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ACTA NÚM. 01/2018
PLN/2018/1

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 25 DE GENER DE
2018.
Data: 25 de gener de 2017.
Horari: Inici a les 20:00 h i acabament a les 23:00 h.
Lloc: Sala de sessions.
A les 20:00 hores del dia vint-i-cinc de gener de dos mil vuit, es reuneix a la Sala de Sessions de la Casa
Consistorial el Ple de la Corporació Municipal de la Vila d’Alcarràs, presidida pel Sr. Alcalde-President Sr.
Miquel Serra Godia, amb l’assistència dels regidors que es relacionen seguidament, i la del Secretari Sr.
Pere Biedma Agüera, que certifica.
ASSISTENTS :
Regidors:
Sr. Jordi Estela i Ribes (ERC).
Sra. Noelia Díaz i Charles (ERC)
Sr. Jordi Janés Girós (PDECAT).
Sra. Esther Ibars i Vitores (PDECAT)
Sr. Gerard Companys Pujol (PDECAT) .
Sr. Manel Ezquerra i Tomàs (SA).
Sra. Dolors Godia i Serra (SA)

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:
Secretari.
Sr. Jaume Bernis i Castells (ERC).
Sr. Pere Biedma i Agüera.
Interventora.
Sra. Ester Abellana Mogues.
Grups municipals:
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
Partit Demòcrata Català (PDeCAT).
Agrupació Electoral Sempre Alcarràs (SA).
Partit Popular de Catalunya (PPA)
ABSÈNCIES:
Es donen les absències excusades dels regidors/es següents:
-Durant tota la sessió: Sr. Simeó Abad i Moliné (PPC).
-Fins a l’inici del 2 punt de l’ordre del dia: Sra. Laia Sisó i Sanjuan (ERC).

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

1.- Expedient PLN/2017/8. PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Donat per llegit els esborranys de les actes corresponents a les actes del Ple corresponent a les sessions:
-PLN/2017/8-Ordinària del dia 29 de novembre de 2017.
Es proposa per l’Alcaldia la seva aprovació, preguntant l’Alcalde als membres de la Corporació si tenen
alguna observació a formular.
Oberta deliberació es fan les intervencions de l’extracte següent:
1.- El regidor Sr. Manel Ezquerra demana l’esmena següent:
Al punt 14.- PRECS I PREGUNTES DELS GRUPS MUNICIPALS. Primer.- Informació de l’Alcaldia respecte a
preguntes realitzades a la darrera sessió respecte a l’ocupació de via pública amb terrasses pel restaurant Avi
Pep.
Vol que consti en acta les següents esmenes:
A) A l’apartat de deliberació, la transcripció de la seva intervenció no reflecteix la seva posició i fins i tot
sembla contradictòria, per tant demana l’esmena següent:
ON DIU:
“...Tampoc sembla que la proposta solucioni gran part del problema, per tant demana es valori que es
deixi solament com a terrassa d’estiu i es deixin els pilons i cadenes per salvaguardar el lloc.”

“... El pati propietat de l’ajuntament ha d’estar obert a l’interès general, o sigui obert a l’aparcament. I en
tot cas el permís per posar terrassa ha de ser per la utilització de la via pública, si l’ajuntament ho veu
correcte, a banda i banda del carrer com la resta de terrasses del sector de la Hosteleria. Deixant-nos
estar de pilons, de cartells i d’horaris i que aquest espai es destini exclusivament a zona d’aparcament.”

B) A la resposta de l’Alcaldia no consta que l’Alcalde diu que va confós, que el patí de l’Ajuntament és
una plaça reiterant-se aquesta informació en diverses ocasions, demanant que consti en acta aquesta
afirmació en la forma següent:
ON DIU:

“L’Alcalde contesta que han buscat solucions de consens entre totes les parts, propietari i generació de
negoci, amb els veïns usuaris i els veïns, buscant un ús adequat del terrenys, que es considera com a
una via pública per generar ingressos. Respon que a les comissions es va dir que pot ser es cobrava als
propietaris, per que en alguna ocasió per la festa major es va fer alguna actuació, i no s’ha presentat cap
factura perquè ni havia.”
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HA DE DIR:
“L’Alcalde contesta que buscat solucions de consens entre totes les parts, el pati és una plaça perquè allí
havia d’anar una plaça, quantes places tenim en el poble amb terrasses, de fet les places tenen via per
les seves terrasses, i ha fet i ho faran sempre així, buscaran el consens entre els propietaris, per la
generació de negoci, i els usuaris i els veïns, buscant un ús adequat del terrenys, allò és una plaça i quan
es pugui es farrà una plaça, i si volen tindre vida tindran terrasses, es considera com a una via pública
per generar ingressos per l’ajuntament. Respon que a les comissions es va dir que pot ser es cobrava als
propietaris, per que en alguna ocasió per la festa major es va fer alguna actuació, i no s’ha presentat cap
factura perquè ni havia.”

2.- El regidor portaveu del grup del PDECAT Sr. Jordi Janés vol exposar una qüestió d’ordre, que consta a
les actes anterior i pel seu tractament a la sessió d’avui, relativa al text que es fa constar a l’inici del punt
de Precs i preguntes, os es diu que “..., l’Alcaldia sosté que per tal que es puguin formular les màximes
preguntes per tots els regidors aquestes haurien de ser curtes i les deliberacions no s’haurien de produir ja
que es tracta de pregunta i resposta que, d’acord amb la normativa, es poden formular fins i tot per escrit a la
següent sessió.”. Es demana que no consti aquest advertiment tan rígid per tal que pugui haver debat quan
es formulin les preguntes.

El regidor Sr. Manel Ezquerra portaveu del grup SA, es reitera en l’exposició de la fórmula anterior,
“...l’Alcaldia sosté que per tal que es puguin formular les màximes preguntes per tots els regidors aquestes
haurien de ser curtes i les deliberacions no s’haurien de produir ja que es tracta de pregunta i resposta que,
d’acord amb la normativa, es poden formular fins i tot per escrit a la següent sessió.” recordant que de forma
sovint no es respon i es manifesta que es contestarà per escrit o en sessions properes. A més recorda que
s’han eliminat les juntes de portaveu, que a les comissions informatives sempre han de preguntar les
qüestions que no s’expliquen, tot per evitar discrepàncies i no debatre. Insistint en la demanda de que es
formulin preguntes, respostes i rèpliques pregunta per pregunta.
L’Alcalde contesta que sempre es responen i debaten les preguntes, puntualment es poden donar casos en
los que per no tenir la informació es digui que es respondrà per escrit o a la següent sessió. Però finalment
indica que aquest assumpte no te relació amb l’aprovació de l’acta i si cal s’ha de manifestar a l’apartat de
precs i preguntes, manifestant que es continuarà amb la mateixa forma de tractar les preguntes i precs que
es formulin, com ha estat passant en els darrers plens que creu que han estat prou correctes i s’han donat
debat en les preguntes No obstant això es pot considerar de treure l’advertiment que es fa constar a l’acta.
El regidor Sr. Jordi Janés es manifesta conforme amb l’acta.

3.- L’Alcalde contesta que es comprovaran les gravacions i, si correspon, s’admetran les esmenes, fent
aquesta comprovació en la transcripció de la present. Es fa constar que es fa la comprovació per la
secretaria.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 11. dels 13 regidors que formen el seu nombre legal,
el Ple l’aprova l’acta amb les esmenes proposades per unanimitat.
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L’Alcalde contesta que no es cert que a l’apartat de precs i preguntes no hagi deliberació i així consta en totes
les actes, si es fa constar el control del temps es perquè es formulin les màximes preguntes possibles. Però
no veu problema en retirar de l’acta l’advertiment, ja que es compleix amb la norma. A petició de l’Alcaldia el
secretari informa que en principi les preguntes al no haver estat informats en comissió en principi no haurien
de donar lloc a deliberació ja que no donen lloc a resolucions (Reglament d’Organització, funcionament i
règim jurídic de les Corporacions Locals (arts. 94 i 97.6.7), no obstant respecte als debats i l’acord del Ple
d’organització municipal on es va establir es va acordar dos accions i dos respostes (es va acordar al Ple del
29 de juny de 2015, punt segon, l’ordre de participacions de primeres intervencions, una segona ronda de
respostes, torns per al·lusions i el control dels temps de les intervencions). L’Alcalde manifesta que totes les
preguntes tenen resposta, fins i tot quan es podria respondre a la següent sessió o per escrit i es contesten
totes donant lloc a rèplica, pautant un temps per una qüestió d’ordre.
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2.- Expedient 4158/2017. APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL, BASES D'EXECUCIÓ,
PLANTILLA ORGÀNICA I CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL PER A L'EXERCICI DE 2018.
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda celebrada el dia 16 de gener de 2018.
L’Alcalde-President, en virtut dels següents,
ANTECEDENTS:
S’ha confeccionat el pressupost general d'aquest Ajuntament corresponent a l'exercici econòmic 2018
amb la documentació que disposen els articles 168 i 169 del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i l'article 18 del Reial decret
500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988.
S’ha emès per intervenció l’informe que preveu l’article 168.4 del TRLLRHL, i el d'avaluació del
compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, del que se'n desprèn que una previsió de compliment
de l’estabilitat i la regla de despesa.
Proposa l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Aprovar inicialment el pressupost general de l'Ajuntament de Alcarràs, per a l'exercici econòmic
2018 amb el següent resum per capítols:

CAPÍTOL
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

Import
4.337.927,64
155.000,00
1.598.194,80
2.290.168,74
60.425,00
0,00
276.752,71
3.000,00
0,00
8.721.468,89
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DESPESES - RESUM PER CAPÍTOLS PER ECONÒMICA
CAPÍTOL
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

Import
3.276.801,00
3.694.111,49
110.100,00
229.389,00
12.692,60
880.874,80
25.500,00
3.000,00
489.000,00
8.721.468,89

Segon. Aprovar les bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2018, que comprenen les adaptacions
de les disposicions generals en matèria pressupostària a l’organització i circumstàncies d’aquesta
administració municipal, redactades conformement al que preveu l’article 165 del Text Refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals.
Tercer . Aprovar la plantilla de personal funcionari i laboral de l’Ajuntament per l’any 2018 així com la
relació de llocs de treball, d’acord amb els documents que figuren a l’expedient del pressupost.
Quart. Aprovar les retribucions del personal per a l’exercici de 2018 que es fixen en el quadre retributiu
que consta a l’expedient del Pressupost General per a 2018, amb efectes de l’1 de gener del 2018
Cinquè. Aprovar d’acord amb el que preveu l’article 12 de la Llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària el límit màxim de despesa no financera, dins de l’objectiu d’estabilitat pressupostaria i la
regla de despesa, en 8.290.224,82 €.

Durant l’esmentat termini l’expedient complert estarà a disposició pública pel seu examen, si durant
aquest termini no es presenta cap reclamació, el pressupost es considerarà aprovat definitivament sense
necessitat de nou acord exprés
Setè. Publicar el pressupost, un cop aprovat definitivament, en el Butlletí Oficial de la província de Lleida
resumit per capítols i remetre còpia de l’expedient a la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Economia i
Hisenda.

Seguidament l’Alcalde dona la paraula als regidors delegats de les diferents àrees de govern que
exposen les polítiques de despesa que li corresponent.

1.- La regidora delegada d’Ensenyament i Patrimoni Històric, efectua la següent explicació:
a) En quan a la regidoria d’Ensenyament:
Des de la regidoria d’ensenyament s’inicia el Pla Educatiu d’Entorn en col·laboració amb el departament
d’Ensenyament. Per això s’hi destinaran mitjans econòmics i tècnics necessaris. Segons el conveni
aquesta inversió ha de ser de 900 euros.
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Sisè. Exposar al públic el pressupost general per al 2018, les bases d'execució i la plantilla de personal
aprovats, durant un termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la Província de
Lleida i en el taulell d'anuncis de l'Ajuntament, a l'efecte de la presentació de reclamacions pels
interessats.
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S’han previst millores en l’escola bressol, en els CEIPS Comtes de Torregrossa i Parc del Saldar per a
millorar les instal·lacions adaptant els espais a l’increment d’alumnes que estan experimentant en els
darrers anys.
Amb l’Institut, a més de col·laborar en els actes en que se’ns sol·licita, es continua incentivant el treball
del alumnes de Batxillerat amb el Premi al Millor Treball de Recerca per al que s’ha creat un accèssit.
Es manté la col·laboració amb les AMPES, no només les subvencions sinó amb altres peticions que
poden anar sorgint durant l’any i a les que creiem cal donar valorar i atendre.
b) En quan a la regidoria de Patrimoni Històric:
En patrimoni continuem treballant per a la difusió del nostre poble a través de les Rutes de Patrimoni,
Alcarràs Florit, Alcarràs en Fruit i Jornades Europees del Patrimoni.
S’ha destinat una partida pressupostària per a acabar d’equipar el Centre d’Interpretació del Món Rural i
fer-ne la difusió.
El projecte més gran pel que apostem en aquest 2018 és la recuperació del Pou de Gel. S’hi ha destinat
una partida pressupostaria destinada a fer una primera excavació arqueològica per determinar-ne l’estat i
les seves característiques. Aquest treball és indispensable per a poder-ho catalogar com a BCIL i
presentar-lo a les convocatòries de subvencions.
A més, seguirem col·laborant amb entitats com el CECS, El camí Ignasià o el Camí Universal entre altres.

2.- El Sr. Jordi Estela, regidor delegat d’Agricultura, Camins i Medi Ambient, , efectua la següent
explicació:
A) En quant a la regidoria d’ Agricultura i Camins informa:
La política del govern es semblant a la de l’any passat, separant tres parts:
-La part de les despeses del guarda rural, vehicles i rentin del tractor amb les seves despeses
periòdiques.

