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ACTA NÚM. 11/2014
ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 25 DE NOVEMBRE DE 2014.

Data: 25 de novembre de 2014.
Horari: Inici a les 19:00 h i acabament a les 20:00 h.
Lloc: Sala de sessions.
A les 19:00 hores del dia vint-i-cinc de novembre de dos mil catorze, es reuneix a la Sala de Sessions de la Casa
Consistorial el Ple de la Corporació Municipal de la Vila d’Alcarràs, presidida pel Sr. Alcalde-President Sr. Miquel Serra
Godia, amb l’assistència dels regidors que es relacionen seguidament, i la del Secretari-Interventor Sr. Pere Biedma
Agüera, que certifica.

ASSISTENTS :

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

Regidors:

Sra. Montserrat Clarisó i Vilaseca (ERC)
Regidor-Primer Tt. d’Alcalde:
Sr. Santi Pelegrí Cortijo (ERC).
Sr. Jaume Bernis I Castells (ERC).
Sr. Alex Planes i Molet (PSC).
Segona Tt. d’Alcalde:
Sr. Gerard Serra i Martínez (CiU).
Sra. Marina Forcada i Escarp (PSC).
Sra. M. Antonieta Ribes I Companys (CiU).
Regidora-Tercera Tt. d’Alcalde Sra. Maite Codina i Sra. Edurne Laurenz i Bagué (CiU).
Badia (ERC).
Sr. Santiago Santamaria i Mas (CiU).
Sr. Jordi Casals i Tomàs (CiU).
Secretari-Interventor:
Sr. Simeó Abad i Moliné (PP).
Sr. Pere Biedma i Agüera.

ABSÈNCIES:
No es donen.

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

ORDRE DEL DIA:

1.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
L’Alcalde-President Sr. Miquel Serra, donant per llegit l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el
dia 1 d’octubre de 2014, proposa la seva aprovació, amb la esmena següent:
Primera.- Es proposa rectificar l’acta del dia 1 d’octubre de 2014, relativa al punt 7.- CONVENI MARC DE COOPERACIÓ
ENTRE MUNICIPIS I ALTRES ENTITATS PER A LA PROMOCIÓ DEL CAMÍ IGNASIÀ LOIOLA- MANRESA, per tal de
rectificar els errors en la transcripció del conveni, respecte als apartats següents, que restaran en la forma següent:
Part resolutòria “ACORD:”
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Part de “ PACTES”:
Apartat “II. - Execució i desenvolupament dels objectius:”
Afegir l’apartat e) i canviar el nominal de les lletres dels punts següents:
“/..
e) Cercaran i analitzaran possibles fonts de finançament públiques i/o privades i convocatòries de subvencions
destinades a accions que tinguin a veure amb el desenvolupament del Camí Ignasià, i gestionaran la consegüent
presentació de propostes de finançament als ens pertinents.
f) Realitzaran qualsevol altra activitat relacionada amb aquests objectius, amb subjecció a la legislació vigent.
g) Convocaran i/o assistiran a les reunions que precisi el desenvolupament dels objectius.”
Apartat “III. – Accions:”
Afegir el punt següent:
“• Cercar i analitzar fonts de finançament públiques i/o privades i convocatòries de subvencions d'índole autonòmica,
nacional i europea que puguin ser susceptibles de proveir finançament al desenvolupament del Camí Ignasià, i
preparar, sol·licitar i gestionar conjuntament la participació en elles.”
Apartat “VI. Període de vigència:”
Resta en la forma següent:
“Aquest Conveni tindrà una durada de dos anys. S'entendrà prorrogat tàcitament aquest termini cada 2 anys, fins a
un màxim de 10, si en els 10 dies anteriors a la data de finalització del conveni, cap de les parts denuncia la seva
resolució.”
Apartat “VIII. - Naturalesa administrativa:”
Resta en la forma següent:
“El present conveni té naturalesa administrativa. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia en la seva aplicació
efectiva, s'efectuarà el corresponent anàlisi a través de reunions periòdiques de la Comissió de seguiment. Si no és
possible arribar a un acord, els conflictes se sotmetran als jutjats i tribunals contenciosos competents.”
Preguntant l’Alcaldia als regidors si tenen alguna proposta d’esmena més.
Oberta deliberació...
Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència dels 13 regidors que integren el ple, resta aprovada per
unanimitat.
2.- COMUNICACIÓ D’ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN I DECRETS ALCALDIA.
a) Comunicació de Decrets de l’Alcaldia.
L’Alcalde-President comunica que per raons d’urgència i en virtut de les pròpies competències ha dictat els decrets del
nombre, data i de l’extracte següent:
-Consten a les actes de la Junta de Govern que seguidament es citen.
El Ple es dóna per comunicat.
b) Comunicació d’acords adoptats en Junta de Govern.
L’Alcalde-President dóna compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern, en les sessions que més endavant
es citen, quines actes han estat avançades als regidors amb l’esborrany de l’acta acompanyat a la convocatòria,
següents:
Sessió del dia 8 d’octubre de 2014.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 17 de setembre de 2014.
2.- Comunicació de decrets Alcaldia relacionats amb diversos serveis.
3.- Resolució de concessió de la llicència d’ocupació de la via pública i autorització de mercat ambulant al polígon
Polinasa.
4.- Sol·licitud d’alta a la plataforma Administració Oberta de Catalunya, servei de facturació electrònica FAC-e.
5.- Sol·licitud subvenció destinada als programes de suport al desenvolupament local. (Aodl)
6.- Aprovació d’actuacions de la 3ª Fira del Comerç i el Rebost d’Alcarràs.
7.- Atorgament de llicències i aprovació de factures dictaminades favorablement en Comissió informativa d’Urbanisme i
compres del dia 23 de setembre de 2014.
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8.- Assumptes de diversos serveis: 8.1.- Presentació de l’Associació de propietaris del polígon industrial de Polinasa.
8.2.- Acceptació de la reducció de valors cadastrals sol·licitada a la Gerència del Cadastre. 8.3.- Resolució per al dipòsit
de restes arqueològiques de la pl. Major al Museu Diocesà de Lleida per posterior conveni d’exposició. 8.4.- Contractació
menor de serveis pel Servei de balls Lo Casino.
Sessió del dia 29 d’octubre de 2014.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 8 d’octubre de 2014.
2.- Comunicació de decrets Alcaldia relacionats amb diversos serveis.
3.- Resolució de concessió de la llicència d’ocupació de la via pública i autorització de mercat ambulant al polígon
Polinasa.
4.- Sol.licitud d’alta a la plataforma Administració Oberta de Catalunya, servei de facturació electrònica fac-e.
5.- Sol·licitud subvenció destinada als programes de suport al desenvolupament local. (aodl)
6.- Aprovació d’actuacions de la 3ª Fira del Comerç i el Rebost d’Alcarràs.
7.- Atorgament de llicències i aprovació de factures dictaminades favorablement en Comissió informativa d’Urbanisme i
compres del dia 23 de setembre de 2014.
8.- Assumptes de diversos serveis: 8.1.- Presentació de l’Associació de propietaris del polígon industrial de Polinasa.
8.2.- Acceptació de la reducció de valors cadastrals sol·licitada a la Gerència del Cadastre. 8.3.- Resolució per al dipòsit
de restes arqueològiques de la pl. Major al Museu Diocesà de Lleida per posterior conveni d’exposició. 8.4.- Contractació
menor de serveis pel Servei de balls Lo Casino.
El Ple es dóna per comunicat.

