familiars.
Per la recollida selectiva a domicili.
Per expedir cèdules cadastrals.
Per expedir cèdules cadastrals gràfiques i descriptives.
Per expedir informes de béns i deutors no entitats no exemptes.
Per l’expedició de senyeres.
Per l’expedició de permís d’armes.

2.- Ordenança fiscal núm.15. taxa per l’ocupació de la via pública.
a)
b)

Per establir una única categoria de carrers a l’hora de valorar la taxa d’ocupació.
Per establir valoració de la placa de alta en gual permanent.

3.- Ordenança fiscal núm. 16 taxa per l’ utilització del servei d’escorxador.
a)
b)

Per establir nova valoració pels drets de matança d’un porc.
Per establir nova valoració pels drets de matança d’un corder.

4.- Ordenança fiscal núm. 21 reguladora de l’Impost d’instal·lacions, obres i construccions.
a)
b)
c)

Per establir el règim d’autoliquidació quant a les obres que regulades pel règim d’autoliquidació.
Per la modificació del criteri per a establir la base liquidable de l’impost.
Per establir l’exigència de l’exposició de placa indicativa de l’obtenció de llicència.

Atès que el Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
l’informe favorable de Secretaria-Intervenció.
Atès el dictamen favorable de la comissió informativa d’hisenda celebrada el dia 18 d’agost de 2015.
Es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Modificar provisionalment de forma puntual els articles de les ordenances fiscals que seguidament es citaran i sotmetre-la a
informació pública l’expedient i el text de l’ordenança pel termini mínim de trenta dies, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al
butlletí oficial de la província i al tauler d’edictes de l’ajuntament, el termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la
publicació de l’anunci al BOP a fi i efecte que les persones interessades puguin presentar al·legacions i reclamacions que considerin
adients. A saber:
1.- Ordenança fiscal núm. 4, taxa per expedició de documents administratius, per regular:
“Article 7è. Tarifa
La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents:
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TARIFA:CONCEPTES
Expedició de documents administratius
Compulses de documents i altres copies simples de documents, per copia.
Per expedir cèdules cadastrals simples, per parcel.la.
Per expedir cèdules cadastrals gràfiques i descriptives, per parcel.la
Per expedir informes de béns i deutors a entitats no exemptes, per informe.
Per expedició de senyeres i símbols locals, per unitat.
Per expedició permís d’armes
Expedició dels diferents volants d’empadronament. Per document.
Expedició de certificacions d’empadronament o informes diversos que precisin signatura de cap
de servei. Per document.
Expedició d’informes de residència i de bens de persones estrangeres
Per informe de residència per estrangers
Per informe sobre els béns d’administrats, residència per estrangers, arrelaments i/o habitatges.
Per informe sobre el número de policia de domicilis, gràfics i descriptius
Per diligències d’exposició pública d’edictes
Per realització de bans públics de entitats privades que es considerin d’interès públic.
Per realització de bans públics d’entitats privades sense afany de lucre
Per la realització del servei de recollida sel.lectiva a domicili
Fiança per l’atorgament d’horts familiars
Expedició de llicències
Expedició de documents per noves valoracions de llicències d’obres que precisin informe tècnic
Per establir taxa per valorar la taxa per informes jurídics a petició de part interessada i per la
tramitació d’expedients disciplinaris valorant amb la sanció les indemnitzacions per perjudicis
causats
Expedició de llicència de gual permanent i placa
Expedients règim de comunicació d’activitats, obres i instal.lacions-Control.
Taxa per acte de control.
Expedició de placa indicativa de l’obtenció de llicència
Expedició de llicències menors
Expedició de llicències menors amb projecte
Pròrrogues de llicències menors
Expedició de llicències majors de fins a 60.000 €. P.E.M.
Expedició de llicències majors de fins a 240.000 €. P.E.M.
Expedició de llicències majors de més de 240.000 €. P.E.M.
Prorrogues de llicències majors
Expedició llicències de parcel·lació
Expedició de innecessarietat de parcel·lació
Expedició de llicència per instal·lació de grua
Expedició de llicència de primera ocupació
Expedició de documents urbanístics
Informe urbanístic
Certificat aprofitament urbanístic
Certificat de compatibilitat urbanística
Informe d’avantprojectes
Informe estat de vivenda
Informe ruïna d’ofici
Informe ruïna a requeriment de particular
Expedients de planejament a instància de particular
Modificació de POUM, Plans parcials i Plans especials
Plans de millora urbana
Projectes urbanització
Reordenació de volums
Modificats del planejament anterior

Vigent
Quota: Euros

Priposta
Quota: Euros
1
2
10
15
15
15
2
5
30

5
15
15
20
0
0
30
30
50
50

10
30
10
30
60
30
100
250
500
100
200
100
200
25 €/habitatge
30
50
50
250
300
1.000
1.500
3.000
2.000
2.000
1.500
50% quota
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inicial
Expedients de gestió urbanística
Modificació de Polígon d’actuació
Aprovació bases i estatuts de juntes
Aprovació de projectes de reparcel.lació
Regularització de finques

1.000
1.500
1.500
1.500

Altres
Informes que precisin treballs de camp de marcar per 1a vegada alineació de carrer.

200

Informes que precisin treballs de camp de marcar per 2a i posteriors vegades alineació de carrer.

400

Informació de documents urbanístics
Fotocopies/impressió documents de més de 20 pàg.

0,20 €./pàg,

Impressió plànols AO/A1

20 €/10e

Tallat i plegat
Celebració de matrimonis civils fora de l’horari habitual d’atenció al públic municipal.
La taxa s’haurà de liquidar amb antelació a la formalització de l’acta matrimonial per les persones
interessades.
TARIFA:CONCEPTES
Llicència tinença gos potencialment perillós. Taxa atorgament de llicència.
Anotacions als registres d’animals de companyia. Taxa per anotació.
Actes de celebració de matrimonis civils fora de l’horari oficial d’atenció al públic.
Expedients règim de comunicació-Control. Taxa per acte de control.

4 €./plànol

70 €.
Quota: Euros
20,00
10,00
85,00
50,00

Les despeses produïdes en la tramitació dels expedients, com a conseqüència de serveis, informes, publicacions i demés prestades per
d’altres persones, empreses o entitats no municipals, tant públiques com a privades, degudament justificades seran a càrrec del particular
en concepte de preu públic per costes alienes, liquidant-se conjuntament amb la taxa corresponent segons la tarifa anterior.”
2.- Ordenança fiscal núm. 15 Taxa per l’ocupació de terrenys de domini públic amb mercaderies de venda ambulant, materials i
instal.lacions de construcció, entrada vehicles mitjançant voreres, reserves d’aparcament i amb taules, cadires i altres anàlegs
amb finalitat lucrativa.
“Article 6. Quota tributària
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes als apartats següents :

TARIFA:CONCEPTES

Base imposable

VIGENT
Quota: Euros

PROPOSTA
Concepte

Concepte ocupació domini públic
Venda ambulant a zona mercat municipal

Metre lineal/dia

Venda ambulant fora mercat municipal

Període diari

Venda ambulant mercat fruites i verdures

Vehicle 20 caixes/dia/mínim
A partir de 20 caixes/per una caixa

1
20
1
0,10

Instal·lacions de firants

Metre quadrat/dia

2

Instal.lació de taules i cadires amb ànim de lucre

Metre quadrat/any

10

PROPOSTA
Quota: Euros
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10 €.

Expedició de llicència de gual permanent i placa

Per gual permanent

Per gual permanent

Per gual permanent

Edificis amb un màxim de 2
habitatges. Entrada garatge edifici de
5 metres lineals o proporció/any
Edificis de 3 a 8 habitatges. Entrada
garatge edifici de 5 metres lineals o
proporció/any
Edificis de 9 a més habitatges.
Entrada garatge edifici de 5 metres
lineals o proporció/any

Reserves aparcament i tallaments ocasionals de la
Per vehicle de 5 m.l. o proporció/any
via pública càrrega/descàrrega i similars.

Ocupació via pública amb materials, instal.lacions i
grues de construcció
Base imposable
Ocupació i afectació de domini públic per obres
d’edificació, amb materials, instal.lacions i grues,
situats en els carrers de més trànsit de la població,
determinats en els carrers Pau Casals, del Mig, Cr.
Corralota, Cr. Davant, Cr. Sèquia, Cr. Lleida, Cr.
Major, Pl. Nova, Pl, Església, Cr. Calvari, Cr. Trav.
M2 i día
M. Cinto Verdaguer, Pl. Del Toll, Cr. Joan XXIII, Cr.
Dr. Castells. Cr. Antoni Costa i Cr. Joan Maragall.
En l’atorgament de llicència es podrà determinar
l’aplicació d’aquesta quota en aquests carrers, o
aplicar la quota establerta per a carrers de menys
circulació, en base a l’informe tècnic que justifiqui
l’afectació la menor afectació a la circul.lació.
Ocupació de domini públic per obres d’edificació,
amb materials, instal.lacions i grues situats en la
resta de carrers de menys trànsit de la població,
M2 i día
determinats en els carrers de la zona urbana no
relacionats en la quota anterior.
La taxa començarà a devengar des la data d’atorgament de llicència d’obres.

20 €.

Per
gual
permanent anual

60 €.

Per
gual
permanent anual

150 €.

Per
gual
permanent anual

100 €.

Quota : Euros
Tots els vials

0,15 €.

0,20 €

Tots els vials
0,15 €

Es liquidaran i abonaran les taxes previament a l’atorgament de la llicència d’obres i d’ocupació, per
periòdes mínims d’un trimestres complert, sense possibilitat de prorrateig, renovable trimestralment previ
pagament de la taxa. Per les obres majors la liquidació i abonament serà per un periode mínim d’un any
complert sense possibilitat de prorrateig i serà renovable per anys complerts previ abonament de la taxa..
La taxa es devengarà pels promotors amb independència de la fiança corresponent que s’ha de prestar
en l’acte d’atorgament de la llicència d’ocupació, que es farà conjuntament amb l’atorgament de llicència
d’obres, per un import igual a l’import de la taxa durant 2 anys per les obres majors i de 6 mesos per les
obres menors, aquesta fiança respondrà de la liquidació de la taxa per ocupació i dels danys i perjudicis
causats al domini públic i no reposat pels particulars. La taxa es farà efectiva quan es constati
formalment, a petició del particular, que s’ha deixat lliure i expedit el domini públic ocupat i que el seu
estat s’ha reposat a la situació anterior a l’ocupació. Es descomptarà de la garantia prestada l’import de
la taxa d’ocupació corresponent als trimestres i anys ocupats i no abonats prèviament d’acord amb les
disposicions anteriors, així com l’import de les obres de reposició dels danys causats i no reposats.
Quan la utilització privativa o l’aprofitament especial porti aparellada la destrucció o deteriorament del domini públic local, el beneficiari,
sense perjudici del pagament de la taxa a que hagués lloc, estarà obligat al reintegrament del cost total de les respectives despeses de
reconstrucció o reparació i al dipòsit previ del seu import.
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Si els danys fossin irreparables, l’Ajuntament entitat serà indemnitzat en quantia igual al valor dels bens destruïts o l’import del
deteriorament dels danyats.
No es podrà condonar total ni parcialment les indemnitzacions i reintegrament a què es refereix el present apartat.”