-La part més important és la de camins, el pressupost és similar, però fa constar el canvi del sistema
d’actuar, ja iniciat l’any passat que ha anat bé, es pretén que amb els mateixos diners es pugui fer més
actuació, ja en breu sortirà la licitació d’una part de soteig general que començarà al mes de maig, i l’altra
part que es farà durant tot l’any, fent apedaçaments als mesos de febrer, novembre i desembre. Amb la
qual cosa es pretén conservar els camins durant tot l’any, per mantenir la tasca realitzada l’any passat.
B) En quant fa la regidoria de Medi Ambient informa de les dos actuacions principals:
-S’iniciarà la campanya de foment i d’informació del sistema porta a porta del servei de recollida
d’escombraries, per al qual s’ha atorgat dos subvencions del Departament de medi ambient que finança
el 80% del cost de l’actuació. L’actuació es procurarà realitzar de forma simultània a la del Consell
Comarcal, però sembla ser que ha hagut un recurs contra l’adjudicació i es podria enderrerir.
-Es preveu l’actuació del pont del barranc del Torrent, que està pendent de l’aprovació del projecte per
part de l’ACA, aquesta inversió ja es volia realitzar l’any passat però fins a aquest informe no es podrà fer
efectiva.
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-La part política de convenis amb l’IRTA, del Concurs Idea amb l’UDL, de suport a les ADS i associacions
agrícola-ramaderes i al CEAP, que es manté les propostes de l’any passat.
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3.- La Sra. Maite Codina, regidora delegada de Sanitat i família, serveis socials i dona, així com de la
regidoria de Noves tecnologies i comunicació, informa:
El pressupost d’engany es continuista, explicant per àrees les actuacions previstes.
A) Noves tecnologies i comunicació
-Continuaran amb la política de comunicar tots els edificis públics amb internet i per tenir equips per
funcionar d’una manera eficaç.
B) Respecte a l’àrea social, família, serveis socials i dona
-Mantindran tots els serveis actuals, especialment millorar els serveis a la Llar de Jubilats atenent la
demandes de la junta, per promocionar les activitats pel matí.
-Continuaran amb les activitats dels tallers que es presten a l’edifici de les Roquetes, i amb les activitats
del Banc d’Aliments del Cistell.
-Respecte a l’Àrea de salut es continuaran fent les xarrades de prevenció de forma periòdica, d’aliments
saludables i dels rentings dels desfibril·ladors.
-Es mantindrà el suport a les activitats de les entitats i les subvencions que se’ls atorga per a
desenvolupar-les.
-A l’àrea de la dona es continuarà realitzant les activitats previstes els plans de la dona que anualment es
programen i realitzen, tot depenent de les subvencions que s’atorguin.

4.- El Sr. Santi Pelegrí, regidor delegat d’urbanisme, habitatge i espais públics, i de la regidoria de
joventut, efectua la següent explicació:
A) Urbanisme i espais públics.

-La inversió més important és l’execució del nou cementiri municipal, que tot i no sent l’obra més
il.lusionant en si, és una d’especial importància i un servei essencial per a poble i generacions futures, el
projecte de la primera fase és d’uns 451.000 €. I preveu una urbanització d’uns 11.000 m2 amb una
previsió de creixement de quasi 4 hectàrees de terreny, la primera fase preveu construir segons les
necessitats fins a 450 ninxols i uns 100 columbaris, també inclourà un edifici amb serveis de cementiri.
Aquesta inversió està subvencionada en un 50% aproximadament per la Diputació. També es fa una
reserva per la construcció d’un edifici de serveis funeraris per a la que s’està estudiant la forma de gestió
i d’execució d’obres simultània.
-També es preveu les obres de cobriment dels dipòsits reguladors d’abastament d’aigua a la població,
d’uns 140.000 €. Subvencionada per l’ACA en un 35%.
-Es preveu la urbanització del Cr. Joventut, finançada al 100 per quotes d’urbanització dels particulars.
-La millora d’espais urbans per millorar la seguretat i la circulació viària, amb uns 40.000 €.
-La execució de la marquesina de la nova parada d’auto-bus de l’Avinguda Catalunya d’uns 40.000 €.
-La creació de Parcs canins amb uns 10.000 €. de pressupost.
-L’adquisició de diversa maquinària i estris per la brigada municipal

B) Joventut.
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Les actuacions més significatives són les següents:
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Les actuacions més significatives són les següents:
-La finalització de l’espai del jovent situat a l’edifici de l’antic bar Casanoves, de de les previsions del Pla
local de joventut.
-Activitats complementàries per a desenvolupar el Pla local de joventut i altres activitats complementàries
amb un pressupost d’uns 18.000 €.

5.- El Sr. Jaume Bernis, regidor delegat d’esports i d’hisenda, efectua la següent explicació:
Primer.- Respecte a la regidoria d’hisenda.
El pressupost municipal és una eina que elabora l’equip de govern junt amb la intervenció i la secretaria,
és una manifestació pública de les polítiques que des de cada regidoria es volen executar durant
l’exercici de 2018.
Es tracta d’un pressupost en la línia dels últims pressupostos aprovats, basats en l’austeritat i el control
de la despesa pública, reflecteixen el compromís amb l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat
financera.
L’objectiu d’aquest pressupost és que l’administració local estigui ben gestionada, que és continuï reduint
el seu endeutament i que es regeixi per l’equilibri pressupostari marcat per la comptabilitat analítica per
organismes des de cada categoria.
El quadre del pressupost, resumit per capítols d’ingressos i de les despeses que s’ha exposat, estableix
una variació respecte l’any passat:
Pressupost 2018: 8.721.468,89 €.
Pressupost 2017: 8.571.543,37 €.
Significa un increment de més 149.925 €.

El pressupost ha de complir amb la regla de despesa, que no podrà superar la taxa de referencia del PIB
a mig termini de l’economia espanyola fixada per a l’any 2018 en el 2,4%, l’any 2017 era del 2,1%. I
aquest pressupost ho compleix.
Es fa explicació dels quadres per capítols per econòmica:
A)

Respecte als ingressos.

Les variacions més significatives es donen als capítols següents:
El capítol 1: impostos directes: de 4.337.927 €. És un 49,74% i suposa un increment del 3%. Es refereix
als IBI d’urbana i rústica, impost de vehicles, plusvàlues, IAE La gestió es conitinua amb els desglós dels
imports que per conveni o contracte venen sent objecte de compensació utilitzant el criteri del padró
actualitzat, regularitzant els impostos de vehicles, plusvàlues i l’IAE.
El Capítol 3: taxes i altres ingressos: de 1.1597.194, és un 18% del pressupost. Es destaca una
actualització de la taxa d’escobreries, modificació aprovada l’any 2009 i que no s’havia arribat a aplicar.
Aquest any es imprescindible fer-ho per l’increment del cànon de deposició de residus, el canvi que
suposarà l’entrada en vigor de la recollida porta a porta, i les inversions necessàries per fer front al nou
sistema de recollida.
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L’estructura del pressupost es manté en termes similars a la de l’any 2017, en que es va fer una
reestructuració del pressupost, amb un major desglós de les partides, la finalitat era clarificar els
conceptes, potenciant la comptabilitat analítica per orgàniques, per facilitar la comprensió i
comptabilització de les diferents partides pressupostàries.
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La taxa cobrada fins al dia d’avui a un domicili particular és de 84,93 €/any (2017), la que es passarà al
cobrament és de 106,16 €./any per 2018; això representa un increment del +21,23 €./any, sent la voluntat
de l’equip de govern que es aquesta taxa es pugui pagar en 2 cops durant l’any.
Aquesta aplicació ve motivada per l’increment del cànon d’abocaments de residus que ens cobra el
Consell Comarcal i que passat d’aplicar els imports anuals amb les evolucions següents:
-2014: 12,40 €./tona.
-2017: 30,00 €./tona.
-2020: 47,10 €./tona.
Aquests increments previstos fan imprescindible l’adhesió a la recollida selectiva i instal.lar el porta a
porta previst per aquest any 2018.
El Capítol 4: Transferències corrents: de 2.290.169 €. És un 26,26% fonamentalment provinents del fons
nacional de cooperació municipal de l’Estat, subvencions de la Generalitat i de la Diputació.
Són ingressos que venen de diferents administracions, que s’han tingut en compte en aquelles que es
preveu que si arribaran.
S’inclouen els mecenatges, segons els convenis firmats amb les empreses, ja sigui per activitats
esportives, culturals o socials. En aquest moment són 55 les empreses que fan un total aportat de 40.900
€.
El Capítol 7: de Transferències de capital (subvencions):
S’han considerat les provinents de la Diputació per la construcció del nou cementiri i les concedides per
l’ACA per cobrir els dipòsits d’aigua potable per un total 276.752 €.
Capítol 9: Passius financers (endeutament). El pressupost d’ingressos no preveu concertar nous crèdits.

Si es concedeix la subvenció, aquesta suposa un 50% del cost: 498.664,10 €. I la Diputació de Lleida el
complementa amb un 25% que suposa 249.322,55 €. En el cas de concedir-se la subvenció es faria el
préstec per la part que correspondria a l’ajuntament, que seria del 25% amb un total de 249.322,55 €.
Aquesta inversió apart d’una aposta per les energies renovables de l’actual equip de govern, genera un
estalvi important a la factura de l’enllumenat públic, el cost actual és de 170.000 €. I l’estalvi previst seria
del 75% uns 127.500 €. En dos anys la inversió estaria amortitzada.
B)

Respecte a les despeses.

Les variacions més significatives es donen als capítols següents:
Capítol. 1: Depeses de personal: 3.276.801 €.
Representa el 37,57% del pressupost, l’any 2017 era d’un 36,82%, amb un increment del + 0,75%.
Aquest increment de 120.551 €. Ve per la previsió d’una partida en conseqüència de l’aplicació de la RLT
de 60.000 €. Per l’increment per llei del 1% que suposa 28.280 €. I la creació de les noves places de
tècnic de recursos humans, tècnic de serveis socials i la plaça de tècnic d’esports passa de personal
laboral temporal a laboral fix.
Capítol 2: Despeses corrents en bens i serveis: 3.694.111 €., un 42,36% del pressupost, un increment del
+4%. Contempla els arrendaments, manteniments, reparacions, consums de llum, aigua, gas,
comunicacions, transports, i també la conservació de camins.
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Es preveu que durant l’exercici de 2018 es pugui modificar el pressupost per incloure un préstec. S’ha
elaborat un projecte per la renovació de les instal.lacions de l’enllumenat públic, amb un cost de
997.330,20 €. Que s’ha presentat a la convocatòria de fons Feder, subvencions per a projectes que
afavoreixen el pas a una economia baixa en carbó (llums LED).
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Té un increment del 4% ja que des de el 2017 les reparacions soteig dels camins es contempla en aquest
capítol, destacar la pujada de la recollida d’escombraries, ja que s’ha incrementat molt com he explicat
anteriorment.
Capítol 3: Despeses financeres (interessos) i Capítol 9 Passius financers (amortitzacions).
Continuem a la baixa perquè no s’ha concertat cap nou endeutament i paguem per l’endeutament
anterior.
D’interessos 110.100 €. I d’amortitzacions 489.000 €. Que fa un total de 599.100 €.
Capítol 4: transferències corrents (subvencions a entitats).
El pressupost total és de 229.389 €. Es manté la mateixa línia dels últims anys, la política de subvencions
a les entitats d’interés públic: culturals, socials, esportives, juvenils, educatives i festives. Igual que a l’any
2017, les subvencions es contemplaran amb el pla estratègic de subvencions aprovat pel Ple en data
29/03/2017.
Capítol 6 d’inversions reals: El pressupost és de 880.874,80 €, del que s’ha de destacar del total
pressupostat que:
-Es finança amb fons propis: 605.446,49 €.
-Es finança amb subvencions: 275.428,31 €.
L’explicació ve donada al quadre d’inversions del pressupost.
Apart de l’anterior cal explicar els quadres de l’objectiu del deute públic, amb l’endeutament a 1 de gener
de 2018 i el previst al 31 de desembre de 2018 de l’informe d’intervenció .
C) Conclusions.
Un any més aquest equip de govern ha marcat un pressupost tocant de peus a terra. Seguin la línia d’una
gestió analítica per regidories de les diferents partides pressupostàries per aconseguir una eficiència i
eficàcia que reflecteixi el compromís de complir amb l’estabilitat pressupostària que ens marca
l’administració en la Llei orgànica de estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Està clar que la reducció de l’endeutament ve fixada per les amortitzacions i interessos de cada exercici
que el consistori ha de pagar.
Cal ressaltar la gestió dels diners públics de l’actual equip de govern ja que ha etat una gestió que ha
portat a no tenir que formalitzar cap operació de crèdit nova, fent front a laes inversions realitzades
durant els últims 6 anys amb fonr propis.
L’exemple el tenim al pressupost de 2018 que presentem, destacar que tot i la reducció de l’endeutament
continuarem invertint, pressupostant 880.874 €. Dels quals 605.446 seran de fons propis.
Bé un any més el pressupost que es marca des de l’equip de govern continuarà augmentant els
equipaments, els serveis i continuarà baixant la pressió fiscal als ciutadans i mantenint el període de
pagament als proveïdors.
Per acabar i llegint l’informe de la intervenció del pressupost marcat per a l’any 2018 i que s’ha de
sotmetre a l’aprovació del ple de l’ajuntament, compleix amb:
-L’objectiu d’estabilitat pressupostària.
-L’objectiu de la regla de la despesa.
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Destacar que el pressupost marcat continua amb la reducció de l’endeutament en 532.815 €. I amb la
reducció del deute viu al final de 2018 al 41,219% deixant el deute viu comptable en 3.401.821 €.
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-L’objectiu del sostre de despesa.
-L’objectiu del deute públic i sostenibilitat financera.

Segon.- Respecte a la regidoria d’esports.
Es continuarà amb la gestió del PME de les diferents activitats i esports que oferim tant per adults com
per a gent jove.
Es fomentarà que la base de cada esport es faci des de els clubs existents.
Es vetllarà i impulsarà que la convivència entre l’escola de futbol del Baix Segrià i el F.C. d’Alcarràs doni
els fruits desitjats per als diferents municipis que hi participen, sobre tot per Alcarràs, que és el municipi
que aporta més nenes a més d’aportar també les instal.lacions i equipaments. Aquest fruit s’ha de veure
reflectit amb els equips A i B del F.C. Alcarràs.
Volem reforçar l’activitat del descobrim l’esport a les 2 escoles municipals per augmentar la iniciació a
l’esport dels més joves.
Es mantindran les subvencions a les diferents entitats i clubs que formen part del PME fet que origina que
cada vegada més gent participi i practiqui esport a Alcarràs.
En l’apartat d’inversió ens hem fixat fer la pista per córrer al part de la via amb un cost aproximat de
10.000 €.