3.- MOCIÓ PER L’APROVACIÓ DE MANIFEST DE DENÚNCIA DELS CÀRRECS ELECTES DE CATALUNYA
DAVANT LES NACIONS UNIDES, EL PARLAMENT EUROPEU, LA COMISSIÓ EUROPEA, EL CONSELL
D'EUROPA I L’OSCE
L’Alcalde proposa l’aprovació de la resolució dictaminada a la comissió informativa de Governació del dia 20 de
novembre de 2014, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS:
Vista la Proposta de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i de l’Associació de Municipis per la
Independència, de manifest de denúncia dels càrrecs electes de Catalunya i de la Ciutadania davant de les Nacions
Unides, el Parlament Europeu, la Comissió Europea, el Consell d’Europa i l’OSCE, que va ser recolzada per una part
important de les persones que van acudir al procés participatiu celebrat el dia 9 de novembre de 2014 sobre el futur
polític de Catalunya.
Atès el dictamen favorable de la Comissió informativa de governació celebrada el dia 20 de novembre de 2014, es
proposa per l’Alcaldia:
Primer.- Aprovar el següent:
MANIFEST:
Els càrrecs electes sotasignats, que representem una àmplia majoria de la ciutadania catalana a el Parlament de
Catalunya, al Parlament Europeu, en les Corts espanyoles i en els Ajuntaments de Catalunya, ens adrecem a les
Nacions Unides, al Parlament europeu, a la Comissió europea, al Consell d'Europa i a l’Organització per a la
Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE) l’OSCE, per denunciar l'Estat espanyol com a responsable de vulnerar
el dret del poble català a decidir el seu futur polític en impedir-li l’exercici de la democràcia mitjançant un referèndum
o consulta homologable internacionalment.
1.- El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà i, com a
tal, es reconeix a sí mateix el dret a decidir el seu futur polític, perquè:
a) El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat i exercit democràticament la voluntat
d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i
de reforçar la cultura pròpia i la identitat col·lectiva.
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b) L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català, en les seves institucions
seculars i en la tradició jurídica catalana.
c) Els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les forces polítiques i socials catalanes
han impulsat mesures de transformació del marc polític i jurídic. La més recent es va concretar en el procés de
reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya aprovat pel Parlament el setembre de 2005, tramitat i aprovat per les
Corts espanyoles i referendat per la ciutadania de Catalunya el juny de 2006. Quatre anys després, el Tribunal
Constitucional va modificar-lo substancialment, contravenint la voluntat popular. El Tribunal Constitucional va posar
en evidència la seva politització, actuant com si fos una cambra parlamentària, vulnerant així un dels principis bàsics
dels sistemes democràtics, la divisió de poders i la seva independència.
d) Des d’aleshores, Catalunya es regeix per un Estatut d’autonomia que no és el que van aprovar els seus
ciutadans. El 10 de juliol de 2010, Barcelona acull una manifestació de més d’un milió de ciutadans que protesta
contra la sentència del Tribunal Constitucional.
2.- El poble català, directament o mitjançant els seus representants polítics, en els darrers anys ha expressat
repetidament la seva voluntat de decidir el seu futur polític:
a) L’11 de setembre de 2012, Diada Nacional de Catalunya, els carrers del centre de Barcelona donen cabuda a la
manifestació més gran de la història de Catalunya, encapçalada pel lema “Catalunya, nou Estat d’Europa”. En la
mateixa data en els dos anys posteriors, la ciutadania demostra la seva capacitat de mobilització i d’organització
amb la Via catalana, una cadena humana que recorre tot el país al llarg de més de 400 quilòmetres, i amb la
construcció d’una “V” humana que omple les dues principals artèries urbanes de la capital del país.
b) El 25 de novembre de 2012 se celebren unes eleccions al Parlament de Catalunya, de les quals en surt un
mandat inequívoc: l’exercici del dret a decidir el futur polític de Catalunya. Aquesta voluntat del Parlament de
Catalunya va quedar recollida en la «Declaració de Sobirania i del Dret a Decidir del Poble de Catalunya», aprovada
el gener de 2013 i que va comptar amb el suport de més de 2/3 dels membres del Parlament. Aquesta declaració va
ser impugnada pel Govern de l’Estat espanyol davant del Tribunal Constitucional, que la va anul·lar parcialment.
c) Durant el mes de setembre de 2014, el 96% dels 947 municipis de Catalunya han aprovat, en sessions plenàries,
el seu suport al Parlament i al Govern de Catalunya per dur a terme la Consulta del 9 de novembre de 2014.
3.- El Parlament i el Govern de Catalunya han seguit tots els passos necessaris per poder complir el mandat
democràtic derivat de les eleccions del 25 de novembre de 2012 i, en tot moment, han seguit els principis de
legitimitat democràtica, diàleg, negociació, legalitat i cohesió social, tal com estava previst en la Declaració de
Sobirania:
a) El desembre de 2013, les forces polítiques favorables a l’exercici del dret a decidir van consensuar la data del 9
de novembre per a la celebració del referèndum i la pregunta que es plantejaria a la ciutadania.
b) L’abril de 2014, una delegació de parlamentaris nomenada pel Parlament de Catalunya van sol·licitar a les Corts
Espanyoles el traspàs de la facultat per convocar un referèndum sobre el futur polític de Catalunya. Les Corts
Espanyoles van denegar el traspàs d’aquesta facultat.
c) El mes de setembre de 2014, el Parlament de Catalunya va aprovar per una àmplia majoria una Llei de consultes
no referendàries. A l’empara d’aquest marc legal el President de la Generalitat va signar el Decret de convocatòria
de la consulta del 9 de novembre. El Govern de l’Estat va recórrer tant la Llei de consultes com el Decret de
convocatòria davant del Tribunal Constitucional. El Tribunal va admetre a tràmit els recursos i va suspendre
cautelarment la llei i el decret.
d) Davant la impossibilitat de votar el 9 de novembre d’acord amb la Llei de consultes s’ha iniciat un procés
participatiu per tal que la ciutadania pugui expressar la seva opinió. També en aquest cas el Govern de l’Estat ha
impugnat aquest procés i el Tribunal Constitucional ha admès el recurs a tràmit, seguint novament el dictat del
Govern.
4.- La posició espanyola contravé la pràctica internacional pròpia d’estats democràtics de composició plurinacional i
el dret internacional, perquè:
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a) En primer lloc, és contrària a l’opinió del Tribunal Suprem del Canadà, que, en el seu dictamen de 20 d’agost de
1998, indicava que, tot i que la Constitució canadenca no preveu el dret a l’autodeterminació, el principi democràtic
que la inspira justifica la realització d’un referèndum en aquest àmbit, en el benentès que les dues parts interessades
es comprometen a negociar pacíficament les conseqüències del resultat de la consulta, inclosa la secessió. Aquests
són els mateixos principis que van dur al pacte entre la Gran Bretanya i Escòcia per celebrar el referèndum de
setembre de 2014.
b) En segon lloc, és contrària als fonaments del Pacte Internacional de Drets Polítics i Civils. En aquest sentit, cal
tenir en compte que en el Tribunal Internacional de Justícia, en el dictamen de 22 de juliol de 2010, la Cort conclou