3.- Ordenança fiscal núm. 16 taxa per la utilització del servei d’escorxador.

“Article 5è. Quota tributària

1.

La quota tributària que s'ha d'exigir per la prestació dels serveis de l’escorxador municipal, serà segons la tarifa següent:
TARIFES
TARIFA:CONCEPTES

Base imposable

-Preu públic per cap de porcí als particular..

cap bestiar

-Preu públic per cap de corder als particular..

cap bestiar

VIGENT
Quota : Euros
12

PROPOSTA
Quota : Euros
14,50
12,50

2. Les despeses produïdes per la prestació del servei per causa d’activitats realitzades per d’altres persones o entitats no municipals, tant
públiques com a privades per serveis extraordinaris sol·licitats per l’interessat, degudament justificades seran a càrrec del particular en
concepte de preu públic per costes alienes, liquidant-se conjuntament amb la taxa corresponent segons la tarifa anterior.

4.- Ordenança fiscal núm. 21 reguladora de l’Impost d’instal.lacions, obres i construccions.
Ordenança Fiscal núm. 21. IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
Article 8è. Règim de declaració i d'ingrés
/...
2. Quan es concedeixi la llicència preceptiva es practicarà una liquidació provisional i la base imposable es determinarà en funció del
pressupost presentat pels interessats, sempre que hagués estat visat pel col·legi oficial corresponent quan aquest fet sigui un requisit
preceptiu. Si les obres o instal.lacions no estiguessin valorades en projecte visat es determinarà pels serveis tècnics municipals en informe
motivat, prenent com a base el criteri següent:
a) Les valoracions per llicències en sòl urbà s’admetran les valoracions visades per col·legis oficials sempre i quant el pressupost no
sigui inferior a un 20% del valor del mòdul oficial del col·legi corresponent.
b) Les valoracions per llicències en sòl urbanitzable o no urbanitzable s’estableixen les valoracions mínimes per metre quadrat
següents:
Explotacions ramaderes porcines i avícoles
Magatzems agrícoles i Explotacions ramaderes bovines.
Femers, soleres i similars

Habitatges, allotjaments i d’altres edificacions per usos admesos en sòl
urbanitzable.

Base imposable: 150 €./m2. Construït.
Base imposable: 120 €./m2. Construït.
Serà d’aplicació el règim general establert la
valoració que es realitzi pels serveis tècnics
municipals
Serà d’aplicació les valoracions esmentades en sòl
urbà a l’apartat a) anterior.

/...
5. Quan en lloc de la sol·licitud de llicència es realitzi una comunicació prèvia per obres i instal·lacions menors, l’impost s'exigirà en règim
d'autoliquidació. A tal efecte el subjecte passiu practicarà la liquidació de l’impost i el pagament de la quota resultant en la caixa municipal,
la carta de pagament o justificant de l’ingrés s’annexarà al formulari de comunicació prèvia com a document annex.
Article 9è. Comprovació i investigació
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1. La inspecció i la comprovació de l'impost es realitzaran d'acord amb el que es preveu en la Llei General Tributària i en les disposicions
dictades per al seu desenvolupament.
2. En tot allò relatiu a la qualificació de les infraccions tributàries i a la determinació de les sancions que els corresponguin en cada cas,
hom aplicarà el règim regulat en la Llei General Tributària i en el Reial Decret 1930/1998, d'11 de setembre, pel que es desenvolupa
el règim sancionador tributari.
3. Als efectes previstos en aquest apartat, es considerarà d'especial transcendència per a la gestió de l'impost la presentació de les
declaracions exigides per la normativa vigent i recollides a l'article 8 d'aquesta Ordenança.
4. Als efectes del control i la inspecció dels actes subjectes a llicència realitzats pels particulars, s’estableix l’obligatorietat al titular de la
llicència d’exposar en un lloc de les obres, visible des de la via pública, la placa indicativa de l’obtenció de la corresponent llicència
d’obres, placa que haurà de ser sol.licitada i que s’entregarà amb la notificació de la corresponent llicència.

Segon.- Disposar que durant el termini d’exposició pública es puguin rebre esmenes o millores per part dels grups municipals, així com
al.legacions i reclamacions per part dels interessats, significant que si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i d’audiència als interessats, l’ordenança que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense
necessitat de cap tràmit ulterior i es procedirà directament a la publicació. Fent-se constar que la present modificació entrarà en vigor a
l’endemà de la publicació de la seva aprovació definitiva.
Tercer.- Publicar l’ordenança definitivament aprovada al BOP i en seu electrònica municipal.
Oberta deliberació el regidor portaveu del grup municipal de SA Sr. Manel Ezquerra manifesta que respecte a la taxa de l’escorxador
s’hauria de veure que en determinats moments es descarreguen més de 100 corders per la matança, fent el sacrifici en un sol dia, més
pensat que l’escorxador no està legalitzat i que l’ús permès per la matança particular, d’un a un no és el mateix que quan es descarrega un
camió. L’Alcalde contesta que no es tracten de matances industrials, sinó particulars en moments puntuals i que s’abonen la taxa per tots
els animals sacrificats.
El Sr. Jordi Janés, regidor portaveu del grup de CDC i la regidora d’hisenda del mateix grup Sra. Esther Ibars manifesten que s’abstindran
respecte a les taxes d’expedició de documents informades no tenen referència al valor anterior, i si el tenien demana informació sobre el
que es cobrava. L’Alcalde Sr. Miquel Serra i el Secretari-Interventor, contesta i informa que no consta el valor anterior perquè no tenien un
valor concret, sinó que s’aplicaven d’altres valors corresponent a conceptes similars o no existia el concepte directament com són les
relacionades per l’establiment del règim de comunicació d’obres. Acceptades les explicacions manifesten els regidors del grup de CDC que
votaran a favor.
Afegeix el Sr. Jordi Janés, regidor portaveu del grup de CDC, respecte a l’impost d’obres manifesta que es torna a aplicar el barem de les
construccions per mòduls col.legials com es feia abans, fet que manifesta per tal de constatar que s’ha tingut que anar a la fórmula antiga
perquè és més justa, per això demana que el que va bé no s’hauria de canviar. L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que la causa de
modificar el criteri va ser atendre a la situació provocada per estar en plena crisis econòmica i es va voler facilitar les coses, sobre tot a les
úniques obres que es sol·licitaven que eren les granges, al veure els abusos en les valoracions aportades s’ha volgut fer constar el fet i
establir un preu fixes per metre quadrat a les edificacions en rústic.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova per unanimitat.
13.- ESCRITS OFICIALS I INSTÀNCIES.
13.1.- NOTIFICACIÓ DE SENTÈNCIA DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU PER RECURS INTERPOSAT PER LA SRA. ANNA
MARIA MIR PARIAL.
Atès el dictamen de la Comissió informativa d’hisenda celebrada el passat dia 18 d’agost de 2015, que l’Alcalde exposa en extracte, vista la
proposta d’acord que consta a l’esborrany de l’acta comunicada als regidors, següent:
Es dona compte al Ple de la Notificació de sentència del Jutjat Contenciós Administratiu 152/15, del 17 d’abril de 2015, en el que desestima el
recurs interposat per la Sra. Anna Maria Mir Parials contra l’aprovació de la modificació de la plantilla i el catàleg de llocs de treball aprovat pel Ple
en sessió del dia 24 de novembre de 2015.
Oberta deliberació, al final dels escrits, es transcriu les intervencions a cada punt en la forma següent:
El regidor portaveu del grup municipal del PPC Sr. Simeó Abad manifesta que aquí es parla de la sentencia d’aquesta noia que en aquell moment
va sortir de l’ajuntament, sigui per lo que sigui, i es comunica que s’ha guanyat el judici, bé, però tal com es diu d’aquesta persona n’hi ha d’altres
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sentencies que s’ha perdut i no s’ha comunicat aquí res, i l’agradaria es que si es guanya es digui, però si es perd també, i el que l’agradaria saber
es de tots aquests senyors que han sortit de l’ajuntament, per al pròxim ple, els judicis que s’han guanyat i els que s’han perdut i quant ha costat
això, perquè es diu pel poble i el poble te dret a saber tot i que es fes pública tota la informació, perquè a l’InfoAlcarràs es posa això i no l’altre, creu
que han de sortir les coses bones i les dolentes publicades, tots ens podem equivocar. L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que es passa pel Ple
perquè entén que és obligat que es passi la sentencia d’un jutge, com s’ha fet amb tots els judicis s’hagi guanyat o s’hagi perdut i cada vegada que
l’han preguntat se l’ha dit, el faran arribar, però està a la seva disposició, ara en aquest cas estem parlant d’un cas concret.
El portaveu del grup municipal de CDC Sr. Jordi Janés, respecte al punt de la Sra. Anna Mir vol recordar que l’acomiadament va ser més per
temes polítics que no per econòmics. En aquest punt contesta la regidora delegada Sra. Maite Codina que vol fer un comentari, com a persona
que en aquell moment tenia la responsabilitat de l’àrea al Casino, i pensa que l’argument de l’acomiadament polític va quedar descartat en el
moment del judici, els arguments en contra i a favor de la causa política es van presentar i el jutge va dictar sentencia i no va ser causa
l’acomiadament polític per molt que ho puguin pensar, perquè va ser a un inici de legislatura on van d’entrar nous regidors i va haver un altra
manera d’enfocar el Casino diferent, igual com no es va pensar en acomiadar a d’altres persones que podien ocupar llocs al Casino i podien ser o
no de convergència, sense que hagués cap tipus de problema en aquests sentit, afegeix que mai aquest equip de govern ha tingut amb cap tècnic
cap problema pel seu color polític, es més ni saben a qui voten i a més el tema polític no li farà canviar la manera de veure a cap persona, ni per la
meva manera de viure ni per la meva manera de ser, per tant li sap greu que li digui que va ser per un tema polític. Replica el Sr. Jordi Janés dient
que com ho van veure d’altres persones, ells van veure aquesta situació com una caça de bruixes cap algunes persones de convergència, dirà
que no però no solament va ser una persona sinó d’altres afectades. La regidora Sra. Maite Codina contesta que en aquests moments parlem de
la Sra. Anna Mir i ella rebatrà fins al final que això no va ser un acomiadament polític sinó una reestructuració dels llocs de treball del Casino, i
encara que parlessin tota la nit no arribarien a cap acord perquè són maneres diferents de viure’l i de veure’l. L’Alcalde Sr. Miquel Serra manifesta
que els fets els avalen, perquè n’hi ha persones afins a Convergència i que continuen treballant fent una feina excel·lent i mai s’ha fet cap qüestió
amb això, i és més un concurs per a tècnic de cultura al Casino el va guanyar un membre d’una llista convergent d’aquella legislatura i l’interessat
va rebutjar el lloc, per tant creu que s’hauria de deixar de banda el color polític de les persones i valorar habilitats. El regidor del grup de CDC Sr.
Gerard Companys manifesta que el concurs que va guanyar el Victor l’hauria pogut guanyar igual tant si era de convergència com si no ho era,
perquè sembla que es vulgui fer veure que compte el color a l’hora de anomenar persones. L’Alcalde contesta que no era la seva intenció motivar
la selecció per un altra causa que no fos per la seva vàlua, i per demostrar que no es feia una caça de bruixes, fins i tot el van intentar convèncer
per tal que prengués possessió.
El Ple es dóna per comunicat.
13.2.- RECURS DE REPOSICIÓ CONTRA EL NOMENAMENT DE TRESORER-FUNCIONARI EN SUBSTITUCIÓ DEL TRESORER-CÀRREC
ELECTE.
Atès el dictamen de la Comissió informativa d’hisenda celebrada el passat dia 18 d’agost de 2015, que l’Alcalde exposa en extracte, vista la
proposta d’acord que consta a l’esborrany de l’acta comunicada als regidors, següent:
L’Alcalde dona compte al Ple de la presentació del següent
RECURS DE REPOSICIÓ:
El regidor-portaveu del grup municipal de CDC Sr. Jordi Janés formula escrit registrat el dia 10/08/2015, en el que manifesta que impugna l’acord
adoptat pel Ple en la sessió celebrada el dia 29 de juny de 2015, pel qual s’aprovava l’organització municipal i s’acordava en el seu punt 6 è. la
designació de Tresorer al regidor de la corporació Sr. Jaume Bernis Castells, amb el vot en contra dels regidors del seu grup municipal.
Fonamenta la sol.licitud en que l’aplicació del R.D. 1732/1994, de 29 de juliol sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris
d’administració local amb habilitació de caràcter nacional (FLHCN) estableix en el seu article segon f) que les tresoreries de les corporacions locals
de classe primera i les classificades de segona classe que s’haguessin agrupat als efectes de sosteniment en comú de la plaça d’interventor,
existirà un lloc de treball denominat tresoreria, reservat a funcionaris de l’escala d’intervenció-tresoreria. Afegeix que en les corporacions en les que
la secretaria està classificada de segona, amb l’existència de la plaça d’intervenció serà la relació de llocs de treball la que determini si la tresoreria
es reserva a un funcionari d’habilitació nacional o es desenvolupa per un funcionari municipal degudament qualificat. En les corporacions amb
secretaries de classe tercera la responsabilitat del tresorer pot ser atribuïda a un membre de la corporació o a un funcionari de la mateixa.
Afegeix que l’entrada en vigor de la Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la que es modifica la Llei 37/2007, sobre reutilització de la informació en el
sector públic, en la seva Disposició final segona modifica la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local que en la seva Disposició
transitòria setena estableix que les funcions de tresoreria en les administracions locals dels municipis de menys de 20.000 habitants si no poden
ser exercides per un funcionari d’Administració local amb habilitació nacional es podrà sol.licitar a la Diputació provincial o ens supramunicipals
equivalents que designi funcionaris de carrera del grup A-1 per desenvolupar les tasques i en el que cas que la Diputació acrediti que no pot
exercir les funcions serà la Corporació municipal la que haurà atribuir les funcions a un funcionari municipal sota la coordinació d’un funcionari de
carrera del grup A-1 de la Diputació.
A tal efecte presenta recurs de reposició contra l’acord adoptat pel Ple en la sessió celebrada el dia 29 de juny de 2015, pel qual s’aprovava
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l’organització municipal i s’acordava en el seu punt 6 è. la designació de Tresorer al regidor de la corporació Sr. Jaume Benis Castells, amb el vot
en contra dels regidors del seu grup municipal.
Per tot el qual, en virtut dels següents
ANTECEDENTS DE FET I DE DRET:
El Secretari-Interventor informa que:
a)