6.- La Sra. Laia Sisó, regidora delegada de cultura i festes, informa:
Les actuacions més significatives són les següents:
a) Petita agenda.

Cultura pel més petits amb el projecte de la petita agenda i amb la continuïtat que li volem donar dins de
la programació mensual. Aquest any i degut a l’aprenentatge dels anteriors hem rebaixat els pressupost.
Rebaixar el pressupost no significa deixar de fer en aquest cas sinó de reconduir el tipus d’oferta que es
dóna sense desviar l’objectiu al que es vol arribar que és poder apropar la cultura escènica als més petits
i que ells també tinguin el seu espai en l’agenda d’activitats del municipi.
b) Entitats
Màxim suport a tot el gran teixit associatiu del que gaudim a la Vila tant a nivell econòmic amb les
subvencions com logístic i col·laboratiu ja que anualment van agafant més protagonisme en els diferents
actes que es programen i desenvolupen tasques importantíssimes a nivell educatiu, cultural, cívic i
sobretot de participació.
c) Biblioteca
La biblioteca té el seu pressupost ,marcat per totes les activitats que s’hi duen a terme anualment. Aquest
any hi haurà la incorporació d’una persona en les hores que hi manca personal per continuar donant un
servei correcte.
d) Balls lo casino
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En l’àmbit cultural continuem amb la mateixes línia que em anat dissenyat aquests anys. Apostar per la
cultura en tots els sentit ja que és un eix transversal que engloba moltes de les activitats i esdeveniments
que s’estan duent a terme al nostre municipi com són les activitats programades a l’agenda mensual del
municipi.
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La programació segueix amb seu ritme habitual i amb la periodicitat d’Octubre a Maig. Continuarem
donant el servei de poder gaudir de les tardes de diumenges. Aquesta activitat provocarà un estalvi ja
que s’elimina la contractació de personal i de subministrament alimentari pel bar i consergeria degut a la
licitació del servei.
e) Festes
Les festes institucionals i festes continuarem amb la mateixa direcció d’organitzar i dissenyar festes de
qualitat amb tots tipus d’esdeveniments pensats i adreçats a tots el públic. Aquest any el pressupost en
festes s’ha reduït però com he dit abans no significa deixar de fer coses. També hem de ser conscients
que uns esdeveniments com aquests produeixen situacions d’última hora que moltes vegades no estan
previstes i que provoquen algun augment que no estava previst.
f) Nits a la fresca
El projecte de Nits a la Fresca continua amb el seu objectiu de programar espectacles i activitats durant
els caps e setmana de juliol i agost tenint en compte rels actes programats per les diferents regidores.
Les activitats seran programades a diferents punts de la vila i dirigides per tots els públics. Les activitats
es programen conjuntament amb la regidoria de joventut.

7.- L’Alcalde, respecte al pressupost en general i les àrees de governació i promoció comercial,
manifesta:
Com s’ha exposat anteriorment el pressupost de 2018 significa un increment de 149.925 €., està en un
total de 8.721.468,89 Per tal de donar compliment a la planificació municipal durant tot l’any, reflecteix la
declaració de voluntat del govern, però no deixa de ser una previsió, els pressupostos mai s’executen al
cent per cent, ja que durant l’any sempre apareixen prioritats que s’han d’atendre que resulten
imprevistos.

També es pretén garantir els serveis bàsics a la ciutadania, com han explicat els regidors delegats
anteriorment respecte la promoció econòmica, a l’educació, cultura, festes, patrimoni històric, tots molt
importants per donar una bona imatge a l’exterior, cosa que ens és reconeguda. S’ha buscat l’equitat en
totes les regidories, especialment ressaltar les actuacions en el patrimoni històric important per que els
nostre fills siguin coneixedors de la seva història, la joventut que és el futur del nostre poble, el foment de
recolzament a les associacions, l’educació i l’esport per procurar una cohesió social a partir de l’esport,
de la cultura i els serveis socials. Important l’esforç en les noves tecnologies per reforçar l’administració
electrònica i la transparència de l’administració. També ressaltar l’esforç en l’agricultura com a motor del
nostre municipi, en el manteniment de camins i la conscienciació en el medi ambient com s’ha explicat
abans, el pressupost ens ha de donar les eines per dur-les a terme.
El pressupost presentat vol ser equitatiu entre les despeses i els serveis que es presten, sense pujar els
impostos que paguen, creu que es la peça clau juntament amb el reforç que es fa al teixit associatiu.
Respecte a les àrees que depenen directament, les qüestions més significatives són:
a)

Promoció comercial.

Es mantenen les línies d’actuació anterior.
b)

Seguretat.

Es continuarà amb la política de mantenir les càmeres de vigilància en l’àmbit rural, càmeres intel.ligents
que han servit a la policia per a millorar la seguretat i sigui més econòmic. Aquestes càmeres ja sín més
operatives i es poden implantar en zones urbanes per incrementar les eines per garantir la seguretat.
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Es primordial la continuïtat financera, el control de la sostenibilitat financera, l’estabilitat pressupostària,
especialment per tal de garantir de l’important activitat del nostre teixit associatiu i la cohesió social, un
teixit associatiu gran i amb molta activitat, que precisa del nostre recolzament.
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L’efecte ha estat positiu com s’ha pogut comprovar en les juntes locals de seguretat i la reducció de les
incidències, que mai podran ser zero.
c)

Governació.

Es preveu aprovar la Relació de llocs de treball i la seva valoració, és clau i ha de servir per a donar
garanties de poder tenir tots els llocs ordenats i determinar quina és la formació i les condicions mínimes
d’accés públic a la funció pública. Es farà una revisió de l’àmbit retributiu per tal de determinar els sous
d’acord amb els estudis fets per una empresa i d’una forma comparada amb municipis de Lleida, sobre
uns paràmetres de valoració de la Diputació de Barcelona, que ha estat negociat pel comitè d’empresa.
Aquests treballs estan a punt de tancar-se i ha suposat que el pressupost prevegi una partida per a la
seva implementació progressiva, tant per les retribucions que creixen i les que es congelaran amb CPT,
per tal que quan es jubilin les persones que ocupen el lloc, les retribucions siguin les marcades a la RLT.

Oberta deliberació es donen en extracte les següents intervencions:

Primera.- El regidor portaveu del grup de SA Sr. Manel Ezquerra manifesta el següent:
Segons l’escoltat sembla tot fantàstic i meravellós, però malauradament no és així, s’han d’explicar les
coses d’una forma més realista.
Aquests pressupostos són continuistes, des de fa sis anys, molt conservadors i poc ambiciosos en fer
canvis en coses que no funcionen. Recorda la ma que van utilitzar durant la passada campanya electoral
en la que en cada dit ficava una cosa a solucionar, personat, trànsit, etc. Però no s’ha complert res del
que es deia que es faria. Els pressupostos mostren les polítiques que es volen fer i és més del mateix.
Augmenteu el capítol de Béns corrents i serveis i el capítol de personal en records històrics. En canvi,
retalleu en el capítol d’inversions. Quan un poble no s’inverteix adequadament va camí d’anar endarrere.
Unes bones polítiques d’inversió apart de millorar la imatge afavoreix l’activitat econòmica. Espera que no
s’hagin de fer més modificacions cap a despeses corrents.

Vosaltres en aquest any 2018 continueu augmentant la recaptació. Cal explicar d’on venen aquests
ingresos:
Estudi comparació ingressos i numero habitants.
Un petit estudi on es veu la diferència entre l’augment del número d’habitants i l’augment dels ingressos
en l’última dècada.
Augment d’ingressos impostos i transferències de l’Estat, que s’incrementa perquè els veïns paguem més
impostos:
ANY 2003 - 2.266.185 €
ANY 2015 - 5.982.802 €
3.717.617 € de diferència suposen un augment del 161% més d’ingressos.
(Font: Idescat/Municat)
Augment habitants:
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Unes altres polítiques importants per afavorir els creixement i l’activitat econòmica són reduir la càrrega
fiscal de les seues empreses i dels seus conciutadans. Però una de les coses que vau fer va ser
acomiadar a una tècnica de promoció econòmica i heu incrementat altres tècnics en altres àrees que no
sabem si corresponen pel poble que son. Però són les polítiques que apliqueu perquè vau guanyar les
eleccions.
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ANY 2003 - 4.903 habitants
ANY 2014 - 9.252 habitants
4.349 habitants de diferencia suposa un augment del 88 % d’habitants.
Conclusió; mentre els habitants augmentaven un 88 %... Els ingressos per impostos i transferències de
l’Estat, estretament relacionades amb la càrrega fiscal que té la ciutadania, augmentaven un 161%. O
sigui, l’increment d’ingressos és pràcticament el doble que l’increment de nombre d’habitants.
Va vindre per aquests dos anys 2006-2007 per l’augment cadastral que aconsegueix que es troben quan
van d’entrar i que enlloc d’apretar el cinturó, com van fer d’altres ajuntaments, i reduir despeses i serveis,
aquí no, cada vegada més personal i cada vegada més serveis externs: poda arbres, gespa, serveis de
la Troca.
No s’ha fet una política per atendre el que una part de la gent demana. No s’ha fet cas a cap de les seves
propostes o mocions per reduir l’IBI, o el demanat en comissions informatives de baixar l’ICIO, no s’aplica
res. Com podem votar a favor de la RLT que és una eina de futur si no saben res, ni se’ls ha tingut en
compte en cap reunió amb els treballadors. No s’ha consensuat per evitar canviar-la amb el temps. Com
tampoc s’ha treballat per fer el nou cementiri i escoltar propostes per una obra tant important i obligatòria.
Creu que falta treball en totes les comissions. S’ha de ser més ambiciós, canviem els reglaments per
poder deliberar. El pressupost és més del mateix amb més diners, la gestió pot ser correcta, però l’anàlisi
de la despesa demostra que hi ha descontrol. Que cal un pla estratègic per estudiar la reducció de la
despesa i baixar els impostos.

Segona.- L’Alcalde contesta que creu que el Sr. Ezquerra fa un discurs populista ja que sempre demana
més serveis i més inversió però sempre recalca que s'han de baixar els impostos. Cosa que és
contradictòria. La seva proposta és no recaptar més mantenir serveix. Evidentment que és un pressupost
continuista, hi creuen, ja que els ha permés tenir els resultats econòmics i socials que té Alcarràs i creu
que és un referent al territori de Lleida. Evidentment que incrementen despeses de personal i de serveis
per que millora la gestió i redueixen inversió a mesura dels ingressos que hi tenen, d’una forma acurada,
segons ingressen fan despeses en personal, bens i serveis i inversions, com a parts bàsiques. Atenen els
serveis i l’activitat econòmica i social, tot i reduint els impostos que paguen els veïns, que és evident,
agrado o no i continuaran per aquí.
Replica el Sr. Ezquerra que hi ha d’altres maneres de fer les coses, però que no cal insistir. L’Alcalde
entén que votaran en contra del pressupost.

Tercera.- El regidor portaveu del grup de PEDECAT Sr. Jordi Janés manifesta el següent:
Tenen una proposta pròpia, no entraran en si es malgasten o no els diners, sinó que ells tenen un altre
criteri a cada partida. Avui estan fent el debat dels pressupostos quan durant tota la legislatura han estat
fent modificacions de crèdit, que en certa manera es ningunejava, ells creuen que és una eina important,
recorda les propostes dels camins. També tenen la filosofia de fer lloguers en edificis privats i fent
inversions en privat, tot i que tenim molts edificis, com l’antic allotjament que tenim abandonat, on podíem
haver fet inversions que locals públics.
També veu com es van pagant els rebuts dels crèdits puntualment quan ells consideren que s’hauria
tingut que ser més ambiciós en fer una despesa extraordinària per reduir endeutament. S’entendria si en
lloc de amortitzar més es fessin més inversions, però no es fa ni una cosa ni l’altra.
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L’Alcalde li demana que vagi acabant, amb el que el Sr. Ezquerra respon que ja acabat la seva
intervenció, que no pot ser tenir aquesta pressió per no poder exposar un altre punt de vista. L’Alcalde
respon que respectuosament creu que afortunadament hi ha altres punt de vista. Seguidament s’entra en
un aclariment de l’increment dels ingressos en relació amb el increment d’habitants.
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Despeses de personal capítol 1 continua l’ increment d’aquesta despesa, tot és interpretable, però
recordem que quan ja governaven l’any 2012 era de 2.417.000 i el que pressupostem per aquest 2018 es
de 3.276.000 €, han anat passant els anys i vostès han quedat en evidencia, ja que sempre van acusar al
antic equip de govern de gastar massa en aquest capítol, des de el Pdecat no ens oposem a l’augment
d’aquest capítol perquè es fonamental per donar més serveis als veïns i per exemple en la secció d ela
brigada hauria de augmentar-se, ja que els hi fem fer horaris intempestius per festes i això causa que les
obres de reparació i manteniment de la via pública vagin enrederides.
Respecte als camins, demana ser més ambiciós, continuem demanant que aquesta partida augmenti a
450.000 €, ja que les darreres partides de 332.000 € queden curtes, els camins van estar molt temps
sense inversió i l’any passat es van asfaltar en plena campanya i quan es fan reunions al patronat
continuen demanat més inversió en camins. Es fonamental pel nostre poble que viu fonamentalment de
l’agricultura i la ramaderia i espera que no hagin els problemes d’execució que van haver l’any passat.
En quant a les Escoles velles i casa dels mestres, veiem una partida d’inversió de 3.000€, des de el
PDECAT creiem que s’hauria de fer una actuació important de conservació, per això pregunta si amb
aquest partida creuen que es podrà rehabilitar totes les parets amb revocat o sols les que es veuen des
de el carrer, es pintarà totes?, ho pregunta perquè com tenen el projecte d’enderrocar i fer els edificis,
amb aquesta partida massa cosa no es podrà fer, aprofita l’avinentesa per demanar poder accedir al
projecte.
Respecte a la barra de llums volem agrair a l’equip de govern la demanda que va fer fa dos anys el
PDecat en la istal.lació de la barra de llums del casino , una demanda dels grups de teatre del poble,
Respecte als parcs canins una partida de 10.000 €., volen saber si s destinarà una partida per atendre
una campanya de conscienciació dels gossos perillosos, ja que en aquest ple passem una sanció i al
proper ple passarem un altra, tot per evitar els desafortunats fets que van haver recentment amb l’atac a
una infant del poble per un gos que incomplia totes les normes.
També en l’àrea d’urbanisme, que afecta a l’activitat econòmica, sempre han considerat que els polígons
industrials han tingut un oblit, no ha hagut una inversió per promocionar els polígons i la seva
conservació.