que el dret a l’autodeterminació dels pobles ha evolucionat i que en contra d’aquesta evolució no ha sorgit cap
norma, ni costum, en ordre internacional. Aquest fet ha permès noves pràctiques del dret a l’autodeterminació en ple
segle XXI perquè determinats pobles o comunitats polítiques hagin escollit democràticament el seu futur polític.
És per tot això que posem en coneixement de les Nacions Unides, del Parlament Europeu, de la Comissió Europea,
del Consell d’Europa i de l’Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Europa:
1.- Que les institucions catalanes, amb el suport de la majoria de la ciutadania, han emprat totes les vies legals per
poder celebrar un referèndum o consulta sobre el futur polític de Catalunya, incloent l'opció de la independència.
2.- Que constatem la manca de voluntat política per part del govern espanyol per establir marcs de diàleg i
negociació i també constatem la seva negativa permanent a fer possible l’exercici del dret a decidir del poble català.
3.-_Que l’acumulació de dificultats i de negatives per part de les màximes institucions polítiques i judicials de l’Estat
espanyol, que refusen constantment totes les propostes que s’han fet des de Catalunya, fa palesa una decidida
involució política i democràtica, clarament dirigida a debilitar l’autogovern català. Aquesta involució avui s’expressa
amb total claredat en els aspectes polítics, competencials, financers, socials, culturals i lingüístics.
4.- Que ens sentim legitimats per emprendre totes les actuacions polítiques i jurídiques necessàries que ens
permetin conèixer la voluntat majoritària del poble de Catalunya amb relació al seu futur polític i, posteriorment, per
obrar en conseqüència seguint aquest mandat democràtic.
És per això que, en aplicació dels principis democràtics que inspiren la Carta Fundacional de les Nacions Unides i
dels successius pactes i tractats internacionals que garanteixen els drets dels pobles a decidir el seu futur polític,
sol·licitem a les Nacions Unides, al Parlament Europeu, a la Comissió Europea, al Consell d'Europa i a l’OSCE, que
portin a terme totes les actuacions necessàries per garantir que la ciutadania de Catalunya pugui decidir,
democràticament, el seu futur polític.
Oberta deliberació pren la paraula el Sr. Gerard Serra Martínez, regidor portaveu del grup de CiU que manifesta que
estan d’acord amb la proposta i es reiteren en tots els acords adoptats en aquests sentit, afegeix que Alcarràs és un
poble petit però sempre ha estat al capdavant de qualsevol moció en defensa del dret a decidir i creu que per molt
petit que es sigui a poc a poc s’ha aconseguirà un país lliure.
La regidora Marina Forcada portaveu del grup del PSC, manifesta la seva conformitat amb la proposta que es va
signar.
Tancant el torn l’Alcalde-President Sr. Miquel Serra que es reitera en la proposta que es la que van signar tots els
regidors a favor del dret a decidir el dia 9-N.
Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència dels 13 regidors que integren el ple, resta aprovada per
dotze vots a favor dels regidors dels grups municipals d’E.R.C., del P.S.C i de C. i U., amb un vot en contra del
regidor del grup municipal del P.P.
4.- COMUNICACIÓ D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA I
CIVISME PRESERVACIÓ DEL PATRIMONÒNI HISTÒRIC I ARTÍSTIC.
L’Alcalde proposa l’aprovació de la resolució dictaminada a la comissió informativa de Governació del dia 20 de
novembre de 2014, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
Es comunica al Ple que per Decret de l’Alcaldia de data 15 de novembre de 2014, s’ha dictat la resolució següent:
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ANTECEDENTS:
Atès que el Ple del dia 1 d’octubre de 2014 va aprovar inicialment la MODIFICACIÓ NÚM. 3 DE L’ORDENANÇA DE
CIVISME I CONVIVÈNCIA: CAPÍTOL VI. Preservació del patrimoni històric i artístic. Atès que ha estat sotmesa a
informació pública per termini de trenta dies, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al butlletí oficial de la
província núm. 194 del dia 10 d’octubre de 2014 i al tauler d’edictes de l’ajuntament, es fa constar que fins el dia
15/11/2014 no s’han formulat al·legacions ni reclamacions de cap tipus.
En virtut de l’establert als articles 22.2.d) i 23.2.b), 47 i concordants de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local,
DISPOSO:
Primer.- Considerar aixecades a definitives la modificació de l’Ordenança Ordenança de Civisme i Convivència, per
establir el nou articulat següent:
CAPÍTOL VI. Preservació del patrimonòni històric i artístic.
Article 136. Inspeccions prèvies a l’atorgament de llicències d’enderrocs per la preservació del patrimoni històric i artístic.
Als efectes de preservar el patrimòni històric i artístic d’interés públic local que pugui existir en el subsòl, sòl i les
edificacions públics o privats, tant de caràcter immobiliari, com mobiliari, estris, portes, estructures o similars dels
immobles que es vulguin enderrocar, es requerirà prèviament a l’atorgament de llicència, la inspecció de l’immoble pels
serveis tècnics i de patrimoni històric artístic municipals als efectes de determinar els elements que puguin tenir un interés
públic, per tal de constatar i documentar la seva existència i, si s’escau, informar al Departament de Cultura de la
necessitat de la seva catalogació urbanística per la seva conservació o, si procedeix, si els elements no tenen un valor
suficient per a la seva catalogació i s’han de destruir pel particular, informar de la necessitat de la seva l’adquisició part de
l’ajuntament, per tal que els elements siguin integrats en el patrimoni històric artístic municipal i establir les condicions
específiques corresponents en la resolució de la llicència d’enderroc.
Segon.- Publicar íntegrament l’ordenança o la part de l’ordenança modificada, al BOP i en seu electrònica municipal,
fent constar que entrarà en vigor a partir de l’endemà al dia de la seva publicació. Disposant així mateix disposar la seva
comunicació a l’administració de la Generalitat i de l’Administració de l’Estat competents.
Fer constar que contra la resolució definitiva en via administrativa, es pot interposar potestativament recurs de reposició
davant del Ple, o formular directament recurs contenciós administratiu davant de l’ordre jurisdiccional corresponent.
El termini per a interposar recurs de reposició serà d’un mes, si el acte fos exprés, si no el fos el termini serà de tres
mesos i es contarà, per al sol.licitant i altres possibles interessats, a partir del dia següent a aquell en que, d’acord amb la
normativa específica, s’hagi produït l’acte presumpte. Transcorregut dits terminis únicament podrà interposar recurs
contenciós administratiu, sense perjudici, en el cas, de la procedència del recurs extraordinari de revisió. El termini màxim
per a dictar i notificar la resolució del recurs serà d’un mes. Contra la resolució d’un recurs de reposició.
El termini per a interposar recurs contenciós administratiu davant de la Sala de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa
corresponent, serà el de dos mesos comptats a partir de la recepció de la present notificació o publicació de l’acte que
posi fi a la via administrativa, si fos exprés. Si no el fos, el termini serà de sis mesos i es comptarà, per al sol.licitant i
altres possible interessats, a partir del dia següent a aquell en que, d’acord amb la normativa específica, s’hagi produït
l’acte presumpte.
El Ple es dona per comunicat.