b)

c)

d)
e)
f)

g)

L’Ajuntament d’Alcarràs té classificat el lloc de treball de Secretaria com de classe tercera, reservat a FLHCN de la subescala de
Secretaria-Intervenció que desenvolupa aquestes funcions, atribuint-se les funcions de tresoreria a un regidor (Art. 2 del R.D.
1732/1994, de 29 de juliol, que regula la provisió dels llocs de treball), règim corresponent als municipis de menys de 5000 habitants i
menys de 3 milions d’ingressos corrents liquidats.
No obstant des de l’any 2002 els ingressos corrents liquidats superen el llindar, passant de 3,11 milions i incrementant-se fins a l’any
2004 en 8.05 milions. La població supera el llindar des de l’any 2004 amb 5.027 habitants incrementant-se fins l’any 2014 que la situa en
9.252 habitants.
Certament, tal com exposa el recurs, d’acord amb l’establert amb l’article. 2 del R.D. 1732/1994, de 29 de juliol, i l’article 12 del R.D.
1174/87, de 18 de setembre que regula el règim jurídic d’aquests llocs reservats, la Secretaria de l’Ajuntament d’Alcarràs s’hauria de
classificar de segona classe i conseqüentment, hauria de crear-se el lloc d’Intervenció reservat a FLHCN (art. 14 del R.D. 1174/87) i el
lloc de Tresorer es podria reservar en la Relació de llocs de treball a un FLHCN o a un funcionari municipal degudament qualificat
sel.leccionat per la pròpia corporació.
Per la qual cosa es reitera en els informes realitzats amb ocasió de l’aprovació dels pressupostos, liquidacions i comptes generals des
els anys d’assoliment dels llindars de població, especialment en l’informe que justificava la necessitat i conveniència de la reclassificació
de la plaça i fonamentava la proposta realitzada al Ple de la Corporació Municipal del dia 30 de setembre de 2010 per la reclassificació
dels llocs de treball reservats a funcionaris d’habilitació estatal de l’ajuntament, proposta que va ser informada favorablement per la
Direcció General d’Administració Local (DGAL) que en data 25 d’octubre de 2010 arribava a les conclusions de l’extracte següent:
“La reclassificació del lloc de treball de secretaria intervenció de l’Ajuntament d’Alcarràs com a secretaria de classe segona, categoria
d’entrada, comportarà la creació i classificació del lloc de treball d’intervenció i el funcionari que ocupa en propietat el lloc de treball de
secretaria intervenció no veurà afectats els seus drets de poder continuar ocupant el lloc de treball de secretaria”.
No l’anterior el Ple en sessió del dia 2 de desembre de 2010 va acordar mantenir el lloc de treball de secretaria- intervenció en la forma
vigent i que sigui el proper Ajuntament el que determini, si s’escau, l’aprovació de la sol·licitud de la classificació de secretaria de classe
segona per a l’exercici de 2012.
Tot i que la competència per a la reclassificació de la secretaria correspon a la D.G.A.L. (Art. 9 del R.D. 1732/1994, de 29 de juliol),
correspon al Ple la sol·licitud i l’aprovació de la Relació de Llocs de Treball i les corresponents plantilles.
Conseqüentment, en tant en quant no es produeix aquest fet, en les secretaris de classe tercera, la responsabilitat administrativa de las
funciones de tresoreria i recaptació podrà ser atribuïda a un membre de la corporació o funcionari de la mateixa.
Si bé la Llei 18/2015, de 9 de juliol, que modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre, estableix en la seva Disposició Final Segona una
modificació puntual de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL),
concretament la Disposició Transitòria Setena que regula el règim transitori dels FLHCN, s’estableix que:
-En tant en quant no entri en vigor el reglament previst per l’art. 92. bis) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, continua en vigor la normativa reglamentària referida als FLHCN, en tot el que no s’oposi a la Llei.
-Fins al 31/12/2016, tret de pròrroga per llei de pressupostos generals, quan les corporacions locals de menys de 20.000 habitants,
quedi acreditat mitjançant informe al Ple que les funcions de tresoreria i recaptació siguin desenvolupades per un FLHCN, en qualsevol
situació, dites funcions podran desenvolupar-se per funcionaris de carrera de la Diputació o òrgans similars, la Diputació pot acreditar
que això no resulta possible i aleshores serà un funcionari de carrera municipal que actuarà sota la coordinació de funcionaris del grup
A1 de les Diputacions Provincials.
Es considera procedent mantenir el règim vigent en tant en quant no es resolguin dubtes platejades des de diversos col·lectius afectats,
especialment el Col·legi d’Interventors, Secretaris i Tresorers d’Administració Local que ha plantejat a la Secretaria General de
Coordinació Autonòmica i Local aquestes qüestions:
-De qui es la competència per a emetre l’informe al Ple que acrediti la impossibilitat de que les funcions de tresoreria i recaptació es
desenvolupin per un FLHCN (amb caràcter definitiu, provisional, acumulació o agrupació)?.
-Davant de qui i com s’acredita la impossibilitat per part de les Diputacions?.
-Quina validesa tenen els nomenaments d’aquells que venen exercint les funcions de tresoreria abans de la D.F. segona fins a que es
realitzin els nomenaments en aplicació de la norma citada?.
En conclusió: Atenent els antecedents de fet i dret anteriors, la secretaria de la corporació hauria de ser de classe segona, hauria de
crear-se el lloc d’intervenció i s’hauria de determinar si el lloc de treball correspon a un FLHCN o un funcionari de carrera de la
Corporació. En tant el Ministeri no es pronunciï sobre les qüestions plantejades i no s’adoptin els acords pertinents per l’Ajuntament i la
Diputació de Lleida, considero que s’ha d’entendre que estem en un període transitori en el que s’ha de respectar les situacions
produïdes legalment amb anterioritat a la citada norma per un termini raonable per al compliment de la mateixa, per tan les funcions de
secretaria i intervenció es desenvolupen pel Secretari-Inteventor i les funcions de tresoreria es desenvolupen per un regidor designat pel
Ple de la Corporació. Proposant aixecar sol.licitud d’informe sobre els extrems citats anteriorment a la Diputació de Lleida i deixar en