Respecte al cementiri creu que és important, aquest any sembla que definitivament es farà amb la partida
pressupostària de 450.000 €. Porten diversos anys darrera d’aquesta obra i com ha dit el regidor no ha
estat una obra prioritària, paraula que nega el Sr. Santi Pelegrí que diu no ha dit prioritària sinó que no és
l’obra que faci més il·lusió fer pel fet en si, no per la importància i obligatorietat. El Sr. Jordi Janés
continua dient que és una obra important i un servei obligatori, que ja incompleix la llei catalana que
exigeix un mínim del 10% de la població en nínxols, avui sol tenim uns 44 nínxols disponibles a més
d’altres tants columbaris. Espera que al proper pressupost ja puguem parlar de que el tenim fet.

Quart.- L’Alcalde contesta que sembla que al final serà gràcies a vosaltres que farem el cementiri, que és
una obra que han apostat molt fortament perquè es necessari, però evidentment no és la obra que faci
més il·lusió a un polític que és el que ha dit el regidor Sr. Pelegrí. Però es una obra que l’agafen amb
il.lusió perquè el projecte aquest serà molt especial en el seu disseny i serà un exemple al nostre territori.
De fet al pressupost ja hi era l’any passat, ara està ben definit el projecte i les seves fases, estan
previstes les subvencions de la Diputació i es tirarà endavant, amb la previsió de nínxols que tenim i amb
els termini que toquen. D’acord amb la llei que fa la previsió pels nous cementiris.
Respecte als polígons industrials mai s’havia fet una previsió dels polígons, poden entrar a una pàgina de
la seu electrònica on es fa la promoció a nivell nacional. Però es que la conservació passa igual,
solament cal dir que polígons com el de POLINASA estaven abandonats, aquest ajuntament ha fet i ara
tenen solucionada l’abastament d’aigua, el sanejament amb les EDAR, que no tenien quan ven d’entrar
ells, i a més s’està acabant la urbanització d’un nou subsector per possibilitar la creació de noves
empreses. Si això es deixar de banda els polígons que es podria dir de la gestió anterior.
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En quant al comentari al pou de gel, demana que es coordini amb el Departament de Cultura per la
catalogació i pregunta si tenen terminis previstos d’actuació.
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Pel que fa a les escoles velles es farà tot el necessari per conservar els edificis actuals, tot i sense deixar
de banda el projecte dels nous edificis que sí que és un projecte que els fa molta il·lusió de poder fer, per
tant es pintaran i rebocaran les parets i es deixaran be en les millors condicions possibles.
Respecte al personal, tots demanen increment de serveis i els percentatges dels capítols de personal i de
serveis varien segons l’augment de serveis que ha hagut i la gestió que han fet el personal. Evidentment
que s’ha incrementat molt el treball de la brigada, saben que necessiten més gent, però s’ha de complir
amb la llei amb el límit de les hores extres i s’ha de possibilitar la conciliació familiar, per això tot i a estar
satisfet, i així ho reconeixen ells i els que han vingut, tots estan contents amb la brigada. Però per complir
amb la llei s’ha tingut que baixar les hores de la brigada i complementar amb serveis externes.
Complim amb la reducció de l’endeutament, i recorda que estem pagant els crèdits que es van fer pels
antres ajuntament, ningú haurà de pagar cap endeutament que deixin ells, pequi no han fet nous crèdit,
en tot cas encara hauran de continuar pagant els antics.
La regidora de patrimoni històric Sra. Noelia Díaz respon que respecte al pou de gel s’està treballant amb
els serveis tècnics, en termini, per poder fer l’estudi arqueològic que es fonamental per tal que informi
Cultura i poder fer la catalogació de BECIL i així poder optar a subvencions.
El regidor de camins Sr. Jordi Estela respon que l’any passat es van ajuntar dos o tres coses, les
actuacions per la reorganització de les brigades pels tipus d’arranjament que es va fer i que els camins
estaven molt malament. Ara es farà el rampeig abans de l’estiu i el soteig durant tot l’any cada dos o tres
mesos, amb el que no es donaran els mateixos problemes, ja que la brigada petita estarà funcionant
durant tot l’any, de tal forma ja s’està preparant la contractació i la forma d’execució
El regidor d’hisenda Sr. Jaume Bernis respecte al personal manifesta que l’any 2011 eren 120 persones i
l’any 2018 es pressuposten 88 persones en plantilla, vol dir que s’ha fet un esforç per reduir la despesa,
però s’han incrementat nous serveis i s’han augmentat els serveis externs en compensació.
La regidora del PDECAT Sra. Ester Ibars replica que no es que estiguin en contra d’augmentar el
personal, sinó que abans es queixaven de l’increment del personal, quan ara es defensa, i això considera
que és populisme ja que no es respon a res del que es pregunta.

El Sr. Jordi Janés replica que quan parla d’amortitzar és de fer una amortització extraordinària que no
s’ha fet i s’ha destinat a despeses ordinàries. Tampoc s’explica que si hi havia 120 persones i ara 88 en
plantilla com és que ens gastem molt més en personal. Creu que el discurs de l’Alcalde és populista quan
parla que es paga deute passat i no es diu que es deixaran els lloguers pels futurs ajuntaments on s’ha
invertit en propietats privades, el deute anterior com el de les escoles bressols i d’altres inversions es
paguen però restaran pels anys futurs, també considera que es necessita més gent a la brigada, per la
reducció d’hores, si es fan estalvis es provoca més retràs en les actuacions.. Creu que si hi ha més
població ha d’haver més personal i després de l’escabetxina que va fer aquest ajuntament, ara tornem a
augmentar en personal més que mai. Creu que amb tres-mil euros de pressupost poca coxa es podrà fer
a les escoles de baix i també creu que alguns polígons, malgrat el que s’ha dit, estan deixats de la ma
de Deu.
El Sr. Miquel Serra respon que alguns polígons no, que s’ha actuat en tots, que quan van d’entrar van
rebre de tot, alguns com el Polígon Margi, es va adoptar un acord perquè l’ajuntament no hagués de
pagar res, que pagués el propietari promotor, que volia comprar en terreny rústic per fer-ho industrial i
l’Ajuntament va fer un conveni per evitar aquesta especulació i fos ell qui fes i pagués la urbanització.
Creu que s’ha fet una intensa gestió per solucionar els problemes rebuts.
L’Alcalde insisteix que l’augment de personal ha estat per raó de la partida incrementada per preveure la
RLT, que ha estat negociat amb el comitè d’empresa, marcant la línia retributiva, en la que alguns
passaran a cobrar més i d’altres tindran el sou congelat fins a la seva jubilació, reduint el cost
posteriorment, tot es pensa fer en un termini de 3 anys. Es preveu que tots estiguin dins d’una línia
retributiva una formació i un accés regulat. Respecte a les hores de la brigada diu que no s’estalvia, ja
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Continua el Sr. Jaume Bernis dient que abans s’ha dit que no s’amortitzava, però es que estem complim
amb les amortitzacions, i respecte a l’afany recaptatori solament vol recordar que l’import de la taxa
d’escombraries que s’havia tingut que incrementar l’any 2009 per l’anterior ajuntament, no s’ha fet fins
ara, es a dir em estat 7 anys on podríem haver arreplegat molt més, a prop de i no l’hem fet.
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que comporta prestar serveis externs per tal d’evitar incomplir amb la llei i afavorir la conciliació familiar,
tot s’ha consensuat amb els sindicats.
El Sr. Serra es reitera que els lloguers que han fet es per prestar serveis, com el centre d’interpretació
d’eines agrícoles, perquè no s’ha pogut tenir finançament per fer noves invesions, recorda que una part
del deute, de dos milions d’euros, va ser un crèdit que va fer l’anterior ajuntament per pagar les
urbanitzacions del Cr. Fraga i de l’Av. Onze de Setembre, quan les tenien que haver pagat els veïns, va
ser una mala gestió de l’anterior consistori, no per la biblioteca o l’escola bressol.
Cinquè.- Per al·lusions el Sr. Manel Ezquerra replica que no accepten que se’ls acusin mai més de
populisme, perquè creu que el govern s’ha passat de populisme en el seu discurs, insisteix en què fa falta
més control de la despesa i més eficàcia en la gestió i no solament estar pendents de les eleccions.
L’Alcalde respon que fer populisme és fer un discurs sobre suposicions, ells fan un discurs sobre fets, i
això no es pot fer quan s’està a l’oposició, que fa populisme quan fa sempre suposicions.
L’Alcalde dona per finalitzada la deliberació.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el
Ple l’aprova per 7 vots a favor dels regidors del grup municipal d’ERC, i amb 5 vots en contra dels
regidors dels grups municipals del PEDCAT i de SA.

3.- Expedient 51/2018. DECLARACIÓ D’UTILITAT PÚBLICA I AFECTACIÓ AL DOMINI PÚBLIC DE
LES FINQUES FORESTALS DE PROPIETAT MUNICIPAL.
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda i Patrimoni celebrada el dia 16 de gener de
2018.
L’Alcalde-President, en virtut dels següents,
ANTECEDENTS:

Aquesta declaració d’utilitat pública i afectació al domini públic, ús públic restringit als usos urbanísticament
autoritzats pel POUM i per la normativa sectorial del forest, ajudarà a la conservació, manteniment i
recuperació de les finques forestals i evitarà la transmissió de les mateixes.
Igualment es fa constar que aquesta declaració facilitarà l’obtenció de finançament, via subvencions, per a la
conservació i manteniment dels béns d’utilitat pública forestal.
Atès que es va emetre informe de Secretaria en relació amb el procediment i la Legislació aplicable.
Atès que es va emetre informe dels Serveis Tècnics sobre l’oportunitat i legalitat del destí del bé immoble
elegit per aquest Ajuntament, amb la descripció cadastral i registral, així com a tota la documentació tècnica
identificativa dels béns afectats.
Atès que es va sol·licitar nota simple acreditativa de la inscripció d’aquest bé en el Registre de Béns i es va
emetre certificat de Secretaria sobre l’anotació del bé en l’Inventari de Béns d’aquest Ajuntament com a bé
patrimonial.
Atès que és competència del Ple de la Corporació aprovar l’expedient, en virtut de l’article 204.5 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 que s’ha seguit el procediment assenyalat en l’article 8 del Reial Decret 1372/1986, de 13 de
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L’Alcalde-President, en virtut dels següents Atès que, mitjançant Provisió d’Alcaldia es va iniciar expedient
relatiu a la proposta de declaració d’utilitat pública i afectació al domini públic de les finques forestals de
propietat municipal, actualment classificades inventarialment com a béns de propis, dins del Patrimoni de
Finques Forestals i/o rústiques.
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juny, pel qual s’aprova el Reglament de Béns de les Entitats.
Atès l’informe de Secretaria i de conformitat amb el que disposa l’article 204.5 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, el Ple, a
proposta de la Comissió Informativa adopta per majoria absoluta el següent
Proposa l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient relatiu a la declaració d’utilitat pública i afectació al domini públic de
les finques forestals de propietat municipal, actualment classificades inventarialment com a béns de propis,
dins del Patrimoni de Finques Forestals i/o rústiques. Tot modificant-ne la qualificació de bé patrimonial a bé
de domini públic. S’estableix l’afectació al domini públic, ús públic restringit als usos urbanísticament
autoritzats pel POUM i per la normativa sectorial del forest.
Disposant presentar la sol·licitud d’inici d’expedient de declaració d’utilitat pública davant dels Departaments
competents de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la legislació específica. Corresponent.
SEGON. Publicar aquest Acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament
durant el termini d’un mes, perquè durant aquest període es presentin les al·legacions que es considerin
pertinents».
No hi ha deliberació.
Posada a votació la proposta amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que integren el nombre legal de
regidors del Ple, resta aprovada per unanimitat

4.- Expedient 5005/2017 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE MODIFICACIÓ DEL POUM NÚM. 7
AMB LA FINALITAT DE REALITZAR DETERMINATS AJUSTOS EN SÒL URBÀ, URBANITZABLE I NO
URBANITZABLE,
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Urbanisme celebrada en sessions del dia 16 i 23 de
gener de 2018.

ANTECEDENTS:
Vist que amb data 4/01/2018, per Provisió d'Alcaldia, es va disposar i va justificar la iniciació del
procediment de la Modificació núm. 7 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, recollint en un text refós
les propostes que havien estat aprovades inicialment pel Ple en sessions celebrades els dies 10/03/2017 i
del dia 26/07/2017.
Vist que es va emetre informe de Secretaria en relació amb la legislació aplicable i el procediment a
seguir per dur a terme la referida modificació.
Vist que per Provisió d'Alcaldia es va encarregar l'elaboració i redacció d’un text refós del projecte de
modificació als Serveis Tècnics Municipals.
Vist que amb data ha estat tramés a l'òrgan ambiental sol·licitud de declaració de no subjecció a
avaluació ambiental estratègica de la modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, pendent de
recepció, per la qual cosa es condiciona la present resolució a la recepció favorable.
De conformitat amb el que es disposa en els articles 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de Bases del Règim Local, a proposta dels dictàmens de la Comissió Informativa
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L’Alcalde-President, en virtut dels següents,
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d’Urbanisme adoptats en sessions dels dies 16 i 23 de gener 2018 i les esmenes aprovades respecte al
projecte inicial presentat.
117 i 118 del seu Reglament, en relació amb la disposició addicional novena del Reial Decret Legislatiu
2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl que modifica l'article 22.2 c) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de bases de règim local, l'òrgan competent per a l'aprovació inicial de
la modificació del POUM és el Ple municipal.
Proposa l’adopció del següent
ACORD:
PRIMER.- Considerar degudament raonada i justificada la necessitat, oportunitat i conveniència en relació
amb els interessos públics i privats concurrents i conseqüentment, aprovar en tràmit conjunt als efectes
d’economia procedimental, els expedients d’aprovació de modificacions puntuals del POUM del contingut
següent:
1.- El Projecte de modificació puntual del POUM MODIFICACIÓ NÚM. 7. A. ACTUALITZACIÓ DE LA
NORMATIVA URBANÍSTICA VIGENT.
2.- El Projecte de modificació puntual del POUM MODIFICACIÓ NÚM. 7. B. SUBSANACIÓ D’ERRORS, I
AJUSTAMENTS I INCORPORACIÓ DE NOVES DETERMINACIONS ESTABLERTES PER LA LEGISLACIÓ
VIGENT.
3.- El Projecte de modificació puntual del POUM MODIFICACIÓ NÚM. 7. C. MESURES PER
L’ADEQUACIÓ DE L’ORDENACIÓ EN SÒL URBÀ I URBANITZABLE.
4.- El Projecte de modificació puntual del POUM MODIFICACIÓ NÚM. 7. D. MODIFICACIÓ DE SISTEMES
D’EQUIPAMENTS, ESPAIS LLIURES I RESERVA DE SERVEIS TÈCNICS.