5.- APROVACIÓ DEL CONVENI MARC ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ I L’AJUNTAMENT
D’ALCARRÀS PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS.
L’Alcalde proposa l’aprovació de la resolució dictaminada a la comissió informativa de Governació del dia 20 de
novembre de 2014, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
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ANTECEDENTS:
Tal com es va acordar en el Ple del Consell Comarcal del Segrià del dia 31 d'octubre de 2014, es proposa
l’aprovació de conveni per la prestació del servei de recollida de residus en forma de comanda de serveis al Consell
Comarcal del Segrià. Aquesta transferència de funcions o activitats en qualsevol que sigui la forma que adopti
(delegació o altres fórmules de col·laboració interadministrativa) requereix un acord plenari qualificat de majoria
absoluta a tenor del que disposa l’article 47.2 h) de la Llei de bases; 114.3 e) del DL 2/2003 i 309.2 del DL.179/1995
de 13 de juny.
Vist l’informe favorable de Secretaria-Intervenció,
Es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent,
ACORD.- Aprovar el conveni marc entre el Consell Comarcal del Segrià i l’Ajuntament d’Alcarràs, del text literal
següent:
CONVENI MARC ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ I L’AJUNTAMENT D’ALCARRÀS PER LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS
A Lleida , a la seu del Consell Comarcal del Segrià , el dia
Es reuneixen:
D’una part el senyor president del Consell Comarcal del Segrià, senyor Pau Cabré Roure, en l’exercici de les
competències que li són pròpies, assistit per la secretària general de la corporació, la senyora Lídia Carbonell
Figuerola
I d’altra banda, el senyor Miquel Serra Godia, alcalde de l’Ajuntament d’Alcarràs, autoritzat per la firma d’aquest
conveni per acord del ple ... de novembre de 2014, assistit/da pel secretari/a general de la corporació, el senyor
Pere Biedma Agüera.
MANIFESTEN
PRIMER.- La Llei 7/1985 del 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local estableix en l’article 25.1b) la
competència dels municipi en medi ambient i dins d’aquesta competència la gestió dels residus urbans i l’article
26.1.b) estableix que els municipis han de prestar en tot cas la recollida de residus i la neteja viària.
SEGON.- L’article 51 del decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, que aprova el text refós de la Llei reguladora dels
residus diu en l’apartat primer que correspon a la comarca la gestió dels residus municipals, en els supòsits de
dispensa municipal del servei, de delegació dels municipis i d’assumpció d’aquest servei municipal per altres títols
d’acord amb la legislació de règim local.
L’article 52 del mateix text legal diu en relació al servei de deixalleria que els municipis de més de cinc mil habitants
de dret, independentment o associadament i, si escau, els consells comarcals i l'Entitat Metropolitana dels Serveis
Hidràulics i del Tractament de Residus han d'establir el servei de deixalleria mitjançant la instal·lació de la planta o
les plantes necessàries per a la recollida dels residus explicitats en l'annex d'aquesta Llei.
TERCER.- L’article 53 apartats 1 i 2 del Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, que aprova el text refós de la Llei
reguladora dels residus diu el següent:
Amb l’objectiu d’afavorir el reciclatge i la valorització material dels residus municipals tots els municipis han de
prestar el servei de recollida selectiva de les diverses fraccions de residus. Els municipis han de prestar el servei de
recollida selectiva fent servir els sistemes de separació i recollida que s’hagin mostrat més eficients i que siguin més
adequats a les característiques de llur àmbit territorial.
En el cas que els municipis de menys de cinc mil habitants de dret no puguin prestar el servei de recollida selectiva
per si mateixos o en col·laboració amb altres municipis, la recollida selectiva pot ser assumida pel consell comarcal o
ens consorciat corresponent., d’acord amb la legislació de règim local aplicable a Catalunya.
QUART.- L’ art. 25 del DL 4/2003, de 4 de novembre que aprova el text refós de la Llei d’ organització comarcal de
Catalunya estableix que els consells comarcals podran exercir competències, entre d’altres, en aquelles matèries
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que li deleguin o li encarreguin de gestionar els municipis; l’article 26 estableix que els consells comarcals han de
vetllar perquè en els municipis del seu àmbit territorial es duguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis, els
serveis, les activitats i les prestacions que d’acord amb els articles 66 i 67 del text refós de la llei municipal i de règim
local de Catalunya, són de competència local.
CINQUÈ.- La transferència de funcions o activitats, qualsevulla que sigui la forma que adopti (delegació o altres
fórmules de col·laboració interadministrativa requereix un acord plenari qualificat de majoria absoluta a tenor del que
disposa l’article 47.2 h) de la Llei de bases; 114.3 e) del DL 2/2003 i 309.2 del DL.179/1995 de 13 de juny.
SISÈ.- En el Programa d’Actuació Comarcal del Consell Comarcal del Segrià (PAC), 2013-2017 consta com a servei
que presta el Consell Comarcal la recollida selectiva dels residus.
Les parts intervinents es reconeixen capacitat legal suficient per obligar-se i de mutu acord, accepten el contingut de
les següents clàusules:
P A C T E S
PRIMER.- L’Ajuntament d’Alcarràs encomana al Consell Comarcal del Segrià la prestació dels següents serveis:
-