Esborrany acta de Ple

23

suspès la resolució del recurs fins a la recepció dels esmentats informes.
Per tot el qual, vist el dictamen de la comissió informativa de governació celebrada el dia 18 d’agost de 2015.
Es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Sol·licitar informe jurídic a la Diputació de Lleida sobre l’aplicació de la Llei 18/2015, de 9 de juliol, que modifica la Llei 37/2007, de 16 de
novembre, estableix en la seva Disposició Final Segona una modificació puntual de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL), concretament la Disposició Transitòria Setena que regula el règim transitori dels FLHCN,
especialment sobre els extrems següents:
a) De qui es la competència per a emetre l’informe al Ple que acrediti la impossibilitat de que les funcions de tresoreria i recaptació es
desenvolupin per un FLHCN (amb caràcter definitiu, provisional, acumulació o agrupació) ?.
b) Davant de qui i com s’acredita la impossibilitat per part de les Diputacions ?.
c) Quina validesa tenen els nomenaments d’aquells que venen exercint les funcions de tresoreria abans de la D.F. segona fins a que es
realitzin els nomenaments en aplicació de la norma citada ?.
Segon.- Mentre es rep l’informe anterior, respectar les situacions produïdes legalment amb anterioritat a la citada norma per un termini raonable
per al compliment de la mateixa, es a dir mantenir el nomenament de tresorer acordat pel Ple del dia 29 de juny de 2015.
Segon.- Suspendre la resolució del recurs de reposició fins a la recepció dels següents informes i conseqüentment adoptar els nomenaments de
tresorer que es consideri més adient i conforme a la normativa vigent.
Oberta deliberació, al final dels escrits, es transcriu les intervencions a cada punt en la forma següent:
El regidor portaveu del grup municipal del PPC Sr. Simeó Abad manifesta que lo del tresorer ja es va explicar en comissió el tema tal qual estava,
però ja que lo del tresorer és una mica complicat, ell demanaria que es fes tot el possible i quan més aviat pugui ser, estem dos o cinc mesos, però
cal tenir a un interventor. L’Alcalde contesta que ja sap que s’està mirant, que han d’anar al Consell Comarcal, ara al mes d’agost no es podrà
tractar, però continuaran treballant.
El portaveu del grup municipal de CDC Sr. Jordi Janés, respecte al punt del tresorer manifesta que retiren el recurs temporalment mentre s’obté
resposta de la Diputació de Lleida, el van presentar perquè n’hi ha molts municipis que amb la entrada en vigor de la llei de modificació de la
LRSAL ja l’han aplicat i els tresorers han deixat de ser polítics per ser funcionaris, aquí tornem a dir el mateix que es va dir a l’últim ple d’aprovació
del cartipàs, perquè continuen reivindicant que un tresorer polític no dona confiança a la transparència a la salut dels nostre comptes, aquesta llei
tard o d’hora s’haurà d’aplicar mentre tant mirem que passa, també sabem que hi ha un període transitori malgrat que alguns ajuntaments ja l’han
fet i esperem perquè aquest mes també és inhàbil perquè les administracions no s’hi treballa totalment, esperem la resposta en un mes. I també
aprofitar aquest punt per reclamar la figura de l’interventor acumulada amb un altre administració si realment es vol donar absoluta transparència,
ja que aquestes dues figures són essencials per la transparència de l’administració. L’Alcalde Sr. Miquel Serra incideix un altre cop que per la
figura de l’interventor ja estan treballant i que fins que no passi el mes d’agost no es podran reunir amb el Consell Comarcal, com a primer objectiu,
per buscar mancomunar amb d’altres municipis, recorda que si nomenen un tresorer es fent el mateix que van fer a l’altra legislatura, ningú els
comunica que ha d’anar un funcionari del grup A-1, que tampoc el té l’ajuntament per poder fer aquests pas i soms conscients de que tots els
municipis de menys de 20.000 habitants l’hem de fer així ho faran, però la diputació avui no pot assumir logísticament el controlar la tresoreria de
tots els municipis, tret de Lleida, són de menys de 20.000 habitants, i això logísticament és impossible, per tant s’aplica el mateix criteri que
l’anterior mandat i creu que no estan fora de llei, i pel que fa a la confiança que a vosaltres no us deu transmetre el tresorer-regidor d’hisenda a
nosaltres en tot cas ens ha transmès molta confiança, ja que ha estat un regidor que no ha tingut cap altra voluntat que poder exercí bé la seva
feina, el control i la responsabilitat que els ciutadans li donen a l’hora votar. Per al·lusions el regidor Sr. Jordi Janés respon que si que ha transmès
confiança, però el tema sigui un polític pugui ser tresorer, com van dir a la darrera sessió, pot fer imaginar que faci el vestit a mida, quan si aquesta
figura és funcionari sempre es guanyarà més transparència, no es tracta de confiança ni de desconfiança.
El portaveu del grup municipal de SA Sr. Manel Ezquerra, manifesta que estan a favor de crear el lloc de tresorer i el d’intervenció, podem aparcar
el tema fins a que tinguem l’informe de la Diputació, però es mantenen en la línia exposada per CDC i el PPC, tal com van exposar al ple
d’aprovació del cartipàs, de que em de buscar un interventor i un tresorer, i també pensen que també podria ocupar el lloc alguna de les persones
que ja tenim aquí a la casa per no incrementar els costos.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, resta aprovada per unanimitat.