-Suspendre la tramitació de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística i
d'urbanització, en totes les àrees i zones afectades en qualsevol classe de sòl que consten delimitats a
l’expedient, I de l'atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d'edificació, reforma, rehabilitació o
enderrocament de construccions, d'instal·lació o ampliació d'activitats o usos concrets i d'altres
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial. La anterior suspensió no
afectarà a les actuacions i llicències que estiguin d’acord amb el règim vigent i no s’oposin a la proposta
de modificació núm. 7 del POUM aprovada inicialment.
S'adjunta a l’expedient plànol indicatiu dels àmbits de suspensió.
TERCER.- Sotmetre'l a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de
la Província, en el DOGC i dos dels diaris de més divulgació en l'àmbit municipal o supramunicipal al qual
es refereix el projecte en tramitació, per tal que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i adduir,
durant el termini esmentat, totes les al·legacions o observacions que consideri oportunes.
QUART.- Conjuntament amb el pla s'exposarà un document comprensiu dels extrems següents:
a) Plànol de delimitació dels àmbits subjectes a suspensió de llicències i de tramitació de procediments, i
concreció del termini de suspensió i de l'abast de les llicències i tramitacions que se suspenen.
b) Un resum de l'abast de llurs determinacions i, en el cas que es tracti de la revisió o modificació d'un
instrument de planejament urbanístic, plànol d'identificació dels àmbits en els que l'ordenació proposada
altera la vigent i resum de l'abast d'aquesta alteració.
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SEGON.- Disposar, d’acord amb l’establert a l’art. 73.1 del Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del
text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost (modificat per la Llei
3/2012), suspendre durant un termini d’un any els actes següents:
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CINQUÈ.- Concedir audiència a tots els Ajuntaments limítrofs afectats per la modificació, si procedeix,
per tal que puguin examinar l'expedient i tinguin també la possibilitat de presentar les al·legacions que
considerin convenients.
SISÈ.- Simultàniament al tràmit d'informació pública, sol·licitar un informe als organismes afectats per raó
de llurs competències sectorials, els quals l'han d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una disposició
n'autoritzi un de més llarg.
SETÈ.- Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació pública en els
procediments de planejament i dels acords d'aprovació que s'adoptin en llur tramitació, els quals podran
consultar-se a la web oficial de l'ajuntament a la web oficial de l'ajuntament http://alcarras.cat.
VUITÈ.- Respecte a la present modificació puntual, en referència a la sol·licitud efectuada a l’OTTA d’
informe mediambiental d'avaluació de l'impacte ambiental del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal
vigent, al no haver supòsits de modificacions en les projecte, es condiciona l’efectivitat de l’aprovació
inicial a la resolució a la declaració d’incessarietat d’avaluació ambiental. Fet que es farà constar a
l’expedient.
Oberta deliberació es donen les intervencions, en extracte, següents:
1.- El Sr, Manel Ezquerra, portaveu del grup municipal de SA, manifesta que s’abstindran tot i les discussions
mantingudes sobre la proposta, creu que la globalitat de la proposta no l’han treballat prou per participar en la
confecció del projecte, demana que l’oposició i el govern han de treballar per obtenir consensos, i en alguns
temes no s’ha aconseguit, com en els materials a usar al casc antic, demana poder tenir molt més temps per
discutir les coses i per la qual cosa no estan en condicions d’estar a favor o en contra. També creu que un
tema tan important hauria tingut que tenir més difusió pel poble, més transparència, ja que molta gent no
s’assabentarà de res i la informació pública no serà efectiva i això no pot ser i demana es faci la màxima
difusió per que la gent pugui presentar al·legacions.
2.- L’Alcalde respon que s’ha treballat força la modificació per l’equip de govern i l’oposició també ja és la
tercera vegada que es passa pel ple, i no es poden estar més de tres hores per alguns problemes d’algun
regidor, creu que es normal que hagin discrepàncies entre els regidors.

3.- El Sr. Jordi Janés, en representació del grup municipal del PDECAT manifesta que votaran a favor, tot i els
dubtes, agraint al personal tècnic que els hagin informat per solucionat els mateixos.
Si que creu que hauria tingut que haver més temps, perquè l’urbanisme afectarà als nostre fills i es bo que
hagin aportacions.
Posada a votació la proposta amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que integren el nombre legal de
regidors del Ple, resta aprovada pels 10 vots a favor dels regidors d’ERC i del PDECAT, amb 2 abstencions
dels regidors del grup de SA.
5.- Expedient 60/2018. PROPOSTA D’ADHESIÓ AL CONVENI MARC PER A LA GESTIÓ DEL PLA LOCAL
DE JOVENTUT, ENTRE L’AJUNTAMENT D'ALCARRÀS I EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa mixta de serveis socials, joventut i ensenyament
celebrada el dia 16 de gener de 2018.
L’Alcalde-President, en virtut dels següents,
ANTECEDENTS
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Replica el Sr. Ezquerra dient que es menteix que no s’ha treballat suficient i que si les comissions s’ha de
perllongar es faci i no es tanquin perquè s’arribi a les deu. L’Alcalde respon que es una vergonya sentir
aquesta afirmació, no es just dir que es menteix amb totes les hores que s’ha treballat pels tècnics i el govern
i s’ha discutit en comissió, és una indecències. El Sr. Ezquerra diu que la indecència és tenir tres comissions
amb mig hora de diferència, passant temes tant importants com el pressupost i el poum.
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1.- Ates que Consell Comarcal del Segrià va adoptar, en data 1 de desembre 2017, aprovar les addendes per
la prestació de serveis socials bàsics i especialitzats i del conveni marc de gestió del Pla local de joventut.
2.- Atesa la proposta de motivació dels convenis, dels continguts següents:
CONVENI INTERADMINISTRATIU PER A LA GESTIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT.
" MANIFESTEN
Primer.- El Consell Comarcal del Segrià va presentar en data 21 de juliol del 2017 al Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya la sol·licitud de l’addenda al Contracte
programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració en matèria de serveis socials,
altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, per l’any 2017.
Aquest document articula els mecanismes de coordinació, cooperació i col·laboració entre el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Segrià quant a la prestació i el
finançament dels serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, que
s’inclouen en aquest text, i estableix els eixos estratègics, els objectius generals, les actuacions, els
mecanismes d’avaluació i el finançament que permetin aquesta major eficiència i eficàcia en la gestió
dels serveis.
Segon.- El contracte programa és l’eina de relació interadministrativa entre els ens locals de Catalunya i
el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i que ha d’englobar tots els serveis i programes de
l’àmbit competencial d’aquest; per tant, s’inclouran de manera progressiva en el marc d’aquest contracte
programa els diferents serveis en què col·laboren ambdues parts.
Mitjançant el contracte programa es concreta el finançament dels diferents serveis d’acord amb el marc
competencial actual i en funció del moment de desenvolupament de cadascun.
El Departament de treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Segrià, en data 24 d’octubre
de 2017 van signar l’Addenda del contracte Programa 2016-2019 per l’any 2017, on s’estableixen els
criteris, les condicions i els compromisos per cada un dels serveis i programes que inclou el contracte.

D’acord amb aquests antecedents,
Ambdues parts es reconeixen capacitat legal suficient per obligar-se i de mutu acord accepten el
contingut de les següents clàusules,
CLÀUSULES
Primer. El Consell Comarcal del Segrià i l’Ajuntament d'Alcarràs col·laboraran mútuament en el
desenvolupament i la implementació del Pla local de Joventut. En relació als objectius del PNJcat,
considerant especialment les prioritats identificades al PATJ 2020.
Segon. L’Ajuntament d'Alcarràs es compromet a procurar l’assoliment dels objectius del Pla Local de
Joventut que es concreten en:
Objectiu General
Promoure que les actuacions del Pla local de joventut es despleguin segons s’estableix als principis
rectors del PNJCat:, participació, transformació, integralitat.
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Tercer.- El 2017, i amb caràcter definitiu, s’ha incorporat al Contracte Programa el finançament dels Plans
Locals de Joventut dels ajuntaments, que fins al 2016 es gestionava mitjançant una convocatòria de
subvencions anual. En aquest sentit, l’addenda del contracte programa per l’any 2017 subscrit entre el
Departament de Treball, Afers Social i Famílies i el Consell Comarcal del Segrià, en data 24 d’octubre
2017 estableix en la seva Fitxa 43. Suport a plans locals i comarcals de joventut, que finançarà la
quantitat màxima de 8.890,00 € per el Pla Local de l’Ajuntament d'Alcarràs.
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Objectius Específics: Garantir que el pla local de joventut sigui coherent amb els reptes i objectius del
PNJcat.
Tercer: Accions que s’han de desenvolupar en el període 2017-2019
-

Manteniment d’un servei local de joventut per a la coordinació i el desplegament de PLJ

-

Impulsar i liderar el procés del PLJ.

-

Definir les actuacions que s’han de desplegar del PLJ.

-

Organitzar mesures i accions que concretin l’aplicació de la metodologia associada als principis
rectors del PNJcat; qualitat, participació, transformació, integralitat.

Quart. L’Ajuntament d'Alcarràs assumeix el compromís de:
Manteniment de les línies de treball en matèria de joventut.
L’ens local ha d’aportar, com ha mínim, un import econòmic equivalent al 10% de l’aportació de la DGJ.
Designar una persona, com interlocutor, de la seva organització per tal que exerceixi les tasques de
gestió i coordinació amb el Consell comarcal del Segrià per el seguiment del conveni.
Cinquè. L’Ajuntament d'Alcarràs assumeix el compromís de justificar al Consell Comarcal del Segrià la
realització de les activitats realitzades mitjançant la presentació de compte justificatiu normalitzat, el qual
ha de contenir la següent documentació:
Memòria descriptiva d’activitats i el dossier Rudel corresponent a la Fitxa 43 i Indicadors d’Avaluació.
(Annex 1).
Certificat d’intervenció justificatiu dels costos: Que ha d’incloure una relació classificada de despeses de
l’activitat, amb identificació del creditor(nom i cognom/s, DNI/NIE/CIF),import i data d’emissió i una relació
detallada d’altres ingressos o ajuts que hagin finançat l’activitat subvencionada amb indicació de l’import i
procedència, o una declaració d’inexistència.

No s’exigirà la presentació dels justificants de les despeses ni dels pagaments, si bé podrà demanar-ho la
intervenció comarcal en exercici del control financer que té encomanat.
La data màxima per presentar la justificació al Consell Comarcal serà el 10 de gener de l’any següent.
El crèdit pressupostari al qual s'imputa la despesa corresponent a aquesta subvenció el constitueix
l’aplicació pressupostària 2314/4620000
Sisè. El Consell Comarcal del Segrià assumeix els següents compromisos:
Presentar la sol·licitud al Departament de TSF la programació del PLJ d'Alcarràs.
Presentar al Departament de TSF el dossier RUDEL, corresponent a lla Fitxa 43 - Indicadors d’avaluació,
amb tota la informació requerida.
Justificar al Departament de TSF el cost de la despesa d’acord amb el model facilitat pel TSF.
Transferir a l’Ajuntament d'Alcarràs quantitat atorgada que consta en l’annex: Fitxa econòmica del
contracte programa 2017, d’acord als imports que es quantifiquen en la clàusula següent. - Justificar la
totalitat de l’import acordat segons el que s’especifica en l’apartat de recursos.
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L’ajuntament d'Alcarràs haurà de justificar anualment l’import total del pressupost, per fer la liquidació es
tindrà en compte l’import justificat, que ha de ser com a mínim l’import total pressupostat pel qual se’ls hi
ha concedit l’ajut. D’acord al que consta en l’annex: Fitxa econòmica de l’Addenda contracte programa
2017, haurà de justificar el cost corresponent a tota una anualitat que serà com a mínim de 27.400,00 €
per obtenir la subvenció de 8.890,00 €.
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Facilitar la coordinació interadministrativa entre els tècnics de l’administració local i la comarcal en el
desenvolupament de les activitats del PLJ.
Setè. L’Ajuntament per mitjà d’aquest conveni es compromet a la presentació de la justificació i assumir
les responsabilitats de funcionament d’aquest Servei.
Vuitè. Aquest conveni tindrà una durada vinculada al Contracte programa 2017-2019 i es prorrogarà de
forma expressa, pels exercicis següents naturals, fins a la signatura d’un nou contracte-programa.
Novè. Resolució anticipada del conveni.
El procediment a seguir en cas de segregació d’ajuntaments que assoleixen els 20.000 habitants i
accedeixen a la prestació de serveis, de forma directa, mancomunada o consorciada és el previst al
contracte-programa.
Desè. Aquest Conveni té caràcter interadministratiu, i en tot allò no previst en el mateix, s’atendrà al que
disposa el Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril ,text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, i la resta de normativa que sigui d’aplicació.
Qualsevol conflicte que pugui sorgir en la seva interpretació serà plantejat per la part lesionada davant
l’altra en via administrativa, sotmetent-se en cas de persistir la desavinença als òrgan competents de la
jurisdicció contenciosa administrativa.”
Proposa l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar i adherir-nos al conveni interadministratiu per a la Gestió del Pla Local de Joventut.
Tercer.- Delegar en l’Alcaldia la representació municipal per a la formalització del mateix i dels actes
d’execució corresponents.
No hi ha deliberació.