La recollida selectiva de paper-cartró, de vidre i d’envasos, recollida de residus sòlids urbans, fracció
orgànica de residus municipals i fracció vegetal i el seu transport a una planta gestora/transferència o un
dipòsit controlat autoritzat.

-

El servei de deixalleria mòbil i deixalleries fixes.
Servei de recollida de voluminosos

SEGON.- El Consell Comarcal del Segrià accepta la prestació material d’aquests serveis mitjançant empreses
externes i/o gestió directa incloent la gestió de les fonts de finançament d’aquests serveis (aportacions econòmiques
de la Generalitat de Catalunya i ingressos dels ajuntaments).
TERCER.- El Consell Comarca del Segrià s’obliga a prestar aquests serveis de conformitat amb la normativa
reguladora expressada als antecedents.
QUART.- L’ajuntament abonarà l’ingrés de dret públic que correspongui per al finançament del servei que aprovarà
el Ple del Consell Comarcal previ informe del Consell d’Alcaldes.
CINQUÈ.- A final de cada exercici es farà la liquidació del servei aplicant-se bonificacions i/o penalitzacions en
funció del percentatge de recollida de les fraccions reciclables de cada municipi.
SISÈ.- La transferència de les funcions previstes al conveni que s’aprova en aquest mateix acte, abasta la potestat
d’organització del servei.
SETÈ.- Aquest conveni té una vigència de 12 anys
VUITÈ.- Cada una de les parts podrà acordar la resolució d’aquest conveni, comunicant-t’ho a les altres parts amb
una antelació mínima de d’1 any , pel seu coneixement i efectes corresponents. Caldrà abonar prèviament les
despeses del servei i la totalitat dels costos corresponents a la inversió ( camions i contenidors). L’ajuntament cedeix
l’espai públic necessari per la instal·lació de les illes de contenidors.
NOVÈ.- La signatura d’aquest conveni deroga els anterior acords subscrits entre el Consell Comarcal del Segrià i
l’Ajuntament, si bé quedaran subsistents les obligacions a les quals no s’hagi donat compliment.
I, com a prova de conformat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat, en el lloc i la data indicats a
l’encapçalament.
Segon.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Segrià i delegar en l’Alcaldia la representació municipal
per a la formalització del present conveni.
Oberta deliberació pren la paraula el Sr. Gerard Serra Martínez, regidor portaveu del grup de CiU que manifesta que
estan d’acord amb la proposta, però que és un conveni genèric, considera que l’Ajuntament d’Alcarràs i d’altres amb
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més població han d’adoptar una posició de força per tal d’aconseguir millores en el servei, considera que les
condicions de solidaritat que els ajuntaments més grans fan amb els més petits ha de ser compensada d’alguna
manera, com per exemple l’exigència en la eficiència dels contenidors, més quantitat de contenidors, etc.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que es farà la força necessària per demanar més i millors contraprestacions, tot i
considerant que legalment la distància dels contenidors no pot superar els 150 m., es demanaran nous contenidors i
d’una capacitat major, passant de 1.000 litres a 3.000. Per això defensarem aquestes millores en la prestació del
servei. Recorda que ja es van atorgar subvencions per bonificar el rebut de la brossa en un 10% per les persones
que usaven més de tres cops l’any la deixalleria, fomentant la recollida selectiva, incentivant als veïns per que no
abandoni els voluminosos i usin la deixalleria.
El regidor del grup municipal del P.P. Sr. Simeó Abad, com a Conseller comarcal, recorda que els consells
comarcals no estan en situacions econòmiques i financeres per atendre totes les peticions dels municipis, per la qual
cosa creu que no es podran demanar coses que no es puguin atendre.
L’Alcalde contesta que la negociació ha de ser amb la empresa concessionària la que haurà de valorar la
importància en el contracte dels municipis més grans per tal de aconseguir la seva continuïtat en el conveni, i a més
el que es pretén és una millora del servei, valorar on s’han de col·locar els contenidors, la reposició dels mateixos, el
major volum, etc.
Finalment posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència dels 13 regidors que integren el ple, resta
aprovada per unanimitat, complint amb el quòrum i majoria qualificada requerida.
6.- PROPOSTA D’ACORD DE RATIFICACIÓ I ADAPTACIÓ DE RESOLUCIÓ DEL GOVERN DE LA GENERALITAT
PER DEMANAR L’ÚS DE LA LLENGUA CATALANA EN ELS PROCEDIMENTS JUDICIALS EN ELS QUE
PARTICIPI L’AJUNTAMENT A CATALUNYA.
L’Alcalde proposa l’aprovació de la resolució dictaminada a la comissió informativa de Governació del dia 20 de
novembre de 2014, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS:
L’Alcalde-President informa que s’ha rebut ofici de la Direcció General de Política Lingüística comunica, en extracte, que
el coneixement i l’ús del català han experimentat en general un augment considerable durant el període democràtic,
destacable en àmbits com el sistema educatiu, els mitjans de comunicació, la retolació i la publicitat, el teixit social
associatiu, les administracions catalanes, etc. Amb tot, malgrat els avenços, hi ha àmbits on l’ús del català encara és
deficitari, com en l’àmbit de l’Administració de Justícia, on apareix una disminució ostensible de l’ús, i calen iniciatives que
permetrin fer-hi créixer la presència del català. En aquest sentit el 7 de maig de 2013 el Govern de la Generalitat va
adoptar un acord pel qual es determina que els processos judicials davant la jurisdicció ordinària en les quals el Govern o
l’Administració de la Generalitat o entitats del sector públic siguin part, se sol·liciti a l’òrgan jurisdiccional competent que la
tramitació del procés es dugui a terme en llengua catalana en les diverses instàncies que tinguin lloc a Catalunya. Per tot
el qual acompanyen l’acord de la Generalitat, per tal que sigui adaptat i ratificat per la nostra corporació, així com el
model d’altressí per afegir.
Per tot el qual, l’Alcalde President proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
1.- Aprovar l’acord del 7 de maig de 2013 del Govern de la Generalitat de Catalunya, de tal forma que els processos
judicials davant la jurisdicció ordinària en els quals el Govern o l’Administració de l’Ajuntament d’Alcarràs o entitats del
seu sector públic siguin part, en el primer acte processal en què sigui possible fer-ho, la seva representació i defensa
sol.liciti a l’òrgan jurisdiccional competent que la tramitació del procés es realitzi en llengua catalana en les diverses
instàncies que tinguin lloc a Catalunya.
2.- L’acord anterior es formalitzarà afegint el següent
ALTRESSÍ.
1.

EXPOSO: Que a l’empara del que estableixen els articles 3.2 i 3.3 de la Constitució Espanyola; els articles 6,
32, i 33 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya; l’article 9
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de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries ratificada per l’Estat espanyol mitjançant instrument
publicat en el BOE de 15 de setembre de 2001; l’article 13 de la Llei 1/1998, de política lingüística; l’article 231
de la Llei orgànica 6/1985, del poder judicial; l’article 142 de la Llei 1/200 d’enjudiciament civil; les sentències del
Tribunal Constitucional núm 82/1986 i número 46/1991, i els acords de la Sala de Govern del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya de 4 de setembre de 2007 i 26 de gener de 2010, es pot sol·licitar la tramitació del
procediment en llengua catalana.
SOL.LICITO: Que en relació amb aquesta part el procediment es dugui a terme en català i per tant tota la
documentació relativa a les actuacions i les resolucions que s’hi dictin, inclosa la sentencia, es notifiquin en
llengua catalana, sense perjudici del dret d’opció lingüística de l’adversa; que tingui per feta la manifestació que
precedeix als efectes legalment oportuns i ordeni aplicar-la.
Oberta deliberació el regidor portaveu del grup del P.P. pregunta que fins ara cóm es feia?. Contestant l’Alcalde que
habitualment es feia en català però no tots els jutjats utilitzaven aquesta llegua.
Finalment posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència dels 13 regidors que integren el ple, resta
aprovada per unanimitat.
7.- PROPOSTA DE MOCIÓ DE LA PLATAFORMA AIGUA ES VIDA.
L’Alcalde proposa l’aprovació de la resolució dictaminada a la comissió informativa de Governació del dia 20 de
novembre de 2014, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS:
La Plataforma Aigua es Vida, Som lo que sembrem, Ecologistes en acció, Enginyeria sense fronteres, presenta Moció
per al Ple de l’Ajuntament sobre la qualitat de l’aigua de consum humà, proposant la publicació a les seus municipals de
comunicació dels documents referents a l’ anàlisis d’aigua potable.
Vista la resolució favorable de la Junta de govern i el dictamen favorable de la Comissió informativa de governació, es
proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent,
ACORD:
Primer.- Aprovar la Moció per la qualitat de l’aigua per a consum humà, presentada per la Plataforma Aigua es Vida, de la
part resolutòria següent:
1.- Encarregar a la concessionària del servei d’abastament d’aigua l’alaboració i implementació, en un termini de dos
mesos, el protocol d’informació a la ciutadania, o document equivalent, que utilitza l’Ajuntament referent als anàlisis
d’aigua que s’efectuen al municipi, i publicar el mateix a través dels mitjans de comunicació propis del consistori.
2.- Publicar, a través dels mitjans de comunicació propis del consistori, els resultats de tots els anàlisis d’aigua duts a
terme al municipi, així com els que es facin en el futur, d’acord amb els requeriments de l’art. 29 del R.D. 140/2003, de 7
de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua per consum humà.
Finalment posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència dels 13 regidors que integren el ple, resta
aprovada per unanimitat.
8.- SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ AL MINISTERI DE FOMENT PER L’1% CULTURAL: PROJECTE D’OBRES DE
REHABILITACIÓ DE LA CASA DE MONTAGUT PER LA DINAMITZACIÓ ECONÒMICA, MEDIOAMBIENTALS,
ESPORTIVES, ESCOLARS I CULTURALS.
L’Alcalde proposa l’aprovació de la resolució dictaminada a la comissió informativa de Governació del dia 20 de
novembre de 2014, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
Als efectes establerts a l’Orden FOM/1932/2014, de 30 de setembre, per la que s’aproven les bases reguladores de
la concessió de ajuts per a actuacions de conservació o enriquiment del Patrimoni Histèric-Espanyol, amb càrrec als
recursos procedents de les obres públiques finançades pel Ministerio de Fomento i les Entitats del sector públic
depenents o vinculades,
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Atès que la rehabilitació de la Casa de Montagut per a escola-taller havia estat subvencionada per acord de la
Reunió XXXV de la Comissió Mixta de data 2/7/202 del Ministeri de Foment i de Cultura, deixada sense efectes pel
Ministeri al no executar-se en les anualitats inicialment previstes.
Atès que la que la coneguda Casa de Montagut és una finca de propiedad municipal, situada en la parcel.la 73 de
polígon 5 del terme municipal d’Alcarràs, composta pels immobles:
-Casa de Montagut: Casa dels Canonges.
-Casa de Montagut: Ermita de Santa Anna de Montagut.
Bens declarats BECIL i Catalogats pel POUM municipal vigent.
Ates que el Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 27 de gener de 2012, aprovà el projecte d’obres i de les activitats a
realizar a l’immoble.
Es proposa per l’Alcaldia:
Primer.- Aprovar la sol.licitud de 1% Culturals al Ministeri de Foment, amb les declaracions d’ús i compromisos de
finançament que hi consten a l’expedient i normativa reguladora.
Segon.- Aprovar la modificació del Programa d’Inversions municipal del pressupost de 2014, als efectes d’establir
reserves de crèdit per les anualitats 2015 i 2016, amb les despeses i finançament previst següent:
Partida de Despesa
Concepto
PATRIMONIO HISTORICO:
ALTRES‐CASA MONTAGUT
PATRIMONIO HISTORICO:
ALTRES‐CASA MONTAGUT