14.- MOCIONS PRESENTADES PELS GRUPS MUNICIPALS, PRECS I PREGUNTES.
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14.1.- MOCIONS PRESENTADES PER GRUPS MUNICIPALS.
Atès el dictamen de la Junta de Portaveus extraordinària celebrada el passat dia 18 d’agost de 2015, que l’Alcalde exposa en extracte, vista
la proposta d’acord que consta a l’esborrany de l’acta comunicada als regidors, següent:
1.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE SEMPRE ALCARRÀS: PREUS JUSTOS PER LA FRUITA DOLÇA, TANT PER ALS
PRODUCTORS COM PER ALS CONSUMIDORS
Vista la Moció presentada pel Sr. Manel Ezquerra, regidor portaveu del grup municipal de SEMPRE ALCARRÀS, per a la seva consideració
pel Ple de la Corporació. Vista la Junta de Portaveus extraordinària celebrada el passat dia 18 d’agost de 2015, es consensua per
unanimitat de tots els grups polítics municipals aixecar al Ple la següent:
MOCIÓ PER ESTABLIR PREUS JUSTOS PER LA FRUITA DOLÇA, TANT PER ALS PRODUCTORS COM PER ALS CONSUMIDORS
L'economia del sector primari d'Alcarràs depèn extraordinàriament del subsector de la fruita dolça, aquí hi hem d'afegir que molts llocs de
treball directes i indirectes depenen de la fruita. Per tant, des de l'Ajuntament d'Alcarràs, una població que té la seva economia agrícola
basada en les diverses varietats de fruita dolça, ens veiem en l'obligatorietat de traslladar la problemàtica dels preus injustos als productors
davant dels organismes superiors.
Els consumidors estan pagant preus alarmantment excessius per la fruita dolça en relació amb el que rep l'agricultor, que participa menys
d'un 25% del preu que paga el consumidor en molts casos.
El comportament de les actuals formes de distribució domina el funcionament del mercat i contribueix a què els preus siguin injustos per als
agricultors i desorbitats per als consumidors.
Basant-se en l'anterior, s'adopten els següents:
CONSIDERACIONS I ACORDS:
Primer.- El consumidor té dret a conèixer com es formen els preus i el funcionament del mercat. Per això han de millorar els mecanismes
de recollida de preus i crear-se un Observatori de Preus eficaç i operatiu, a més d'un marc legislatiu adequat.
Segon.- Els productors de fruita tenen dret a percebre un preu adequat pels productes que venen, que cobreixi els costos i els permeti un
nivell de vida digne.
Tercer.- Per a garantir la seguretat dels consumidors i reconèixer la qualitat dels productes agraris comunitaris, han d'assegurar els controls
de les importacions i garantir la no utilització de productes prohibits a la Unió Europea.
Quart.- S’hauria d’implantar del doble etiquetatge (preus origen / preus destí), com a criteri al servei de la informació al consumidor que
propiciï el coneixement del valor real dels productes i la detecció de distorsions interessades de preus.
Cinquè.- Traslladar les anteriors consideracions i acords a la Conselleria d'Agricultura del Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Ministeri d'Agricultura del Govern d'Espanya, així com a les Associacions Agràries, Associacions de consumidors i d’altres Administracions
públiques locals supramunicipals, als efectes que proposin les normes i actuacions adients per fer efectives les mateixes.
Oberta deliberació es donen les següents intervencions:
El Sr. Manel Ezquerra, regidor portaveu del grup de SA, afegeix que ja sabem que lluitar per uns preus justos per la fruita pot semblar una lluita de
David contra Goliat, però com a institucions no ens podem quedar mirant com poc a poc els nostres pagesos van perdent fortalesa econòmica que
pot fer perillar el futur de moltes petites i mitjanes explotacions, amb la moció SA intentat sintetitzar les preocupacions que ens ha fet arribar el
sector per poder-les traslladar als organismes de govern superiors, em d’utilitzar la moció com a un pas més en les reivindicacions que s’estan
portant a terme pel sector agrícola i aprofitant la presentació d’aquesta moció voldria demanar a l’encarregat de l’àrea de comunicació que
l’ajuntament faci difusió pels mitjans de comunicació perquè entre tots es pugui arribar a sumar per millorar la qualitat de via dels pagesos.
El Sr. Simeò Abad, regidor portaveu del grup del PPC, manifesta que està totalment d’acord ja que portem dos anys fatals per la fruita i cal recolzar
totes les propostes.
El regidor portaveu del grup de CDC Sr. Jordi Janés manifesta que també votaran a favor, com a la propera moció que complementa aquesta, ja
que porten varies temporades amb aquesta situació i creu que l’ajuntament en aquesta ocasió ha d’estar al costat dels pagesos.
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L’Alcalde Sr. Miquel Serra, en representació del grup d’ERC, manifesta que des de el seu grup també donaran recolzament a aquesta moció, com
no podria ser d’un altra manera, ja que es tracta del major motor econòmic del nostre municipi, que és la fruita i la ramaderia, i a la fruita portem
tres anys patim moltíssim i això no repercuteix només a les famílies vinculades a l’agricultura sinó que indirectament repercuteix a un percentatge
molt elevat del nostre municipi, molta gent hi viu d’això: conductors, tallers, etc., que fa que ens haguem d’ esforçar com ajuntament i destinar-hi
tots els recursos possibles, una moció que la farem anar com a eina, com aquesta que han presentat ells, i les futures, perquè segur que haurem
d’anar fent accions d’aquestes, fins i tot més contundents, fer-les entre tots, perquè el sector aquest mereix viure d’això i viure amb dignitat, i per
això els preus són clau per poder traure rendibilitat d’aquestes empreses, sense dubtes portem tres anys que el sector està patint moltíssim per
l’abús que es fa dels preus en la comercialització, i per això cal intentar demanar als estaments superiors, departaments i institucions públiques,
des d’aquests ajuntament i si podem fer pinya amb d’altres ajuntaments, per això passarem aquesta moció a d’altres ajuntaments, per tal que
opinin i la passin pels seus plens per tal de poder fer força, estant al costat dels sindicats agraris i del sector per tal de tirar endavant moviments per
solucionar aquest greuge que fins i tot pot arribar a comportar canviar un tipus de cultiu a dins del propi territori.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova per unanimitat, afegint l’esmena
que la moció es traslladi a d’altres administracions locals supramunicipals pel seu recolzament.
2.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE SEMPRE ALCARRÀS: PER PRESERVAR L'ENTORN DE LA PARTIDA DEL BARRANC DEL
LLOP.
Vista la Moció presentada pel Sr. Manel Ezquerra, regidor portaveu del grup municipal de SEMPRE ALCARRÀS, per a la seva consideració
pel Ple de la Corporació. Vista la Junta de Portaveus extraordinària celebrada el passat dia 18 d’agost de 2015, es consensua per
unanimitat de tots els grups polítics municipals aixecar al Ple la següent:
MOCIÓ PER PRESERVAR L'ENTORN DE LA PARTIDA DEL BARRANC DEL LLOP
Després de recollir les inquietuds de veïns de la zona del Barranc del Llop. En les quals un grup de pagesos de la zona, ens han fet saber
el perjudici que pateixen en les seves explotacions agrícoles a causa de les olors que es desprenen d'una planta de compostatge situada
en el terme municipal de Saidí, en un paratge limítrof al terme municipal d'Alcarràs, amb denominació social de Reciclatge del Bajo Cinca,
Centre Gestor Autoritzat núm. ARGNPA 56/2008.
Després d'una visita per la zona, on hem observat actuacions o irregularitats susceptibles de poder ser considerades com a delictes
mediambientals per la possible absència de les corresponents mesures correctores per poder realitzar l'activitat de compostatge.
Atès que hem de preservar el nostre terme municipal davant de qualsevol agressió externa i davant de l'incompliment de les normatives
vigents.
Atès que hem de salvaguardar la imatge que pugui perjudicar les explotacions fructícoles que són una de les bases de l'economia local.
Atès que és una obligació de qualsevol Ajuntament vetllar pel bon ús de la seva xarxa de camins igualment que vetllar per les mercaderies
que hi transiten.
Per tots aquests motius, el Grup municipal Sempre Alcarràs demanem al ple l’adopció dels següents
ACORDS:
1. Demanar a l'Ajuntament de Saidí tingui a bé revisar l'activitat de compostatge que es desenvolupa per la societat Reciclatge del Bajo
Cinca, Centre Gestor Autoritzat núm. ARGNPA 56/2008, terme municipal de Saidí, en la partida del Barranc del Llop, limítrof amb el terme
municipal d’Alcarràs.
2. Demanar a la Conselleria de medi ambient de la Generalitat de Catalunya doni comptes a la seva homònima de la DGA (Diputació
General d'Aragó) per tal que agilitzi els tràmits per fer un seguiment dels residus que s'emmagatzemen en la citada Planta de compostatge.
3. Demanar la creació d'un Consell Consultiu amb els veïns de la zona per valorar l'afectació en les seves explotacions i en les seves
masies, consell que estigui integrat dins del Patronat Municipal d’Ajut al Jove Agricultor amb representació dels veïns afectats que es
designin per la Comunitat de Regants de Vallmanya, com a entitat representada al patronat i a la que pertanyen els propietaris directament
afectats
4. En cas de detectar irregularitats. Demanar a l'Ajuntament d'Alcarràs, que prengui les mesures adients per tal de denunciar davant de
fiscalia, com a màxima institució municipal, les presumptes irregularitats.
5. Demanar a l'Ajuntament d'Alcarràs que s'impulsin els mecanismes adients per controlar la circulació de camions de gran tonatge pels
camins municipals que es dirigeixen a la citada planta.
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Oberta deliberació es donen les següents intervencions:
El Sr. Manel Ezquerra, regidor portaveu del grup de SA, afegeix que fan aquesta moció després d’escoltar als veïns de la zona i comprovar que
aquesta activitat està instal.lada amb unes presumptes permissibilitats que fa pensar que els residus que s’hi emmagatzemen trobarien dificultats
per fer-ho en d’altres zones més poblades del territori català, nosaltres em de vetllar per tal que, malgrat que estiguin al costat d’un racó de
Catalunya, el Barranc del Llop, al costat de la franja, la intal.lació està feta a l’altre costat Aragonès, està clar que aquesta planta si estigués feta en
alguna zona de l’àrea metropolitana de Barcelona es veuria des d’un altra perspectiva. Un altra cosa es que la millor manera de demostrar als
veïns que la planta de compostatge que s’està projectant en una zona propera pels ramaders d’Alcarràs no te rés a veure amb aquesta, es veure
que des de l’ajuntament s’estan fent passos per al control d’aquest tipus d’activitats.
El Sr. Simeò Abad, regidor portaveu del grup del PPC, manifesta que recentment va estar parlant mig hora amb el Conseller d’Agricultura d’Aragó i
li va comentar tota aquesta situació i el va contestar que des de l’Ajuntament se li passi la informació que es disposi sobre la planta i que ell faria
tots els passos adients per tal de controlar que és el que hi ha, es a dir que des de l’ajuntament es passi a la Diputació General de l’Aragó la
sol.licitud d’informació que ell ja sabia de que es tractava i la preocupació existent, això és el que ha pogut fer i no sap si des de Catalunya s’ha fet
res, acabant que està totalment d’acord amb el contingut de la moció presentada.
El regidor portaveu del grup de CDC Sr. Jordi Janés manifesta que també està totalment d’acord i que, un altra cosa que podrien haver afegit a la
moció, donat que des de la Generalitat de Catalunya es demanen projectes i controls ambientals per aquests tipus de plantes de compostatges i
s’han demanat multitud d’informes, doncs caldria saber si això també està al dia a la planta de Saidí.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra, en representació del grup d’ERC, manifesta que des de el seu grup també votaran favorablement la moció, també vol
fer una puntualització i es que la proposta de poder vigilar aquesta planta, siguem conscients, no té res a veure amb el que els ramaders aquí a
Alcarràs volen projectar també en aquella zona. Una proposta que també es va fer en el Patronat d’Ajut al Jove Agricultor va ser que controlessin
entre tots i que l’ajuntament estaria al costa dels veïns, i s’han fet passos per esbrinar i de quina manera es poden controlar aquestes plantes. Està
bé que el Conseller d’Agricultura del Govern d’ Aragó es postuli per poder controlar això i l’enviarem tota la informació, però a banda d’això creu
que s’ha de fer un informe per un enginyer agrònom les afectacions al medi, fer un acta notarial i les inspeccions de fins allí podem arribar, de si els
residus fan cap a la fosa o acaben sortint i acaben perjudicant dins del territori català, doncs tota aquesta feina a nivell jurídic de l’ajuntament ja ha
començat a funcionar per saber quins passos s’han de fer, insistint que també va ser una proposta de l’ajuntament dintre del Patronat vista la
problemàtica i el neguit del poble o dels veïns de Vallmanya davant la problemàtica de la planta de compostatge i es que és evident que els
precedents que hi ha amb plantes d’aquests tipus no ens ajuden gens ni mica encara que tu vulguis fer molt be les coses i aquests precedent sens
dubte és nefast per les irregularitats que es veuen, el fet de si es tancarà segurament serà que no perquè als governs superiors els convé tenir
plantes d’aquests tipus, però si que podem aconseguir obligar a fer les coses tal i com ens obliguen a nosaltres, dintre de les normatives i uns
controls molt servers, doncs això si que creu que el podrem arribar a aconseguir i si no es prendran mesures legals perquè això es faci així.
Afegeix el regidor Sr. Simeó Abad que el que passa en aquestes plantes és el que tothom sospita que és el que pot acabant passant a la planta de
compostatge que es vol fer a Alcarràs i això ha fet molt mal en aquest poble, per començar amb l’abocador industrial que es volia fer i altres coses
que s’han volgut fer i sempre ha tingut un rebuig completament, passant que el que es vol fer amb tota la bona intenció està perjudicat pels
precedents que han estat els més dolents del món i la gent sospita, avui mateix s’ha creuat amb 4 camions que anaven a la planta, però per
l’accés de Fraga amb matrícula de Barcelona i tots anaven a la planta de Saidí. L’Alcalde Sr. Miquel Serra torna a insistir que no voldria que
aquesta moció es barregés amb el que es vol fer aquí. El Sr. Abad solament vol dir que aquests antecedents són els que perjudiquen altres
actuacions i solament això. El regidor Sr. Manel Ezquerra considera que no podrem fer res respecte als camions si no passen pel nostre terme, ni
pels abocaments a la terra que segurament per les pendents faran cap al seu territori, però evidentment els vents que venen de ponent afecten
amb les males olors insuportables, afecten als pulmons dels veïns de les finques de la zona de Vallmanya, sense saber ni què estan respirant ni
de quins residus provenen aquestes olors ni les afectacions que les poden causar a la seva salut. L’Alcalde finalitza dient que aprovarem la moció i
continuarem treballant dins del Patronat del Jove Agricultor.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova per unanimitat.

3.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’E.R.C. PER SOL.LICITAR AJUTS A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES PER PALIAR ELS DANYS
AL SECTOR AGRÍCOLA CAUSATS PER TEMPESTES I EL MANTENIMENT DE LES CAIGUDES DE PREUS ALS MERCATS.
Vista la Moció presentada per l’Alcalde Sr. Miquel Serra i Godia, en nom del grup municipal d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA,
per a la seva consideració pel Ple de la Corporació. Vista la Junta de Portaveus extraordinària celebrada el passat dia 18 d’agost de 2015,
es consensua per unanimitat de tots els grups polítics municipals aixecar al Ple la següent:
MOCIÓ PER SOL.LICITAR AJUTS A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES PER PALIAR ELS DANYS AL SECTOR AGRÍCOLA CAUSATS
PER TEMPESTES I EL MANTENIMENT DE LES CAIGUES DE PREUS ALS MERCATS.
Davant els moments de dificultats que passa el sector agrícola d’Alcarràs per la qüestió dels baixos preus de la fruita dolça que ja fa dos anys que
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es repeteix, agreujat tot per la tempesta i pedregada del passat dia 31 de juliol de 2015, es fa estar molt preocupats pel futur del sector tal com el
coneixem a dia d’avui.
Siguem conscients que aquest sector sustenta una gran quantitat de les famílies del nostre poble tant directa com indirectament.
Voldríem que les administracions públiques, que disposen de mitjans per poder ajudar a aquest sector tant important per les nostres terres, acabin
de definir les ajudes per poder instal·lar xarxes antipedra, no només donant suport a les assegurances agràries, també donant suport a les
inversions amb publicitat per difondre la fruita de Lleida per la seva qualitat.
Per tot el qual es demana al Ple de la Corporació municipal l’adopció del següent
ACORD:
1.- Demanar a l’Administració General de l’Estat per al període impositiu de 2015 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.
2.- Demanar a l’Administració General de l’Estat que aprovi ajudes per a finançar la instal.lació de xarxes antipedra per pal·liar les pedregades.
3.- Demanar a l’Administració de la Generalitat i de l’Unió Europea que destinin recursos per a fer publicitat de la fruita de Lleida per tal de poder
millorar els preus actuals i difondre la fruita de qualitat que es fa a les terres de Lleida
Oberta deliberació es donen les següents intervencions:
L’Alcalde Sr. Miquel Serra, en representació del grup d’ERC, manifesta que evidentment va encarada com la primera moció presentada pel grup
de SA, afegint el tema de la pedregada, demanarem a la Subdelegació del Govern la rebaixada de mòduls per aquests motius donat els anys de
baixada de preus i afegint el tema de la publicitat que creuen que des de els Departaments de la Generalitat i la Diputació s’haurien d’abocar
recursos, afegint que com a diputat provincial ha defensat que es destinin recursos per fer publicitat de la promoció de la fruita com es destinen per
publicitar el turisme de Lleida, fins ara no ha set així però es continuarà insistint per que els estaments públics i amb potencial econòmic ajudin al
sector.
El Sr. Simeó Abad, regidor portaveu del grup del PPC, manifesta que està a favor. El Sr. Manel Ezquerra, regidor portaveu del grup de SA,
manifesta que estan a favor i afegir que també en que es facin plans de millora per les xarxes antipedra per pal·liar les pedregades. El regidor
portaveu del grup de CDC Sr. Jordi Janés manifesta que manifesta que estan a favor.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova per unanimitat.