6.- Expedient 3858/2017. PROPOSTA D'ADHESIÓ ADDENDA CONVENI AMB EL DP. D'ENSENYAMENT
DEL PLA EDUCATIU D’ENTORN CURS 2017-2018.
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa mixta de serveis socials, joventut i ensenyament
celebrada el dia 16 de gener de 2018.
L’Alcalde-President, en virtut dels següents,
ANTECEDENTS
Primer.- Vista la proposta d'actuació del Director dels Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament de
la Generalitat de Catalunya, respecte a la creació del nou Pla educatiu d’entorn (PEE) com a instrument per
donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives d’Alcarràs i Torres de Segre, sol·licita
la formalització del Conveni de Col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant
el Departament d’Ensenyament i els Ajuntaments d’Alcarràs i Torres de Segre per al Pla Educatiu d’Entorn.
Segon.- Atès que el Ple va aprovar el conveni en data 11 d’octubre de 2017.
Tercer.- Atès que el Departament presenta proposta d’Addenda del conveni per a l’execució del conveni, de
l’extracte següent:
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Posada a votació la proposta amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que integren el nombre legal de
regidors del Ple, resta aprovada per unanimitat
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-Concretar l’aportació econòmica per a l’execució del conveni en 3.900,00 €.
-El Departament d’Ensenyament aportarà 3.000 €. Per donar suport a les actuacions per fomentar l’èxit
escolar i la participació de les famílies. En dos anualitats.
-Els Ajuntaments d’Alcarràs i Torres faran una aportació mínima de 900 €. Durant el mateix període.
-El Departament farà una bestreta de 3.000 €. a l’Ajuntament d’Alcarràs, un 35% a la signatura del conveni i el
65% prèvia certificació de la intervenció d’haver destinat els fons a les actuacions previstes al conveni,
incloent l’aportació municipal.
-A més caldrà certificar l’acta de l’aprovació de la Memòria per la comissió representativa-institucional
previata a la clàusula 12 ª del conveni.
-La justificació de les actuacions s’han de realitzar abans del 15 d’octubre de 2018.
Proposa l’adopció del següent
ACORD:
Primer. Aprovar l’Addenda del Conveni de Aprovació de conveni de col.laboració entre el Departament
d’Ensenyament i els Ajuntaments d’Alcarràs i Torres de Segre per al Pla Educatiu d’Entorn. Objectiu.
Segon.- Delegar en l’Alcaldia la formalització del conveni i en la regidora d’educació l’execució del mateix.
Tercer.- Delegar en l’Alcaldia la proposta de modificació del pressupost per a l’execució dels actes anteriors
un cop formalitzat el conveni i reconeguts els ingressos.
No hi ha deliberació.
Posada a votació la proposta amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que integren el nombre legal de
regidors del Ple, resta aprovada per unanimitat

7.- Expediente 967/2016. REVISIÓ DE LA PROPOSTA DE CREACIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE
TRESORER.
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda i Patrimoni celebrada el dia 16 de gener
de 2018.

ANTECEDENTS:

A) Resolucions i actuacions prèvies.
Al Ple en sessió del dia 29 de març de 2017, es va donar compte de les resolucions i actuacions
relacionades amb la tresoreria municipal, següents:
Primer.- El Ple de la Corporació Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 3 d’octubre de 2015, vista
la resolució GAH/1893/2016, de 21 de juliol, publicada al DOGC número 7175, de data 2/8/2016, en la
que es va crear el lloc de treball de Intervenció de classe segona de l’ajuntament d’Alcarràs. Que
procedeix que l’Ajuntament sol·liciti a la Direcció General d'Administració Local la creació i classificació
del lloc de tresoreria de l'Ajuntament, un cop reclassificada la secretaria i creat el lloc d'intervenció de
classe segona de l'Ajuntament i, en tot cas, amb anterioritat a la publicació en el BOE de la convocatòria
per al 2016 de la Direcció General de la Funció Pública del Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques del concurs unitari de llocs reservats a funcionaris d'Administració local amb habilitació de
caràcter nacional, procedeix crear el lloc de treball de Tresoreria.
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L’Alcalde-President, en virtut dels següents,
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Segon.- A tal efecte va acordar sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local de la creació del lloc
de treball de tresoreria, motivant que es pugui crear una Agrupació amb d’altres municipis pel seu
sosteniment. Així en data 29/11/2016 es va sol·licitar a la D.G.A.L.:
1.- dictar Resolució per la creació i classificació del lloc de tresoreria de l'Ajuntament d’Alcarràs.
Categoria d’Entrada.
2.- Que s’autoritzi exercir les funcions, fins a la provisió del lloc de treball, a l’actual funcionaria de
l’administració general que actualment desenvolupa les funcions Sra. Magda Godia Forcada.
3.- Que tingui coneixement que en breu es realitzaran contractes per tal d’agrupar el lloc de treball amb
els municipis confrontants o propers que han manifestat la seva voluntat d’estudiar l’agrupació per al
sosteniment de la Tresoreria.
Tercer.- Es vigent l’acord del Ple del dia 3 d’octubre de 2015, sol·licitant a la Direcció General
d’Administració Local:
1.- Que la creació del lloc de treball de tresoreria, significat que pressupostàriament no es pot atendre
cobrir la plaça amb funcionari d’habilitació nacional al 100% de jornada.
2.- Que alternativament es demanà que s’autoritzi exercir les funcions, fins a la provisió del lloc de treball,
a l’actual funcionaria de l’administració general que actualment desenvolupa les funcions Sra. Magda
Godia Forcada.
3.- Que es realitzaran contactes per tal d’agrupar el lloc de treball amb els municipis confrontants o
propers que han manifestat la seva voluntat d’estudiar l’agrupació per al sosteniment de la Tresoreria.

B) Requeriment de la D.G.A.L. de subsanació i millora de la sol.licitud.
La Direcció General d’Administració Local, a la vista de la sol·licitud anterior, informa en extracte el
següent:

2.- Que amb la normativa vigent (RD 1732/1994) no existeix la possibilitat de constituir una agrupació de
municipis pel manteniment del lloc de treball de tresoreria i fins que no s’aprovi el Reglament previst a
l’art. 92 bis de la Llei 7/85, de 2 d’abril, no es podrà acollir a l’agrupació interessada.
3.- Que s’aporti certificació de l’aprovació de la modificació de la plantilla i del catàleg dels llocs de
treball, esmenant els errors advertits en la classificació, en la forma següent: a. Subescala: només
intervenció tresoreria, b) classe/categoria: afegir categoria superior, c) grup/subgrup: A1, d) Nivell C.D.:
no pot ser diferent al que s’indica al catàleg, e) Jornada i horari de treball: 37,5 hores en còmput
setmanal.
Proposa l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Respecte a la modificació de la Plantilla i Catàleg de Llocs de Treball del lloc de Tresoreria.
A) Aprovar inicialment la proposta de Modificació puntual de la Plantilla, Catàleg/Relació de Llocs de
Treball per a l’exercici de 2018, incloent el requeriment de la Direcció General d’Administració Local que
restarà en la part modificada en la forma següent:
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1.- Que d’acord amb la normativa vigent (RD 1732/1994, de 29 de juliol, la única forma de provisió
possible d’un lloc de treball reservat a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional, sempre i quan no existeixi cap sol·licitud de funcionari habilitat interessat, és el nomenament
accidental sobre un funcionari de carrera de la corporació acreditant que es considera suficientment
capacitat per ocupar el lloc.
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MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I DEL CATÀLEG DE LLOCS DE
TREBALL 2018.
PERSONAL FUNCIONARI

A) Plantilla:

Denominació
places

de

les

Places

Vacant
s

Escala

Subescala

Classe /
Categoria

Nivell C.
Destinaci
Subgrup ó
Grup/

HABILITACIÓ
CARÀCTERNACIONAL

Tresorer/a.

1

1

F.H.N.

IntervencióTresoreria

Entrada
/

A1

26

Superior

B) Catàleg de llocs de treball:

DENOMINACIÓ DE LA PLAÇA

TRESORER/A.

N. PLACES

1

N. VACANTS

1

ESCALA

FUNCIONARIS HABILITACIÓ NACIONAL

SUBESCALA

INTERVENCIÓ-TRESORERIA

CLASSE/CATEGORIA

CATEGORIA ENTRADA / SUPERIOR

GRUB/SUBGRUP

A1

COMPLEMENT DESTINACIÓ.

26

COMPLEMENT ESPECIFIC

RESPONSABILITAT ECONÒMICA/TECNICA:
NIVELL 2= 1.974,38 €/mensuals.
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RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL-DETERMINACIÓ DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC.
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FUNCIONS

é atribuïdes legalment les funcions que s’indiquen a l’art.
92 bis, punt 1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local.

FORMA PROVISIÓ

CONCURS DE MÈRITS F.H.N.

DEPENDÈNCIA
FUNCIONAL

ORGÀNICA

I
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ALCALDIA/REGIDOR DELEGAT D’HISENDA.

CENTRE DE TREBALL

CASA CONSISTORIAL

HORARI DE TREBALL

DE 7,30 A 15,00 H. AMB DISPONIBILITAT AMPLIACIÓ
JORNADA PER MAJOR DEDICACIÓ (NIVELL 1).

JORNADA

100% JORNADA. 37,5 H. DE CÒMPUT SETMANAL.

B) Exposar al públic a la Secretaria Municipal, mitjançant edictes inserits al Tauler d’Anuncis i al Butlletí
oficial de la Província, per termini de quinze dies hàbils durant el qual els legítims interessats el podran
examinar i presentar les reclamacions que considerin adients. Significant que, en virtut de l'establert a
l'art. 150.1 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, es fa constar que les
modificacions del Pressupost, Plantilla orgànica i Relació de Llocs de Treball (Catàleg) del Pressupost
2016 es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions i
que contra l'aprovació definitiva del pressupost es podrà interposar-se directament recurs contenciósadministratiu, en la forma i terminis que estableixen les normes de la dita jurisdicció.
C) Donar compte a la representació sindical als efectes de informatius d’execució de resolucions
anteriorment comunicades i de la negociació iniciada de la Relació de Llocs de Treball.
E) Certificar l’aixecament a definitiu de l’acord anterior i donar compte a la Direcció General
d’Administració Local.

Sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local la creació del lloc de treball de Tresoreria de
l’Ajuntament d’Alcarràs, amb la classificació que consta a la Plantilla i Catàleg de Llocs de Treball aprovat
al punt anterior.

Tercer.- Sol.licitud de nomenament accidental.
Sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local que, un cop resolta la creació del lloc de treball el
nomenament accidental en la funcionaria de la Corporació, administrativa de l’Administració General, Sra.
Magda Godia Forcada, que es considera suficientment capacitada per ocupar el lloc donat que ha vingut
realitzant funcions relacionades amb la tresoreria des de fa més de 30 anys, essent la persona
autoritzada per la gestió de comptes, fons de Caixa de la Corporació, per la gestió de comptes, per la
realització de les actes d’arqueig i els controls de càrrecs i dates als òrgans de recaptació. Aquesta
sol·licitud es fa condicionada a la publicació de la resolució de la DGAL de creació i classificació del lloc
de treball.
Quart.- Inici de contactes per a l’agrupació de la tresoreria amb d’altres corporacions.
Sense perjudici que, d’acord amb la normativa vigent (RD 1732/1994), no existeix la possibilitat de
constituir una agrupació de municipis pel manteniment del lloc de treball de tresoreria. Es procurarà
l’agrupació per al manteniment de lloc de treball de tresoreria que s’aprovi el Reglament previst a l’art. 92
bis de la Llei 7/85, de 2 d’abril o altres disposicions que el possibilitin.
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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.
No hi ha deliberació.
Posada a votació la proposta amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que integren el nombre legal de
regidors del Ple, resta aprovada per unanimitat

8.- Expedient 1266/2017. RESOLUCIÓ DE PROCEDIMENT SANCIONADOR EN MATÈRIA DE
GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS.
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda i Patrimoni celebrada el dia 16 de gener
de 2018.
L’Alcalde-President, en virtut dels següents,
ANTECEDENTS
Primer.- En data del proppassat dia 14 de març es va iniciar per decret d’alcaldia expedient sancionador
contra C.G. NIE Y...4Q per una possible infracció de Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, i en la mateixa data es va emetre la proposta de resolució per part de
l’instructor, tot el qual li fou notificat degudament a l’interessat.
Segon.- L’anterior no ha formulat al·legacions.
Tercer.- Vista la proposta de resolució dictada per l’instructor que entén queden suficientment provats els fets
que ens ocupen i que s’escau la imposició d’una sanció per import de 80, 400 i 400 euros.
Quart.- Vist de tot l’anterior i especialment de l’acta policial de data12/01/2017, queda provat els fets
consistents en: El dia 12/01/2017 sobre les 16:22 hores, al carrer Sant Jordi, d'Alcarràs, els agents observen
la persona denunciada amb possessió d'un gos amb característiques de gos potencialment perillós, sense
tenir la llicència, l'assegurança, morrió i corretja.