Concepte d’Ingrés
Classificació
Despesa
622‐46‐3360
622‐46‐3361

Anualitat
2015
2016

Pressupost

Concepte
Subv. M.Fomento 1%
155.043,00 Cultural
Subv. M.Fomento 1%
189.497,00 Cultural
344.540,00

Classificació
Ingrés
420‐46
420‐46

Anualitat
2015
2016

Pressupost
116.282,00
142.122,68
258.404,68

TOTAL

La diferencia de finançament, como s’ha acreditat, es realitzarà amb fons propis.
Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència dels 13 regidors que integren el ple, resta aprovada per
unanimitat.
9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA DE
CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA SEU
ELECTRÒNICA I L’ORDENANÇA DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DEL REGISTRE ELECTRÒNIC.
L’Alcalde proposa l’aprovació de la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de governació
celebrada el dia 20 de novembre de 2014, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS:
L’Alcalde proposa al Ple l’aprovació de les ordenances següents:
-L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA SEU ELECTRÒNICA Aquest reglament té
per objecte la creació i la regulació de la seu electrònica de l’Ajuntament d’Alcarràs. La seu electrònica de
l'Administració municipal és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i ciutadanes, la titularitat, gestió i
administració de la qual correspon a l'Administració municipal en l’exercici de les seves competències.
-L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DEL REGISTRE ELECTRÒNIC. Aquesta
ordenança té per objecte la creació i la regulació del registre electrònic de l’Ajuntament d’Alcarràs per a la recepció i
remissió electrònica de sol·licituds escrits i comunicacions corresponents a serveis, procediments i tràmits de la seva
competència.
Dins dels marcs de col.laboració i adhesions establerts per conveni tant amb l’Administració oberta de Catalunya
com amb la Diputació de Lleida relacionats amb les noves tecnologies i serveis de l’AOC i eTRAM.
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Atès que les corporacions municipals estan facultades per intervenir en l’activitat dels ciutadans mitjançant
l’aprovació d’ordenances i reglaments, d’acord amb allò establert a l’art. 70.2 de la Llei 7/985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, en la redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la
modernització del govern local, en relació amb els arts. 177 i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i els arts. 60 a 66 del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, relatius al procediment
establert per a l’aprovació de les ordenances
Atès que el procediment legal d’aprovació de les ordenances municipals implica, per imperatiu de l’article 62 del
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, l’adopció d’una
resolució per la qual s’iniciï l’expedient de formació de l’ordenança corresponent i la designació d’una comissió
d’estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la norma.
Atès que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple de la corporació amb caràcter
indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
Atès que el procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix l’aprovació inicial, la submissió a informació
pública, la concessió d’audiència als interessats i l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre.
Atès que, en no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del Reglament orgànic de la corporació, aquesta
Ordenança només requereix l’aprovació per la majoria simple, sense que calguin quòrums qualificats, per aplicació
de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
Atès que les ordenances s’entendran aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap
reclamació ni al·legació durant la informació pública i l’audiència als interessats subsegüent a l’aprovació inicial.
Vist l’informe favorable de la Secretaria i el dictamen favorable de la Comissió d’Estudi integrada per la comissió
informativa de governació, en sessió celebrada el dia 20 de novembre de 2014.
L’alcalde proposa al ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA SEU
ELECTRÒNICA i L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DEL REGISTRE ELECTRÒNIC.
Disposant sotmetre-les a informació pública l’expedient i el text de l’ordenança pel termini mínim de trenta dies,
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al butlletí oficial de la província i al tauler d’edictes de l’ajuntament,
el termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de l’anunci al BOP a fi i efecte que
les persones interessades puguin presentar al·legacions i reclamacions que considerin adients.
Segon.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini d’informació pública i
d’audiència als interessats, l’ordenança que ara s’aprova inicialment quedarà aprovada definitivament sense
necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà directament a la publicació.
Tercer.- Publicar l’ordenança definitivament aprovada al BOP i en seu electrònica municipal.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova per
unanimitat.
10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL DE L’IMPOST
SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA PER A L’EXERCICI DE 2015.
L’Alcalde proposa l’aprovació de la resolució dictaminada a la comissió informativa d’Hisenda del dia 20 de
novembre de 2014, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS:
En compliment del que disposa l’article 17 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, de les mesures imposades pel R.D.L. 8/2013, de 28 de juny, la Llei 16/2012, de 27 de desembre les
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modificacions de la Llei del Cadastre aprovada per R.D.L. 1/2004, així com l’Ordre HAP/1750/2014, del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas del 29/09/2014 publicada al B.O.E. del 30/09/2014, que preveu per a l’exercici
de 2015 una reducció dels valors cadastrals aplicant als actuals un coeficient del 0,78, tot i atenent la petició e
l’ajuntament per baixar els valors cadastrals. El Ple en sessió ordinària celebrada el passat dia 1 d’octubre de 2014,
va acordar modificar provisionalment de forma puntual els articles de la Ordenança Fiscal núm. 1 Reguladora de
l’IBI, naturalesa urbana, Article 8, Tipus impositiu i quota.1. La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la
base liquidable els tipus impositius següents: -Béns immobles de naturalesa urbana: 0,69 %.
Atès el certificat de la Secretaria de data 15 de novembre de 2014. que acredita que exposat al públic mitjançant la
inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la Província del 10/10/2014 i al tauler d’edictes de
l’Ajuntament pel termini mínim de trenta dies, a fi que els legítims interessats poguessin es puguin formular
observacions, al·legacions i reclamacions. Es fa constar que durant el termini d’informació pública que fineix el dia
15/11/2014, no s’han formulat reclamacions de cap tipus, considerant-se l’aprovació provisional aixecada a definitiva.