14.2.- PRECS I PREGUNTES.
Primer.- El Sr. Simeò Abad, regidor portaveu del grup del PPC, manifesta que l’altre dia va comentar el tema de les subvencions, l’agradaria que
cada més, com s’ha fet, es facin un resum de l’estat de les subvencions demanades, les concedides o rebutjades i les cobrades, com heu fet però
l’agradaria que anés continuant.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que així ho faran.
Segon.- El Sr. Manel Ezquerra, regidor portaveu del grup de SA, manifesta que té un prec per demanar una comissió d’estudi, seguiment i
avaluació dels serveis externalitzats, al que dona lectura:
Després de la resposta de l'equip de govern en comissió informativa, en relació amb la possibilitat de continuar privatitzant o externalitzant el servei
de Neteja Viària, i després de veure com ens hem assabentat de l'Adjudicació del servei de neteja d'edificis públics a través de la lectura de l'acta
de la Junta de Govern aprovada en aquest Ple Ordinari. Sempre Alcarràs reitera la seva oposició a qualsevol d'aquestes modalitats de gestió. Més
encara, en aquests moments de crisi en què les empreses privades, després de la fi del totxo i l'especulació del sòl, han posat el seu objectiu en
els Serveis Públics, sanejats i amb uns beneficis garantits.
És precisament aquest moment de debilitat extrema per a un gran nombre de la població, quan les administracions (i especialment, els
ajuntaments), hem de vetllar per la permanència dels Serveis Públics en mans dels seus legítims propietaris: els ciutadans. I això, ho hem de fer
en les millors condicions. La justificació de les privatitzacions per a la millora del servei, en el sentit que millora amb la gestió privada, és només el
reconeixement de la nostra ineficàcia per gestionar la cosa pública.
Tots Sabem de les dificultats que suposa contractar nou personal i la seva gestió. Però és de tots sabut que recórrer a la privatització suposa un
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augment de costos que com a mínim ronda un 40 %. Sabem que l'empresa adjudicatària buscarà, com a mínim, uns beneficis al voltant del 20%
més el 21% corresponent a l'IVA (vull recordar que l'Ajuntament no el desgrava).
Sempre Alcarràs creu que la experiència de les externalitzacions al nostre municipi no han estat satisfactòries, així com també creiem que ens han
acabat costant més diners que gestionant-ho amb mitjans propis. I tot això, en molts casos, empitjorant els serveis.
També cal tenir en compte que la contractació de personal per a la prestació de serveis municipals es podria fer a tràves de l'Ajuntament, utilitzant
la borsa de treball formada per persones d'aquí del poble. A més a més, aquest benefici empresarial i mercantil suposaria un gran estalvi que
podria repercutir en una reducció important dels impostos. Està demostrat que amb una bona estratègia d'avaluació i seguiment per part dels
servidors públics, que som nosaltres, econòmicament, els serveis serien més rendible que cap privatització.
Els serveis públics són una propietat pública, pagats per tots els ciutadans i patrimoni de tot el poble. Lluitem perquè no siguin liquidats en benefici
del sector mercantil i perquè gaudeixin dels mitjans que els permetin el desenvolupament de les seves missions, en unes condicions que
possibilitin l'accés a ells de tots els ciutadans.
Per això, Sempre Alcarràs, obrant com a portaveus d'almenys una part de la ciutadania que ens ha fet arribar deficiències en molts dels serveis
externalitzats i obrant amb el coneixement sobre la despesa amb el capítol de béns corrents i serveis (capítol que ha anat augmentant en els últims
anys per fer front a aquestes privatitzacions), us demanem el següent:
DEMANEM:
1. La defensa dels serveis públics des de la gestió municipal, com a garantia perquè, segueixen sent una eina d'acció pública que redueix les
desigualtats i ajudi en el bon desenvolupament dels serveis prestats. Afegint, que Si tots els regidors i regidores fem equip amb els treballadors
municipals que presten serveis al ciutadà, (i això es pot aconseguir des de la gestió pública, amb una comunicació eficient i fluïda), garantirem una
millor eficàcia i una major motivació i implicació dels treballadors. Els treballadors municipals, per tal de defensar un dels seus patrimonis més
importants, (que és, ni més ni menys, que el seu lloc de treball), defensaran aquest lloc de treball com ningú, alhora, com a ciudadans del poble,
defensaran els interessos del municipi en cadascuna de les tasques del seu dia a dia.
2. En cas de que l'actual equip de govern vulgui continuar amb aquestes externalitzacions; Sempre Alcarràs reclama davant d'aquest Ple Municipal
la creació d'una comissió d'Estudi, Seguiment i Avaluació dels serveis externalitzats per tal d'avaluar tots els serveis que ens presten les empreses
privades contractades.
Per exemple:
- Servei de neteja viària
- Servei de consergeria en algunes dependències municipals.
- Servei d'atenció a menors en àrees municipals.
- Serveis de Jardineria
- Servei de neteja d'edificis públics
- Serveis d'assessorament jurídics, econòmics i d'arquitectura.
- Serveis de contractació de monitors d'esports.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra contestant una mica a tot el que ha anat comentant, el tema de la neteja d’edificis es va fer una comissió i es va ficar a
concurs de manera reglada amb tots els grups polítics de l’ajuntament, tant a l’obertura de sobres, l’obertura de millores, amb tot el procés i no els
poden recriminar que no ho sabessin, ja que ha seguit tot el procés legal i per tant el vol deixar clar, i això s’ha comunicat quan tocava. continua
dient que el fet d’externalitzar serveis, quan s’estudia, no es fa amb una màxima de privatitzar tots els serveis sinó de fer-ho amb els serveis que
val la pena econòmicament i en qualitat de servei, aquestes són les valoracions que fan, si es privatitza o es fan amb gent de la casa, tenint en
compte la qualitat i el cost econòmic. Afegeix que això l’avaluen ells dins de l’equip de govern, es a dir en part aquesta comissió d’estudi s’està fent
des de l’equip de govern. I voldria fincar un exemple, com quan es va externalitzar un servei com el de comunicació ens van estalviar més del 60%
del cost tot i suportant molta més feina, i aquest és un petit exemple. No vol dir que tot s’externalitzi, potser es farà algun pas a la inversa, feines
que s’estan fent per algunes empreses també es tornaran a fer des de l’ajuntament. Per tant el que ells valoren no és una màxima, sinó una
qualitat i un cost econòmic. Nosaltres amb l’empresa de neteja viària el que van valorar és que havien de fer una inversió molt important en la
compra d’una maquinaria de neteja, a part del personal, aquesta empresa es evident no ha funcionat prou bé perquè és el que l’han fet arribar des
d’una part de la població, i com és un servei externalitzat el que fas es traure un nou concurs públic amb les condicions i exigències que la
comissió, l’equip de govern i les que els tècnics demanen o exigeixen pel compliment d’aquest servei. En quant als treballadors que fan els serveis,
que són del poble, sempre que s’externalitza un servei amb una empresa dins dels condicionants que es donen es sens dubte que siguin
treballadors del nostre municipi i si s’ha d’agafar gent nova sigui des de la borsa de treball. Aquestes condicions són claus per dur a terme la gestió
econòmica de l’ajuntament en quant a serveis i veiem que per nosaltres es la millor manera de funcionar, i per lo que ha dit abans pel tema
econòmic i de qualitat, perquè es molt important per nosaltres i continuarem mantenint aquest criteri perquè pensen que així l’han de continuar
fent.
Respon el Sr. Manel Ezquerra que el prec no va ben be per aquí, perquè el que volen es crear aquesta comissió perquè pensem que és prioritari
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per tal de reduir costos i millorar els serveis. I tot això fer-ho aprofitant la intel·ligència col·lectiva de tots els regidors d'aquest Ajuntament. I fer-ho
sense partidismes, passar totes les factures de cada servei i analitzar a fons treballant en el dia a dia en la comissió, podent discrepar, com per
l’externalització dels monitors d’esports o la neteja viària, o analitzar si poden prescindir d’algunes o analitzar o alertar-nos per no estar tres anys
veient que la cosa no funciona, no vol discrepar ja que n’hi ha coses de les que ha dit en les que no està d’acord, hi ha empreses que no tenen
treballadors del poble, malgrat que a les bases hi consti. Al final el que ens ha d'importar és que la gestió municipal funcioni. I apart de que la
totalitat de la ciutadania en sortiria beneficiada, l'acció de govern dels que governen en sortiria reforçada.
L’Alcalde contesta que li sembla que ja l’ha contestat, que la tasca d’aquesta comissió ja l’està fent l’equip de govern i que s’aprofita la informació
rebuda de les Juntes de Portaveus que es fan cada quinze dies, on es fiquen damunt de la taula qualsevol problemàtica i on s’expliquen els
estudis i els punts de vista sobre els assumptes i creu que és l’eina adient per lo que està demanant. El Sr. Manel Ezquerra respon que considera
que la Junta de portaveus consumeix el temps en d’altres propostes com la participació de l’ajuntament en la defensa del sobiranisme, però creu
que una comissió seria més adient per estudiar lo dels serveis. L’Alcalde contesta que accepta les seves consideracions i a la propera junta de
portaveus es parlarà de forma regular d’aquests assumptes, i si s’ha saltat alguna comissió és pel període de vacances actual i no podia assistir el
secretari i l’emplaça a fer qualsevol proposta i dubtes que pugueu tindre sobre els temes de contractació i de comissions d’aquest tipus.
Tercer.- El regidor portaveu del grup de CDC Sr. Jordi Janés manifesta que essent el primer ple ordinari, han reflexionat i elaborat preguntes des
de cada àrea, que seguidament relaciona:
1.- Manifesta que li sorprèn el cost de la campanya electoral de l’ajuntament d’Alcarràs en aquestes últimes eleccions municipals, per una banda
uns dos mesos abans es va comprar un vehicle pel servei de guàrdia rural amb un cost final d’uns 35.000 €, pel motiu que tenia un alt cost de
reparacions, 5.534 €., però els ha sorprès que el vehicle se l’ha quedat la brigada en lloc d’haver estat retirat o venut. Després han vist en plena
campanya electoral un asfaltat de camins, partxejat amb reg asfàltic valorat sobre uns 150.000 €. Aquestes obres fetes per sorteig no per concurs
com obliga la llei de contractes de les administracions públiques, creu que hauria d’haver hagut una mica més de transparència, es a dir si el fa
aquest govern es correcte i si el fan altres govern no, aquí es on tenen el dubte. Després han vist una sèrie de jardineres valorades al voltant de
6.000 €., una pista de monopatins de dubtosa utilitat vista l’afluència d’ usuaris que ens ha constat quasi 12.000 €. Més una planxa de formigó per
construir la mateixa que ha costat al voltant de 14.000 €., estan parlant d’aprop de 200.000 € que els ha obligat a tenir una sèrie de pagaments fora
de termini, després no tindrem diners per l’ampliació del cementiri o no tindrem diners per fer d’altres obres i crear la figura de l’interventor, si que