Sisè.- Tals fets són constitutius d’una infracció lleu de l’Art. 7.3.e) sense morrió i deslligats (caràcter greu);
7.2.a) no censats (caràcter lleu); 7.3.b) no tenir assegurança (caràcter greu). De LLEI 10/1999, de 30 de
juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos , el qual disposa: 2. Són
infraccions lleus: a) No inscriure el gos al registre específic del municipi corresponent. 3. Són infraccions
greus: b) No contractar l'assegurança de responsabilitat civil. Portar els gossos deslligats i sense morrió a les
vies públiques.
L’article 11 preveu sancions de multa econòmica de 60 a 150 euros (lleu), 150 a 1.500 euros (greus) i 1.500 a
30.000 euros (molt greus), en funció de la concurrència de les circumstàncies graduadores d’acord amb
l’article 11.
En quan a les circumstàncies graduadores de la quantia de la sanció, a) La transcendència social i el
perjudici causat per la infracció comesa. b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la
comissió de la infracció. c) La reiteració o la reincidència en la comissió d'infraccions. En aquest cas les
circumstàncies que concorren són: conductes intencionades en tant que no poden fer-se per descuit. Hi ha
benefici en allò que s'estalvia en l'assegurança. Té transcendència social per la resta d'usuaris, almenys per
la percepció de la inseguretat, sobretot anant deslligat i sense morrió.
Setè.- És competent per resoldre aquest procediment: a) els alcaldes, per la comissió d'infraccions de
caràcter lleu. b) el ple de l'ajuntament, per la comissió d'infraccions de caràcter greu i molt greu.
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Cinquè.- Vist que l’autor d’aquests fets és Ciprian GRADINARIU NIE Y0993234Q, i n’és responsable directe.
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Proposa l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Imposar al Sr. C.G. dues sancions de 400 i 400 €. cadascuna d’elles a la mateixa persona, per les
dues infraccions de caràcter greu ressenyades a l’antecedent sisè anterior.
/...
Tercer.- Practicar la liquidació respecte la sanció de 800 euros a la persona sancionada. La liquidació podrà
fer-se efectiva en qualsevol de les formes establertes legalment, podent-se efectuar transferència bancària
en favor d'aquest Ajuntament, al c.c. núm. ES..... de CAIXABANK, o bé directament a la caixa municipal en
efectiu. El termini de pagament és: per a les liquidacions notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins al
dia 20 del mes següent o l’immediat hàbil posterior. Per a les liquidacions notificades entre els dies 16 i darrer
de cada mes, fins al dia 5 del segon mes posterior o l’immediat hàbil posterior. Finalitzats els terminis d’ingrés
esmentats, s’exigirà el deute en via de constrenyiment amb el recàrrec i interessos de demora legalment
establerts.
Oberta deliberació es donen en extracte les següents intervencions:
1.- El Sr. Jordi Janés vol aprofitar que ara es passa aquesta sanció i al proper hi haurà un altra, per reiterar la
demanada de que es faci una campanya de conscienciació sobre la tinença d’aquests gossos perillosos, per
evitar reduir el perill i els danys com es van patir recentment.
2.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra recorda que és molt important la tasca que fa la policia local, però vistos els
esdeveniments es replantejarà fer una campanya especial aprofitant la figura de l’agent de proximitat i
conscienciar als propietaris d’aquest gossos.
Posada a votació la proposta amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que integren el nombre legal de
regidors del Ple, resta aprovada per unanimitat

9.- Expedient 4720/2017. REGULARITZACIÓ REGISTRAL I CADASTRAL DE LA FINCA URBANA QUE
CONSTA DE TITULARITAT MUNICIPAL AL C. SANT SEBASTIÀ (REF. CADASTRAL 3650419 I FINCA
REGISTRAL 5094.
Atès el dictamen favorable de la Comissió Informativa d'Hisenda i Patrimoni celebrada el dia 16 de gener
de 2018.

Es dona compte de la resolució de l’Alcaldia per la qual es dicta la incoació de l’expedient de regularització
registral, del contingut següent.
ANTECEDENTS
El Sr. Santiago Jové Godia, ha exposat ser el legítim titular d’una fina inscrita al Registre de la Propietat núm.
2 de Lleida, inscrita al Tomo 1954, Llibre 136, Foli 161, Finca núm. 7319. Acreditant el seu títol com a hereu
del seu avi Sr. Josep Godia Jové i de la seva mare la Sra. Teresa Godia Cabases. Finca que es objecte de
doble immatriculació, ja que sobre la mateixa consta una finca que es diu de propietat municipal inscrita al
Tom 1650, Llibre 56, Foli 57, Fins núm. 5094. Reclamant li sigui reconeguda la seva propietat sobre la
mateixa.
Respecte a la finca inscrita per l’ajuntament cal fer constar que per acord del Ple del dia 28/01/1994, es va
acordar revisar l’Inventari de béns i inscriure al registre de la propietat una sèrie de finques que consten com
a de pròpies des del cadastre rústic de 1.955, algunes d'elles integrades al Cadastre urbà però sense
definir-se, als efectes de preservar els drets municipals i la defensa dels béns i s’acordà la seva inscripció
registral de, entre d’altres, la parcel.la 833 del polígon 9. 1,4073 Hs. Conseqüentment es van inscriure les
parcel·les al Registre de la Propietat, fent constar que no existia títol de possessió per posseir-se des de
temps immemorial, com a la resta de finques rústiques inscrites amb ocasió de la revisió de l’inventari per
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incorporar les finques que constaven a nom del municipi al cadastre de 1955-1987.
Posteriorment l’any 1989, com a conseqüència de l’entrada en vigor del nou cadastre urbà i la transformació
de la finca de rústica 833/9 a urbana, es va revisar l’inventari i es va inscriure la finca identificada com la
parcel.la urbana de referencia 36504, fent-se una posterior rectificació l’any 1989 per definir la façana al Cr.
St. Sebastià de superfície 2.000 m2. Cal dir que l’esmentada finca va ser cedida a precari a la Sra. Teresa
Godia Cabases amb una superfície de 1996 m2. Per acord de la Junta de Govern del dia 18 d’agost de 1989
i va ser objecte de litigis judicials.
Cal manifestar que el Sr. Santiago Jové Godia ha aportat en diferents moments documentació acreditativa de
la titularitat de la seva família de la finca, així com actuacions d’expropiacions que acrediten el seu títol.
Documentació que cal considerar.
Per la qual cosa,
DISPOSO:
Primer.- Incoar expedient per a la regularització registral i cadastral de la finca urbana que consta de titularitat
municipal al Cr. Sant Sebastià (ref. cadastral 3650419 i finca registral 5094), als efectes de considerar si
correspon la legítima titularitat al Sr. Santiago Jové Godia.
Segon.- Incorporar a l’expedient les certificacions inventarials i registrals corresponents, així com tota la
información aportada pel particular per acreditar el seu drets.
Tercer.- Encomanar als serveis jurídics municipal que informi i realitzi la corresponent proposta de resolució al
Ple de la Corporació.
Quart.- Que per la secretaria es lliuri informe de la corresponent resolució per a procedir a les rectificacions
cadastrals i registrals adients.
Proposant-se la seva següent
RESOLUCIÓ:
ÚNICA.- Ratificar la incoació de l’expedient de la resolució transcrita anteriorment.
Oberta deliberació es donen en extracte les següents intervencions:

Posada a votació la proposta amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que integren el nombre legal de
regidors del Ple, resta aprovada per unanimitat

10.- Expedient 288/2018 MOCIÓ EN DEFENSA DE LES INSTITUCIONS DE CATALUNYA I DELS SEUS
REPRESENTANTS ELECTES
El grup municipal Grup municipal d'E.R.C. a través del seu portaveu Sr. Santi Pelegrí Cortijo de
conformitat amb allò que preveu l'article 91.4 i 97 del Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, per les raons
d'urgència següents: El Comitè Executiu de l'ACM va aprovar el passat 20 de gener a Cardona, reunit
prèviament a l'Assemblea, una moció en defensa de les institucions catalanes i dels seus representants
electes. El document demana respectar els resultats electorals del 21D, la derogació de l'aplicació de
l'article 155 i exigeix l'alliberament dels presos polítics, entre d'altres. Per la qual cosa es vol sotmetre a
la consideració del ple l'assumpte següent no inclòs en l'ordre del dia, per al seu debat i, si escau, la seva
aprovació per part d'aquest.
MOCIÓ EN DEFENSA DE LES INSTITUCIONS DE CATALUNYA I DELS SEUS REPRESENTANTS
ELECTES
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1.- El Sr. Manel Ezquerra es manifesta satisfet perquè al final es pugui arribar a un acord amb aquest
assumpte.
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La democràcia sempre s’expressa a través del poder de decisió dels seus ciutadans i, per això, la
sobirania de Catalunya rau en la voluntat d’autogovern del poble català. Aquests dos conceptes són els
pilars de la societat catalana que sempre ha defensat, de manera exemplar, discutir i debatre idees de
forma pacífica, cívica i en un context de diàleg polític.
El Govern de la Generalitat ha expressat de forma reiterada la voluntat de revisar el marc d’autogovern,
adaptant-lo als anhels i demandes dels seus ciutadans, per disposar dels mecanismes per garantir i
millorar la seva qualitat de vida. Aquest procés també ha anat acompanyat de propostes per obtenir un
nou finançament, més just i adequat als esforços fiscals de la societat catalana. Malauradament, totes les
peticions han topat sempre amb una paret per part dels diversos governs de l’Estat espanyol. I fins i tot,
amb l’excusa de la crisi econòmica s’ha fet el contrari: recentralitzar i intervenir les finances de la
Generalitat.
Les constants negatives han generat que a Catalunya la majoria de ciutadans tinguin avui en dia un
sentiment de reivindicació molt més fort. S’ha vist constantment des del 2012 en les multitudinàries
manifestacions i mobilitzacions en defensa de les llibertats i del dret legítim a decidir a través de les
urnes. La consulta del 9 de novembre de 2014 i el referèndum de l’1 d’octubre de 2017 són exemples
clars de la voluntat democràtica de decidir, sempre sota paràmetres conciliadors, cívics i serens.
Davant d’aquestes reclamacions legítimes, no hi ha hagut cap política de mà estesa per part de l’Estat
espanyol. L’absència de mecanismes d’arbitratge, d’institucions mediadores i la utilització abusiva,
partidista i parcial del Tribunal Constitucional per part del Govern de l’Estat ha donat lloc a una crisi de
legitimitat democràtica. El Govern de l’Estat, enlloc d’afrontar de forma racional un problema polític per la
via del diàleg institucional, ha volgut anul·lar la voluntat del poble de Catalunya a través de la
judicialització de la política pels tribunals de justícia. Només cal recordar la petició de la Fiscalia General
de l’Estat d’investigar més de 700 alcaldes i alcaldesses compromesos amb el dret a decidir a través de
les urnes, que ha comportat haver de declarar davant d’un jutge.

De forma simultània el Govern central va acordar donar ordres a la Fiscalia perquè instés l’acusació
contra els representants del Consell Executiu, cosa que va comportar que membres del Govern català,
començant pel seu President, haguessin de marxar obligats a l’exili i vuit consellers i conselleres van ser
detinguts i empresonats desprès de ser interrogats a l’Audiència Nacional pels presumptes delictes de
rebel·lió, sedició, malbaratament de cabals públics i desobediència. Sis consellers han estat un mes a la
presó, i el vicepresident Oriol Junqueras i el conseller d’Interior Joaquim Forn encara hi són des de fa
més de 79 dies. També s’ha acusat de greus delictes a sis membres de la Mesa del Parlament, i la
mateixa Presidenta del Parlament va haver de passar una nit a la presó, i va sortir l’endemà després de
dipositar una quantiosa fiança i s’han adoptat mesures cautelars contra els altres membres de la Mesa.
Prèviament també es van empresonar de forma preventiva i sense fiança a Jordi Sánchez, president de
l’Assemblea Nacional Catalana, i Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, i encara romanen a la presó
des de fa més tres mesos, malgrat haver actuat sempre de forma cívica i pacífica. Igualment, es
mantenen diverses actuacions judicials obertes contra altres alts càrrecs del Govern, i dirigents
sobiranistes.
La presó provisional és una mesura cautelar que només s’hauria d’aplicar en circumstàncies excepcionals
i ben justificades, que clarament no es donen en aquests casos, i resulta evident la manca de solidesa
dels arguments legals per mantenir-los a la presó.
El món local de Catalunya sempre s’ha caracteritzat per la seva proximitat, voluntat de servei i compromís
amb la ciutadania, actuant amb lleialtat i respecte a les institucions de Catalunya, i defensant la
democràcia.
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L’aplicació barroera de l’article 155 de la Constitució espanyola, una mesura excepcional que s’ha
imposat en uns termes que generen seriosos dubtes de sobre la seva constitucionalitat, ha comportat que
el Govern de l‘Estat ha dissolt i substituït les nostres institucions. Així, ha limitat l’activitat i la capacitat de
decisió del Parlament de Catalunya, ha cessat també el Govern de la Generalitat i els seus responsables
polítics, ha aplicat mesures d’intervenció extraordinàries per controlar les finances de la Generalitat i per
dissoldre i liquidar organismes administratius, acomiadar personal i facilitar l’espoli del nostre patrimoni
cultural, entre d’altres. També a l’empara d’aquest article s’han convocat les eleccions al Parlament de
Catalunya del passat 21 de desembre.
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Per aquests motius, es proposa a l’Ajuntament d’Alcarràs el següent
PRIMER.- Incloure a l’ordre del dia la moció per raons d’urgència.
SEGON.- Aprovar el següent
ACORD:
Primer.- Instar a les institucions de l’Estat a respectar i acceptar la voluntat inequívoca dels ciutadans de
Catalunya expressada a les urnes el 21D. La legitimació de les institucions rau en la voluntat democràtica
de la ciutadania quan aquesta expressa lliurement el seu vot, i encara que ha estat en circumstàncies
excepcionals i sense igualtat de condicions, el resultat ha estat diàfan i inequívoc.
Segon.- Exigir la derogació de forma immediata de la intervenció de les institucions de Catalunya i la
finalització de qualsevol tutela externa del nostre autogovern, tant per la via emparada formalment en
l’article 155 de la Constitució Espanyola, com mitjançant la intervenció de les finances de la Generalitat a
través d’un control més basat en criteris d’oportunitat i arbitrarietat que de legalitat.
Tercer.- Instar a l’alliberament dels presos polítics catalans, tres d’ells representants polítics catalans
elegits pel poble de Catalunya, que continuen empresonats, en aplicació desproporcionada d’una mesura
cautelar que no té raó de ser perquè no hi ha cap risc de reiteració presumptament delictiva ni d’actuació
violenta.
Quart.- Exigir la fi de la persecució judicial de la qual són víctimes les institucions de Catalunya, i els
polítics i líders socials que s’han implicat en el procés polític català, demanant que s’afronti la solució
d’aquest conflicte polític per la via del diàleg, la negociació i el reconeixement polític, i en cap cas per la
persecució i repressió.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució al President del Parlament de Catalunya i a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques (ACM).