Atès que la Gerència del Cadastre del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques comunica per ofici del dia
30/09/2014 la inclusió del municipi en la reducció de valors cadastrals demanada i publicada la Llei 16/2014, de 29
d’octubre de 2014 per la qual s’estableixen determinades mesures en matèria de fiscalitat mediambiental i s’adopten
mesures tributàries i financeres, de tal forma que els municipis que s’han acollit a l’actualització de valors cadastrals
pel període impositiu de 2015 publicats a l’Ordre HAP/1750/2014, del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas del 29/09/2014, poden aprovar definitivament el tipus impositiu fins el dia 1 de març de 2015.
Per tot el qual de conformitat amb el que disposa l’article 49.b) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local, articles 17 i 48 de la Llei 39/88, de 28 de desembre Reguladora de les Hisendes Locals i article
162.b) de la Llei 8/87, de 15 d’abril Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Atès el dictamen favorable de la Comissió informativa d’hisenda del dia 20 de novembre de 2014.
Es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar definitivament la modificació puntual dels articles de les ordenances següents:
1.- ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES.
Article 8. Tipus impositiu i quota.
1. La quota íntegra de l'impost serà el resultat d'aplicar a la base liquidable els tipus impositius següents:
-Béns immobles de naturalesa urbana: 0,69 %.
-Béns immobles de naturalesa rústica: 0,69 %.
-Béns immobles de característiques especials: 0,82 %
Segon.- Disposar la publicació íntegra de la modificació de l’ordenança citada al B.O.P., fent constar que entrarà en
vigor i efectes a partir del 1 r. de gener de 2015.
L’Alcalde afegeix que l’any passat es va demanar fer una reducció dels valors cadastrals del -20% que va contenir
l’actualització dels valors cadastrals, i aquest any l’Ajuntament va demanar la reducció del -22% dels valor cadastral i
la base liquidable, cosa que s’ha aconseguit, però alhora ha tingut que actualitzar el tipus impositiu perquè no es pot
reduir l’impost de cop en la mateixa proporció, sinó que la reducció de la quota que pagaran els veïns es reduirà en
un -3,5% de mitja.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que integren el nombre legal de membres del Ple,
resta aprovada per unanimitat.
11.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL I PLANTILLA ORGÀNICA DEL
PRESSUPOST GENERAL DE 2014. NÚM. 2.
L’Alcalde proposa l’aprovació de la resolució dictaminada a la comissió informativa de governació del dia 20 de
novembre de 2014, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
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Atès que per Decret de l’Alcaldia de data 29 d’octubre de 2014, es va incoar expedient per a la modificació de la
Plantilla orgànica i del catàleg de llocs de treball continguda al Pressupost de 2014 núm. 2, continguda en la
Proposta aprovada per Decret 3 de novembre de 2014 següent,
ANTECEDENTS
A) Incoació de l’expedient de modificació puntual del catàleg de llocs de treball, proposta d’amortització de lloc
de treball de Tècnic Especialista en Promoció Econòmica i reajust de funcions.
Atès el Decret d’Alcaldia dictat a data d’ahir 29 d’octubre de 2014, pel qual s’incoà procediment per a l’amortització
i/o supressió del lloc de treball de Tècnic Especialista en Promoció Econòmica – Gestió de Subvencions, del grup de
classificació C1, escala d’administració especial, sots escala serveis especials.
Atès que com a complement de l’anterior, i un cop incoat el procediment, es formula una proposta detallada de
modificació de les funcions que corresponen a altres llocs de treball. Tenint en compte que les funcions
administratives de gestió i tramitació en l’àmbit de la promoció econòmica i tramitació de subvencions i de la borsa
de treball, i que es duen a terme en els àmbits d’indústria, comerç i treball –relacionades amb les Àrees de
Secretaria i d’Intervenció-, han experimentat una forta disminució al llarg dels darrers anys, com són les actuacions
del PERC i la promoció de polígons industrials degut a la situació econòmica general.
Atès que tanmateix es poden eliminar serveis derivats de competències municipals impròpies com la Borsa de
Treball i d’Habitatges, tot i que en el seu dia varen motivar en part la cobertura en interinitat de l’esmentat lloc de
treball.
Atès que l’amortització del lloc de treball en qüestió, precisa dels reajustaments de funcions d’altres llocs de treball
que a continuació es relacionen a partir de quina és la situació actual i de quina és la següent proposta de
modificació del catàleg de llocs de treball, i amb els annexes que s’hi incorporen.
Situació actual dels llocs de treball amb el reajust de funcions són les següents:
Administració General:
II. ESCALA ADMINISTRACIÓ GENERAL

Denominació de les
places/Nom

Subescala

Categ.

Grup

Funcions

Nivell
destí

Funcions C. Destinació
Lloc de treball

C
Espe.

Funcions C.
Específic

Funcions comuns a la
tramitació d’expedients
i l’exercici de l’activitat
administrativa general.

II. ESCALA
ADMINISTRACIÓ
GENERAL
II.C. SUBESCALA
ADMINISTRATIVA

AUXILIARS

Núria Castells Nadal

Auxiliar

C2

Cap negociat

Tasques de
mecanografia,
manipulació de
màquines i equips
d’oficines, registres,
despatx de
correspondència,
transcripció i còpia de
documents, arxiu,
fitxers i classificació de
documents i informació
i despatx al públic.

SI

18

-Auxiliar d'intervenció-comptabilitat.
-Registre de documents.
-Atenció públic.
-Padró d'habitants.
-Realitzarà les tasques segons el
departament on estigui adscrita en
cada moment. I, en general altres de
caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Auxiliar intervenció.
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Cap negociat
(Enc.Fun.Esp.)

Nuria González Aixalà

Elisa Gòdia Moreno

18

Amb personal
depenent

Cap Secció

-Oficina d'atenció al ciutadà.
-Registre de documents.
-Atenció públic.
-Padró d'habitants.
-Auxiliar Secretaria Registre Civil.
-Resolució i/o canalització de les
reclamacions i consultes.
-Realitzarà les tasques segons el
departament on estigui adscrita en
cada moment. I, en general altres de
caràcter similar que li siguin atribuïdes.
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-Cap de facturació de l'Administració
general.
-Cap de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà.
-Informar i atendre al públic,
telefònicament i personalment.
Realitzar els treballs administratius
assignats a l'Àrea.
-Comptabilitat informatitzada amb el
programa Absis. Entrada i registre de
factures.
-Pagament de factures.
Facturació de les inscripcions a
diferents activitats. Control d’impagats
i rebuts retornats.
-Entrada i registre de factures.
Realitzarà les tasques segons el
departament on estigui adscrita en
cada moment. I, en general altres de
caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Nivell
destí

Funcions C. Destinació
Lloc de treball

Auxiliar registre civilOficina EstadísticaAtenció al públic

Secretaria -intervenció
delegada del Patronat
Municipal d'Esports

Es fa inicialment la següent,
1.