es podrà dir que els camins s’han de fer, i no estan en contra que es facin, ja que els camins estaven deixats de la ma de Déu últimament, però
amb tots aquestes despeses potser ja tindrien pagat un interventor per exemple.
2.- Després vol preguntar que just abans de la campanya electoral se’ls deia que el pagament a proveïdors s’havia baixat de 15 a 13 dies, i segons
s’informa ara que es comunica al Ministeri d’Hisenda que el pro mig de pagament del segon semestre és de 42 el primer trimestre i el segon de
48’44 dies, que és molta diferència de dies, fan una reflexió sobre el que han sentit en les comissions, que és que si cobressin totes les
subvencions aprovades es podria complir amb els terminis. Les subvencions tots sabem que entre que es fa l’actuació fins que es cobren els
diners passen molts dies, com per exemple tenim la subvenció de la plaça Arrabaleta, que només és del 32% de tota la despesa realitzada, ja que
són uns 41.000 €. els que aporta la Diputació de Lleida per l’arranjament del casc urbà, el cost final és sobre els 130.000 €., ho diu perquè molts
veïns li deien que tot això ho pagava la subvenció, i es deia que encara no estava programat el cobrament de la subvenció. Per això vol dir que
amb les subvencions em fet les trampes al solitari, es a dir diem que si ens paguessin totes les subvencions pagarien al dia, però sabem de totes
les legislatures anteriors que les subvencions sempre arriben tard des de que estan aprovades.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra respon a la primera pregunta que creu molt agosarat per part seva dir que l’ajuntament ha pagat una campanya
electoral, en tot cas el que han fet és invertir en serveis al poble, ja sigui una pista de patins, ja sigui qualsevol altra de les obres dites, que estaven
dins del pressupost quasi bé totes, perquè no es voldria equivocar, per tant el que fas es executar el pressupost, senzillament això, i dir que és
campanya electoral és molt agosarat i gens ètic, el fet que es fan camins a sorteig es incorrecte, no es que agafis el que et sembli, el que han fet
és demanar propostes i agafar la més econòmica, i això està a l’ajuntament i es pot buscar, no es fer camins a sorteig de cap manera, en definitiva
el que es fa es donar serveis al poble.
Continua l’Alcalde Sr. Miquel Serra responent a la segona, respecte al termini de pagament de les factures ja es va explicar a la comissió
informativa, un altra cosa es que aquí perquè us pugui veure la gent us interessa dir-ho, si s’han augmentat les factures pendents de pagament és
perquè ara arriben les factures de manera electrònica, dient que quan arribaven de manera física tenien trenta dies per comprovar-les i això és el
que es fa a tota reu, comproves les factures amb 30 dies, li dones curs i tens 30 dies de pagament. Ara les factures arriben i es registren d’
immediat, i no s’ha comentat mai que si tinguessin els 500.000 €. de subvencions que se’ns deu, i es veritat que se’ns deu, programades o no
programades, ja que estan acceptades aquestes subvencions, nosaltres no deien que pagarien al dia, el fet de pagar al dia o no es que les
factures arribin electrònicament, una vegada regularitzat això ja s’hauria assumit, no és més que això. El tema de la plaça Arrabaleta quan reunim
als veïns el que diem és que el que es fa damunt de la plaça està en la subvenció, però evidentment quan fas una plaça nova no deixarà ni les
tuberies d’uralita ni les de plom, i això és una inversió que els veïns d’allí i de tots els carrers ja l’han pagat un cop, i tu el que no pots fer es fer una
obra nova i al cap d’un o dos anys tenir que rebentar les rajoles i el formigó per arranjar una tuberia general d’aigua o de gas o del que sigui, es a
dir aquests serveis els ha de pagar tot el poble, perquè eren serveis que ja s’havien pagat per aquests veïns, i això es fa sempre, i la diferencia
entre la subvenció i el cost de la plaça són totes aquestes reposicions. I de tot això són conscients perquè de tot això s’ha informat en comissió
informativa.
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Es respon pel Sr. Jordi Janés que a l’informe passat d’intervenció hi havia aquests arguments i per això l’han agafat. Respecte a lo d’agosarat o no
per les inversions fetes en campanya electoral creu que és entrar en el que es ètic o lo que no és ètic, perquè creu que si estàs en campanya
electoral no has de començar a ficar jardineres o les pistes de monopatins i això creu que és el que s’ha de considerar si és ètic o no i és el que els
ha sobtat. L’Alcalde li respon que mirin al pressupost que no són coses d’una setmana sinó de mesos, les jardineres no es fan en una setmana. El
Sr. Jané li respon que es podien fer dos mesos abans com un mes després i serà que no s’han fixat en els altres tres anys i mig. La regidora de
CDC Sra. Esther Ibars i el Sr. Jordi Janés pregunten que si el pro mig de pagament a proveïdors ha estat per això de la factura electrònica o per un
excés de despesa, si la llei de morositat diu que s’ha de pagar en 30 dies i abans lo ha dit, quan arribaven les factures les tenien damunt la taula 30
dies, i la podien tirar enrere per algun defecte, i després tenia 30 dies per pagar-les ja estaven a 60 dies i ja incomplien la llei de morositat.
L’Alcalde contesta que això no l’ha dit, que no tergiversin les seves paraules, sinó que tenien 30 dies per comprovar-les com diu la llei, verificant les
factures amb els tècnics, amb els regidors, l’Alcaldia i tots els responsables de que realment s’ha fet aquella despesa i 30 dies per pagar-les i això
es fa en totes les empreses. El Sr. Jordi Janés creu que les factures electrònicament presentades en la gran majoria són correctes en el que s’ha
de pagar, perquè les empreses no factures més a l’ajuntament d’Alcarràs que el que han de facturar i el que passa ara es que el nou programa
controla deixa empremta i no et deixa jugar durant un temps i sabem el que s’ha gastat, són maneres de veure les coses i així és com ho veuen
ells, l’Alcalde contesta que de vegades es poden donar errors en les factures i que la teva obligació es comprovar-ho, que no es juga amb el temps
i que estan tergiversant la realitat
3.- La regidora de CDC Sra. Esther Ibars vol preguntar sobre els decrets de l’Alcaldia comunicats, manifestant que han vist que n’hi ha una gran
quantitat de contractacions de personal temporal o a temps parcial, que creuen que deu de ser necessari, però si que voldrien saber una mica com
funciona aquests procediments de contractació, com es fa la selecció, si es fa anar la borsa de treball del poble, etc.
L’Alcalde contesta que segurament deu de parlar de la brigada d’obres, li pot explicar que està acordat amb el comitè d’empresa, perquè hi ha dos
places noves creades al pressupost, per reduir les hores a la brigada, es va pactar que es faria una selecció prèvia amb els tècnics, cap de la
brigada i cap de serveis, de gent de la borsa de treball, i ells van fer la selecció d’acord amb el comitè d’empresa. Després quan es faci el concurs
per cobrir les places noves aquestes persones entraran en les fases del concurs amb jurat de tècnics que escolliran, sempre es fa això
primerament es fa anar la borsa donant la prioritat que signin gent del poble. La selecció sempre són els tècnics no entren els polítics. La Sra.
Ibars insisteix respecte a d’altres llocs com l’escola d’estiu, responent la regidora delegada Sra. Maite Codina que es fa igual amb els tècnics i
mirant la borsa de treball, les dos persones de minuts menuts passen a fer després l’escola d’estiu perquè coneixen als nens i l’organització.
4.- El regidor de CDC Sr. Gerard Companys manifesta que han rebut queixes per l’ utilització del e-bando, perquè s’ha colat alguna empresa fent
publicitat del bar de les piscines. Creu que si no el poden fet d’altres empreses tampoc l’haurien de fer ells.
També voldria saber el cost de les nits a la fresca, del que ja van fer un escrit, i de una relació de les persones que han participat en les estades
esportives, sap que fa poc que s’ha demanat i que alguns tècnics estan de vacances o dedicats plenament en la preparació de la festa major, però
quan es pugui que es passi aquesta informació.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que el tema del e-bando si s’ha de regular i els ha preocupat perquè hi havia empreses privades que volien fer
publicitat, es possible que s’hagi colat alguna cosa, però el que han de fer es regular aquest assumpte i que les empreses tinguin una via per donar
publicitat, però si ho fem per la via dels bans li trauríem importància a la informació que es fa per la via oficial, de comunitats institucionals o
d’entitats sense afany de lucre, que també és important perquè és d’interès general.
5.- La regidora Sra. Esther Ibars del grup de CDC demana perquè no es fa un esforç per tal que el bar de les piscines sigui agafat per gent del
poble, creu que caldria fer una reflexió de perquè costa tant que la gent del poble pugui agafar un servei així.
L’Alcalde contesta que la prioritat quan es fan les bases, el primer que es fa es trucar a tots els interessats del poble amb la idea que la gent del
poble l’agafi, també podrien venir del sector gastronòmic del poble, com ara que s’ha fet unes reunions per preparar les jornades gastronòmiques
de la propera fira del rebost, ell ha insistit en què li diguin el perquè, una de les coses que li diuen és el preu, però clar també veu que tots els que
agafen les piscines surten amb beneficis i ells estan obligats perquè això rendeixi el més possible a l’ajuntament. La regidora Sra. Esther Ibars
pensa que creu que algú no ha pagat tot el que havia de pagar, l’Alcalde ho nega ja que tots han de pagar l’adjudicat. Per això valoraran a anys
futur aquest fet i intentar millorar la connexió amb els professionals del poble per tal que se’l puguin adjudicar a ells.
Quarta.- El regidor del grup municipal de SA Sr. Manel Ezquerra manifesta respecte al punt dos de l’ordre del dia, de les comunicacions dels
acords de junta de govern, considera que creu que alguna de les coses que consten les hauria de conèixer el poble per la importància que tenen
com per exemple que s’ha aprovat la concertació d’una pòlissa de crèdit per import de 500.000 €. Per substitució d’un confirmin per al finançament
dels dèficits transitoris de tresoreria. Pe això pregunta quina es la quantitat que tenien pendent de liquidar al confirmin, perquè la pòlissa no es
podria usar fins el pagament del confirmat i, donat que teníem una de cent mil i un altra de dos-cents mil, ara tindrem un total de vuit-cents mil
euros, li ve al cap per preguntar si no serà per pagar la campanya d’abans de les eleccions, que és el que l’han fet arribar algunes persones pel
carrer i la gent ho te com acceptat, cosa que ell no l’accepta.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra diu que creu que aquí xafarderies de bars no s’han de dir, que el que li fan arribar a ells tampoc és el que li fan arribar a
nosaltres, una cosa que ha de quedar clara és que s’anul.la el confirmin i no s’incrementa l’endeutament, que quedi clar que l’operativitat del
confirmin dona molt poca funcionalitat als propis treballadors de l’ajuntament i al propi govern, ja que quan dones l’ordre de pagament del confirmin