Oberta deliberació es donen en extracte les següents intervencions:

2.- El Sr. Jordi Janés, pel grup municipal del PDECAT, manifesta que com sempre votaran a favor de totes les
mocions en defensa de les nostres institucions, ara per que es retorni el govern usurpat, per l’alliberament
dels presos polítics i dels polítics exiliats
3.- El Sr. Miquel Serra, pel grup municipal d’ERC, es manifesta a favor d’aquesta moció important en l’actual
moment polític, per tal d’aconseguir l’alliberament dels presos i demanant diàleg i més política al govern
espanyol
Posada a votació la proposta amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que integren el nombre legal de
regidors del Ple, resta aprovada per unanimitat

B) PART ACTIVITAT DE CONTROL.

11.- Expedient JGL/2017/16. JGL/2018/016. COMUNICACIÓ DE DECRETS DE L'ALCALDIA I ACORDS
DE LA JUNTA DE GOVERN.
Atès el dictamen de la comissió informativa de Governació celebrada el dia 16 de gener de 2018.
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1.- El Sr. Manel Ezquerra, pel grup municipal de SA, es manifesta a favor perquè els fets exposats són una
distorsió democràtica, no poden haver persones a la presó per raons polítiques i espera que aviat s’acabi
aquesta història.
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L’Alcalde-President, en virtut dels següents,
ANTECEDENTS:
L'Alcalde-President comunica al Ple els Decrets de l'Alcaldia i les resolucions de la Junta de Govern,
acordats en virtut de les seves competències, que consten a les actes comunicades als regidors, del
resum següent:
Núm. 16/2017. acta sessió extraordinària del dia 14 de desembre de 2017.
1.- Expedient. 4158/2017. Propostes de formació del pressupost generals, bases d’execució, plantilla
orgànica i catàleg de llocs de treball per a 2018.

Núm. 17/2017. acta sessió extraordinària del dia 22 de desembre de 2017.
1.- Expedient. 4158/2017. Propostes de formació del pressupost generals, bases d’execució, plantilla
orgànica i catàleg de llocs de treball per a 2018.

Núm. 18/2017. acta sessió extraordinària del dia 27 de desembre de 2017.
1.- Expedient. 4158/2017. Propostes de formació del pressupost generals, bases d’execució, plantilla
orgànica i catàleg de llocs de treball per a 2018.

1.- Aprovació actes sessions anteriors.
2.- Expedient 4786/2017. Festius locals d’obertura de comerços locals.
3.- Expedient 2331/2017: rectificació d’errors materials de les superfícies expressades en les operacions
de segregació, agrupació i declaració d’obra nova per adequar la implantació de la planta de desimpacte
de purins sobre terreny de propietat municipal
4.- Expedient 1061/2017. comunicació de llicència de centre de culte de pública concurrència de la
comunitat islàmica d'Alcarràs. ant. expt. 1711/2016.
5.- Expedient 4158/2017. propostes de formació del pressupost general, bases d'execució, plantilla
orgànica i catàleg de llocs de treball per a l'exercici de 2018.
6.- Comunicació de decrets alcaldia des de el núm. 799, del 16/10/2017, al núm. 996 del 30/11/2017 i del
núm. 1 del 02/01/2018 al núm. 3 del 03/01/2018.
El Ple es dona per comunicat.

12.- PRECS I PREGUNTES DELS GRUPS MUNICIPALS.
Com es va proposar al punt primer, resta d’aplicació en aquest apartat el reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic i les normes d’organització aprovades pel Ple d’aquest ajuntament en data 29 de
juny de 2015.
Primer.- Precs i Preguntes del portaveu-regidor del grup municipal de S.A. Sr. Manel Ezquerra:
El Sr. Manel Ezquerra manifesta que té 1 prec i 6 preguntes, i voldria que se li doni la possibilitat de
formular-la una a una i tinguessin la mateixa resposta puntualment, com al ple anterior. L’Alcalde respon que
per raons d’ordre demana que es facin totes les preguntes i després es donarà resposta a totes. Amb el que
el Sr. Ezquerra no està d’acord renunciant per aquest motiu a formular-les. Solament farà el prec següent:
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Núm. 01/2018. acta sessió ordinària del dia 3 de gener de 2018.
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1.- Prec . Els bons governants es distingeixen per saber-se entendre’s amb els que no pensen com ell.
Agrairíem que intenteu fer passos en aquest sentit
L’Alcalde es dona per assabentat.

Segon.- Precs i preguntes dels regidors del grup municipal del PDeCAT. El regidor-portaveu Sr. Jordi
Janés, efectua les següents:
1ª.- Respecte a la Festa del porc. Quin criteri vau seguir per canviar la festa d’ubicació i doblar el preu del
entrepà? . En podeu informar perquè es van contractar 2 persones externes a la festa per cobrar els
entrepans?
Va ser consensuat amb les mestresses de casa?. Quin criteri va seguir l’equip de govern per la contractació
del logotip de la festa del porc mondongo?. No tenim dissenyadors gràfics al poble? Que l’hem de contractar
a Ascó.
2ª.- Respecte als Parcs canins. Observem que al pressupost d’enguany heu posat una partida de 10.000€,
volíem saber a que es destinarà, a campanyes de sensibilització per reduir la quantitat de defecacions que hi
ha als carrers?, i si també teniu pensat fer una campanya per a gossos perillosos?, ja que aquest ple passem
una sanció per un gos perillós i el proper ple passarem una sanció de un altre gos perillós que va mossegar
un infant del poble per no complir cap de les normatives vigents.
3ª.- Respecte al Pantà de l’ Arròs. Avui tornem a reclamar a l’equip de govern més sensibilitat amb els espais
verds i el medi ambient, com ja ens teniu acostumats el pantà de l’arròs que es un espai de pla especial
d’interès nacional, del qual rebem una subvenció per mantenir-lo amb condicions. Demanem la neteja urgent
de canyes i branques caigudes, degut a que estem a un mes i mig de la nidificació dels ocells i podríem
danys als nius.
4ª.- Respecte al Pou de Gel. Quines son
s’executaran aquest any? 22.000 €.

les accions de restauració i catalogació del pou de gel que

6ª.- Respecte a les escales de l’església. Quan teniu previst la reparació i conservació de les escales de
l’església, estan amb un pèssim estat, faltant formigó de les cantonades i sortint la peça metàl·lica rovellada
de quan es van construir aquestes escales.
7ª.- Respecte a la Campana de l’església. Ens comenten que l’estat de les campanes es pèssim, volem
demanar a l’equip de govern que faci fer un estudi tècnic de estat d’aquestes per garantir la seguretat.
8ª.- Respecte al restaurant carrer segrià. Fa tres dies va aparèixer els murs de formigó tombats i sense la
cadena, que haurien de prohibir l’accés al comunal, fet servir d’aparcament pels clients d’aquest restaurant.
Recordem que van venir al darrer ple ordinari els veïns d’aquest carrer i l’alcalde va agafar el compromís de
tancar aquest espai, el compromís del nostre alcalde va durar ven poc, ni una setmana desprès d’haver
tancat totalment l’accés a aquest comunal, un dia va aparèixer una cadena i un horari que permetia de 7 del
mati a 7 de la tarda obrir, sense consentiment de tots els veïns, es la uniterlitat que ens te acostumat aquest
alcalde, doncs be avui veiem aquest acte vandàlic provocat per uns clients que es van trobar el cotxe tancat
amb la cadena i que van utilitzar la força per sortit. Miquel et demanem que tanquis totalment aquet pàrquing
i acabem amb els problemes, ara vindrà l’estiu i això passarà setmanalment. – haurem de tornar a veure els
veïns a les sessions de plens denunciant la seva situació? L’ajuntament no hauria de vetllar per la pau i
convinença al nostre poble?
9ª.- Prec. Revisant factures hem trobat una factura que volem una explicació. Voldríem demanar la retirada
dels cartells ERC cartells campanya electoral del 21 de desembre, us recordem que a la campanya electoral
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5ª.- Respecte al Cementiri. Un altre any veiem que posem al pressupost 450.000€ per la nova construcció del
nou cementiri, portem diversos anys darrere aquesta construcció, que per cert no ha estat mai una obra
prioritària per l’equip de govern, portant al límit la llei catalana que demana tenir un stock de nínxols depenent
dels habitants censats 10%..
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municipal de 2015 , el dilluns següent ens vàreu fer arribar un correu perquè retiréssim tota la propaganda
electoral.
L’Alcalde i d’altres regidors delegats responen a les preguntes en la forma següent:
1.- Respecte a la Festa del porc, la regidora delegada de festes Sra. Laia Sisó, respon que cada any quan
s’acaba la realització d’una festa es reuneixen amb les persones afectades, aquesta vegada amb les
Mestresses de Casa, per intentar millorar per l’any vinent, així es va fer l’any passat i es va considerar canviar
la ubicació al polivalent per intentar que la gent es quedés a la festa i no marxessin amb els entrepans, ja que
després d’una setmana de festa estava be la recompensa de viure la festa al mateix lloc. En conclusió es va
valorar i acordar amb la junta de les Mestresses el canvi d’ubicació, com el muntatge com el preu de 2€, per
tal que la festa del porc, que té molta despesa, tingués un millor finançament, limitant la venda dels entrepans
a 6 per persona, no perquè l’hagués dit la interventora.
L’Alcalde afegeix que es va contractar gent externa per ajudar a vendre tiquets i evitar enfrontaments de les
Mestresses amb els veïns pel tema del màxim d’entrepans a vendre, és l’ajuntament el que té la
responsabilitat i ha d’evitar enfrontaments dels voluntaris amb els veïns.
L’Alcalde afegeix que el tema del logotip del mondongo es va parlar amb diferents associacions ramaderes i
amb els comerciants, carnisseries per tal de promocionar una manera de processar la carn que es la que es
fa al poble, totes estaven d’acord amb fer un logo de promoció, però davant la falta de resposta directa, es va
optar per aprovar el logotip que s’ha anunciat.
2ª.- Respecte als Parcs canins. El regidor Sr. Santi Pelegrí fa referencia al que s’ha comentat en un punt
anterior, s’estudiarà per la policia local alguna campanya mitjançant l’agent de proximitat.
3ª.- Respecte al Pantà de l’ Arròs. El regidor delegat de medi ambient Sr. Jordi Estela, respon que
desconeixia que estigués en tan mal estat, acostuma a controlar-se cada tres mesos, no obstant encomanarà
a la brigada que es revisió l’estat i es millor, però no creu que si es fa alguna actuació afecti als nius.
4ª.- Respecte a les escales de l’església. El regidor Sr. Santi Pelegrí informa que es va comunicar en una
comissió d’urbanisme que primer s’acabarien les obres del Bar Casanovas i després aniríem a reparar les
escales de l’església, la previsió es començar en una setmana, passades les vacances del personal.
5ª.- Respecte a la Campana de l’església, l’Alcalde diu que ho miraran perquè no tenien noticies.

7ª.- Respecte al restaurant carrer segrià. L’Alcalde informa que no s’ha fet res unilateralment, els veïns
estaven contentíssims amb la solució que es va donar. Però es va fer una nova proposta de ficar una cadena
per l’entrada del pàrquing, que es va dir a un veí però perquè ho trasllades a la resta del col·lectiu. Inicialment
els veïns no volien però s’havia de provar la proposta de la cadena, a la vista de les signatures per aparcar
cotxes i a petició de la propietària de fer-se responsable d’obrir i tancar la cadena, per permetre l’aparcament
de càrregues i descàrregues i per la gent gran, es va decidir fincar la cadena i sembla que la gent està
contenta amb la nova solució. Apart d’alguna gamberrada durant la festa major que van tombar les barreres,
sembla que funciona.
El Sr. Jordi Janés replica en la forma següent:
- Han tingut un incident amb l’aparcament de l’Avi Pep i en tindran més sorpreses i ja es queixaran els veïns .
- Creu que s’ha de curar dels nius i que s’han de netejar el pantà de l’arròs d’esbarzers, ja que costa entrar,
demanant que es posi interès.
- Recorda a la regidora Sra. Laia Sisò que a la festa de la matança engany van sobrar 700 entrepans, pot ser
per causa del preu incrementat. I creu que el tema de ficar dos persones per cobrar es va tenir que reforçar
amb l’ajut de les mestresses. Demanant es replantejo per l’any vinent.
- Insistint que el logotip del mondongo s’hauria tingut que dissenyar per artistes del poble i no anar a buscar
una empresa d’Ascó.
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6ª.- Respecte als nius de l’església, l’Alcalde informa que no tenen notícies després de la visita que van fer
juntament amb l’Alcalde de Soses, per acompanyar als tècnics del Bisbat a la Diputació per tal d’aconseguir
un ajut per fer les instal·lacions que es van demanar i que recolzaven els dos ajuntaments més afectats.
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L’Alcalde contesta:
- Que es valorarà en la reunió que es fa sempre després de la festa, però ha sentit que a la gent els va
agradar el nou emplaçament.
- El limitar a 6 els entrepans es perquè l’any passat havia gent que es va en dur fins a 30 de cop.
- No es que hagin sobrat 700 entrepans, més que l’any passat, es que es van adquirir 4.600 entrepans quan
l’any passat van ser 4000, es van vendre més i el preu va ser una decisió política.
- Le Mestresses no rebien diners, ara reben 1€ per entrepà, es dona en forma d’ajut-subvenció per la molta
activitat que fa aquesta associació. La valoració final es positiva, però tot es millorable.
8.- Respecte al Prec l’Alcalde contesta que el seu partit ho va pagar tot directament, la Troca feia feines per la
brigada però no pel seu acte electoral que ho van manegar directament. Es manifesta que s’aclarirà el tema
perquè ells no van demanar cap servei addicional del que van fer i pagar ells.
La interventora amplia la informació dient que la factura era correcta però no el concepte que se li va aplicar
comptablement.
El Sr. Jordi Janés del PDECAT demana que, igual com se les va requerir al seu partit en anteriors comicis, es
retiri la propaganda electoral que encara esta a la via pública de les darreres eleccions.
L’Alcalde contesta que així es farà.
No havent més assumptes que tractar l’Alcalde aixeca la sessió en el lloc, data i hora indicats a
l’encapçalament.
I perquè consti als efectes establerts als arts. 203 al 207 del R.O.F. (R.D. 2568/86, de 28 de novembre), lliuro
aquest certificat, amb reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent i amb el vistiplau
del Sr. Alcalde.
Alcarràs, a la data indicada al marge.
CERTIFICAT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.
Vist i Plau.
L'ALCALDE.
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EL SECRETARI.