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a 60 dies ja el dones en la comptabilitat com a pagat i si et fan la foto comptable els diners no te’ls han tret de caixa, això te una efectivitat bastant
nul.la i l’operativitat perquè els treballadors de l’ajuntament puguin treballar millor es que passi de ser un confirmin a una pòlissa. Es evident que
em d’esperar que acabin els imports confirmats que pensa que estan al voltant de vuitanta-mil euros, i que em fet és canviar una cosa per un altra
per una operativitat millor.
El Sr. Manel Ezquerra contesta que creu que el confirmin es feia anar per a despeses grans com per pagar les obres del camp de futbol, el que vol
dir es que el confirmin no s’havia utilitzat pràcticament mai, tret d’actuacions puntuals, per això voldria veure com estaran aquests diners de la
pòlissa dintre de dos o tres mesos, perquè no cal mirar molt els números per veure que estem estirant més el braç que la màniga i perquè es
pràctica habitual de molts ajuntaments, per no dir de pràcticament tots, de gastar més abans de les eleccions per acontentar a la gent i fer
clientelisme polític i no creu que siguin una excepció, i creu que si s’ha presentat a les eleccions és perquè l’agrada molt la política del poble i l’ha
viscut des de sempre i aquesta vegada s’han superat
L’Alcalde contesta que dintre de dos o tres mesos ja parlarem, ara es fer volar coloms. L’Alcalde diu que ja n’hi ha prou de les acusacions que fa el
Sr. Manel Ezquerra que no acceptarà de cap de les maneres que se’ls acusi. El fet que nosaltres invertim en serveis al poble que gairebé tots, tret
d’algú possiblement, estaven previstos als pressupostos, i això passa amb tots els pressupostos, perquè són propostes de despesa i sempre hi ha
coses no previstes i coses que no acabes executant, i tot el que s’ha fet que digueu feta en campanya tot estava al pressupost, això el podem
defensar i si voleu el podem revisar, això no es fer clientelisme polític, això es fer anar un criteri que és executar el que creiem que és necessari pel
poble i el continuaran fen, i si nosaltres el que ensenyem al poble es un percentatge d’endeutament molt inferior al que havia, ara és molt fàcil
vindre aquí i fer acusacions de les coses que a lo millor passaran d’aquí a tres mesos. En un lloc com l’ajuntament no es poden fer suposicions,
esperem a veure els resultats per recriminar després a l’equip de govern, però aquí al ple de l’ajuntament no es venen a fer suposicions, sinó a
analitzar fets i no anàlisis de bar i xafarderies de carrer.
El regidor delegat d’hisenda Sr. Jaume Bernis, sobre el tema del confirmin i de la pòlissa, el confirmin s’ha anat utilitzant tal com es preveia, tenia
un import de un milió d’euros quan van entrar i el van acabant deixant-lo en mig milió d’euros, i les vegades que s’ha arribat a utilitzar només li cal
anar al secretari i l’informarà, perquè no es voldria equivocar si s’ha usat 5 o 6 vegades. En aquest moment a la línia de confirmin hi ha pendent de
pagar 84.000 €. Un cop pagat quedarà anul·lat i la pòlissa ja és vigent des de el dia 17 d’agost. O sigui que es un criteri que l’equip de govern a
optat per la funcionalitat d’un producte millor que la d’un altre, que el confirmin l’havien fet anar 5 o 6 vegades al llarg de tota la passada legislatura,
però ens era molt més útil pel tema de la factura electrònica fer anar una pòlissa, per aquesta raó s’ha liquidat el confirmin, i el que fem no és
general major deute, sinó canviar l’instrument de finançament de pòlissa pel confirmin, i coincideix amb l’Alcalde i demana al regidor Sr. Manel
Ezquerra que abans de fer suposicions l’agrairia que ara que té més possibilitats que mai de parlar quan vulgui amb el regidor d’hisenda, que
també l’atendrà, com amb el secretari, l’explicaren el que es fa amb la gestió dels recursos, perquè no calgui dir o afirmar o fer suposicions que no
són reals. Perquè reitera que com a equip de govern estan a disposició de tot el poble i dels regidors per tal d’informar i el secretari una de les
funcions que té es escoltar i donar la documentació que necessiteu per no calgué arribar a dir suposicions, i quan tinguin la informació i la puguin
estudiar a les hores podran dir la seva opinió. Li sap greu que es diguin les coses d’aquesta manera quan estem parlant de diners públics i que
considera que és cosa molt seriosa al menys per a ells, i fer aquests comentaris no són adequats en el ple. Vol afegir respecte al que s’ha dit del
cotxe del guarda rural que ja portava 405.000 kms. amb un cost d’avaries del voltant de 5.000 €. anuals, ara paguem 580 €./mensuals del nou
vehicle, si ara està a la brigada i es pot mantenir és perquè el cotxe funciona molt menys del que funcionava, primera aquesta i segona que si es
revisa el pressupost ja consta el comprar un cotxe nou, estava previst i els tràmits va començar al febrer, per molt que es digui que va arribar a les
vigílies de les eleccions, però es va començar al febrer perquè era necessari.
Pren la paraula el Sr. Manel Ezquerra del grup de SA, l’Alcalde li demana que sigui de manera breu, el Sr. Ezquerra respon a les acusacions de
suposicions que l’han fet, diu que no fa suposicions, que abans de ser regidor ja es mirava i sabia com estaven les coses i el que ha dit ja ha
passat realment. I si es volen agafar per traure suc al dir que passarà dintre de dos o tres mesos, ha dit que solament si es manté tendència que
portem de despesa, i la prova està en que l’any passat per aquestes èpoques ja ens havien gastat tot el romanent de tresoreria que teníem dels
famosos diners destinats als terrenys del Saladar, perquè d’un milió set mil euros ja s’havien gastat tres-cents o quatre-cents mil euros en
l’ajuntament anterior i en la darrera legislatura es van gastar la resta, i això és el que ha passat. I si ara tenim vuit-cents mil euros en pòlisses de
crèdit, i si no es para la tendència de gastar passarà, es una suposició basada en el que veu, i en tot cas es la seva opinió que no ’han d’agafar
malament, es la opinió del grup al que representa ara mateix. La llei permet fer això perquè estem per sota del límit d’endeutament del percentatge
dels ingressos que tenim, es clar perquè tenim uns dels ingressos més cars de la província, clar que sempre estarem per davall si no baixem els
ingressos dels impostos que paguem els ciutadans. El nostre ajuntament va optar per incrementar els impostos, no com d’altres ajuntament que
van entrar en crisis, però sembla que el nostre ajuntament no ha d’entrat en crisis, gasta, te diners per a tot, i no es mira d’estalviar en serveis com
ha demanat en la comissió per estudiar els serveis i estalviar un 40% dels costos i aprofitar la intel·ligència col·lectiva dels tretze regidors i dels que
es vulguin apuntar, si l’haguessin escoltat abans segurament no estaria en aquesta taula perquè ja no estaria motivat, perquè a ell l’interessava
que el seu poble funcionés bé, si ha vingut és perquè es pugui dir alguna cosa a les injustícies que es veuen des de fora. Que hagi gent més
motivada o l’agradi més la política, segurament, però que no s’utilitzin raons i s’expliquin les coses, està claríssim que es van gastar més diners
dels que toquen en aquests tres mesos abans de les eleccions.
Quinta.- El regidor Sr. Simeó Abad, regidor del grup del PPC, vol manifestar al respecte que el poble això no ho sabia, que ell sempre ha dit el
mateix que es miri de baixar el deute, no us passeu gastant, l’únic que demana és això, si es pot baixar els impostos millor que millor però rebaixeu
el deute, no allargueu més el braç que la màniga, si ha ho feu millor que millor i torna a lo de les eleccions i ja te una certa edat i cada vegada ha
estat igual sempre s’ha gastat més. Però canviant de tema pregunta que es fa darrera del camp de futbol que es tira una paret.
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L’Alcalde contesta a lo de la paret, que es conseqüència de tronada i que s’està reparant.
L’Alcalde seguidament contesta al Sr. Manel Ezquerra i al Sr. Simeò Abad, per anar acabant el Ple, perquè s’està allargant molt aquests precs, i
dedueix de les paraules del Sr. Manel Ezquerra que s’ha ficat a regidor perquè no l’han escoltat, entén que quan algú se li contesta contràriament a
les seves propostes està en el seu dret de no aplicar el seu criteri, davant de l’intent de rèplica del Sr. Ezquerra l’Alcalde li demana que no
interrompi el seu torn de paraula, i es que 800.000 €. que es van gastar de romanent, li diu que no sap el que és un romanent, que no són diners a
la caixa sinó drets, i els barreja ara amb 800.000 euros de pòlissa, i ho diu com si ara aterressin aquests diners demanant que recordin que no han
augmentat el deute, que l’han reduït, que el confirmin s’ha baixat d’un milió a mig milió, que ara el transformen en pòlissa per a una millor gestió
dels treballadors de l’ajuntament, les pòlisses que es van trobar eren de 250 mil euros, ara en tenim una de 100 i un altra de 200 mil, i el confirmin
que teníem i el fet que barregem aquetes dos xifres dona lloc a la confusió. El que hem d’agafar són les dades d’acabament i les presentacions
que fem al poble on es diu el deute que és reflectida per un fedatari públic i són prou evidents, estarem d’acord o no amb la gestió que es fa, però
el que es evident es que aquests ha estat l’únic ajuntament que des de fa molts anys ha baixat impostos, ha augmentat serveis i si la imatge que
donen a la gent de fora es que aquí tenim més serveis que d’altres pobles i els impostos dels nostre ciutadans han baixat i això no el pot
qüestionar ningú, doncs és perquè estarem fem una bona gestió i aquesta es la conclusió que es trau, com li retreu el Sr. Simeó Abad, això es el
que fan no estirar més el braç que la màniga i reduir l’endeutament i això ho estan fent donar més serveis, reduir endeutament i baixar impostos,
aquestes tres coses són complicadíssimes, estaran en discrepàncies en quant criteris i moments de fer les coses, però si d’ entrem en analitzar les
inversions que s’han vist obligats a fer, com les de l’àmbit social, degut a la gestió urbanística nefasta que es van trobar, l’augment d’inversió social
que s’ha tingut que fer, evidentment per donar una millor qualitat de vida als nostre ciutadans, inversió en l’àmbit esportiu i seguretat i molts i molts
camps, analitzat així i analitzant els rebuts dels contribuents que paguen de les seves cases, no dona més que sentir satisfacció per part nostra,
satisfacció es així de clar, segurament hi hauran criteris diferents i demana analitzar d’aquí a que acabi l’any com ha estat la gestió, i analitzarem
les discrepàncies i anàlisis de les qüestions.
Seguidament l’Alcalde, donat que s’ha allargat molt les deliberacions de les preguntes, donat per tancat el Ple de la corporació.
No havent més assumptes que tractar s’aixeca la sessió en el lloc, data i hora indicats a l’encapçalament.
I perquè consti als efectes establerts als arts. 203 al 207 del R.O.F. (R.D. 2568/86, de 28 de novembre), lliuro aquest certificat, amb reserva dels
termes que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent i amb el vistiplau del Sr. Alcalde.
Alcarràs, 20 d’agost de 2015.
EL SECRETARI.
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