Proposta de modificació dels llocs de treball:

Denominació de les
places/Nom

Subescala

Categ.

Grup

Funcions

C
Espe.

Funcions C.
Específic

Funcions comuns a
la tramitació
d’expedients i
l’exercici de
l’activitat
administrativa
general.

II. ESCALA
ADMINISTRACIÓ
GENERAL

II.C. SUBESCALA
ADMINISTRATIVA

AUXILIARS

Núria Castells Nadal

Auxiliar

C2

Cap negociat

Tasques de
mecanografia,
manipulació de
màquines i equips
d’oficines, registres,
despatx de
correspondència,
transcripció i còpia
de documents,
arxiu, fitxers i
classificació de
documents i
informació i despatx
al públic.

SI

18

-Auxiliar d'intervenció-comptabilitat.
-Encarregada del Registre de
documents/Factures/Punts entrada
factures electròniques general.
-Atenció públic.
-Padró d'habitants.
-Realitzarà les tasques segons el
departament on estigui adscrita en
cada moment. I, en general altres de
caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Auxiliar intervenció.
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Nuria González Aixalà

Elisa Gòdia Moreno

Cap negociat
(Enc.Fun.Esp.)

Cap Secció

18

Amb personal
depenent
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-Cap Oficina d'atenció al ciutadà.
-Registre de documents.
-Atenció públic.
-Padró d'habitants.
-Registre Borsa Treball.
-Auxiliar Secretaria Registre Civil.
-Resolució i/o canalització de les
reclamacions i consultes.
-Realitzarà les tasques segons el
departament on estigui adscrita en
cada moment. I, en general altres de
caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Auxiliar d'intervenció-comptabilitat.
-Registre de
documents/Factures/Punts entrada
factures electròniques general. (PME).
-Secretaria de la regidoria de Comerç
Industria.
-Informació i atenció al públic,
telefònicament i personalment.
-Realitzar els treballs administratius
assignats a l'Àrea.
-Comptabilitat informatitzada amb el
programa Absis.
-Pagament de factures.
-Facturació de les inscripcions a
diferents activitats. Control d’impagats
i rebuts retornats.
Realitzarà les tasques segons el
departament on estigui adscrita en
cada moment. I, en general altres de
caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Auxiliar registre civilOficina EstadísticaAtenció al públic

Secretaria -intervenció
delegada del Patronat
Municipal d'Esports

Establint l’annexes següents:
1.- Tots els llocs de treball que tinguin la categoria de caps de negociat, de seccions o de serveis, responsables del
normal funcionament de la gestió dels serveis al seu càrrec vetllaran per informar, tramitar i formalitzar les
sol·licituds, informar de l’execució d’actuacions i tramitar i formalitzar les subvencions ordinàries i extraordinàries que
puguin finançar les actuacions dels seus serveis. A tal efecte podran demanar la col·laboració dels serveis de
secretaria, recursos humans, d’intervenció i tresoreria. Donant compte al regidors delegats o als òrgans de govern
corresponents.
2.- Restablir la relació orgànica del personal adscrit a Intervenció a la dependència funcional i orgànica del SecretariInterventor.
B) Actes de tràmit previs.
1.- Atès que la secretaria emet informe previ en data 3 de novembre de 2014 sobre la normativa i
procediment aplicable, informant que correspon a l’Ajuntament la potestat d’autoorganització atribueix a
l’Administració en consonància amb l’establert a l’article 103.1 de la Constitució, adoptant les formes d’organització
més adients per a la satisfacció dels interessos generals que tenen encomanats. En relació amb l’establert a l’art. 6 i
90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, respecte a els principis de l’actuació pública i
l’adequació de les plantilles. D’acord amb l’article 126.3 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual
s’aprova el Text Refós de les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local, quan la modificació de la
relació de llocs de treball suposi la modificació de la plantilla hauran de seguir-se els mateixos tràmits que per a
l’aprovació del pressupost municipal i que apareixen fixats en el Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es
desenvolupa el Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de pressupostos, corresponent l’aprovació al Ple de la Corporació municipal. Atès que d’acord
amb l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local, en relació amb l’article 32.1 del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de personal al servei de les entitats locals. Atès l’establert a
l’article 20.1 c) de la Llei 7/1985 i l’article 60.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya respecte al previ dictamen de la comissió Informativa de
Governació. Atès l’establert a l’art. 37 i següents de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic, s’haurà de donar trasllat a la representació sindical del personal de l’Ajuntament de la proposta de
modificació un cop aquesta hagi estat aprovada provisionalment pel Ple de l’Ajuntament. De la mateixa manera,
caldrà donar trasllat de la proposta al funcionari afectat per la supressió del lloc de treball i publicar-la en el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província, per a que durant un termini de 15 dies hàbils es
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puguin presentar al·legacions, de conformitat amb l’article 20 del Reial Decret 500/1990. Finalment, de conformitat
amb l’article 28 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal de les Entitats
Locals de Catalunya, l’aprovació definitiva de la modificació de la Relació de Llocs de Treball, haurà de ser publicada
en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, havent de remetre còpia a
l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat.
El Secretari-Interventor, donant acompliment a allò establert l’article 218 del reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 2 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en la seva actual
redacció en virtut de la llei 27/2013, de 30 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local,
informa que s’ha de donar compte en punt apart al Ple de la resolució de discrepàncies. Fent constar que la
amortització de les places i la redistribució de tasques en altres llocs de treball s’ha de realitzar sense increments de
despeses de la massa retributiva global, es a dir si s’amortitza la plaça també s’elimina de la plantilla i
conseqüentment el crèdit pressupostari que la retribuïa, ja que la Llei de Pressupostos generals de l’estat per a 2014
prohibeix la creació de noves places i l’increment de retribucions del personal de forma global. Singularment es
podrien revisar els complements específics, però no es planteja en aquesta modificació. Igualment dir que la
proposta es de modificació puntual del Catàleg i de la plantilla orgànica vigents, de la que s’ha donat audiència a la
representació sindical als efectes de proposta de negociació, però no com a conseqüència de l’aprovació d’una
Relació de Llocs de treball global conforme els criteris i prèvia negociació amb la representació del personal com
estableix l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i normativa legal d’aplicació per als municipis de més de cinc mil
habitants. Finalment fer constar que la proposta amortitza una plaça d’un servei que no és mínim ni obligatori, però
les funcions es distribueixen en d’altres llocs de treball incrementant el seu volum de feina actual, fet que s’ha de
considerar als efectes d’aplicar criteris d’eficàcia i eficiència per l’òrgan municipal. Afegint que no correspon al
secretari-interventor fer consideracions sobre l’oportunitat i conveniència, i solament sobre qüestions de legalitat amb
caràcter previ i no vinculant.
2.- Atès que es va comunicar la resolució-proposta al personal afectat per la modificació i audiència als
representants sindicals del personal funcionari municipal per oficis registrats el dia 5/11/2014 als efectes d’audiència
i proposta de negociació, per tal que durant el termini de 10 dies puguin formular les al·legacions i propostes que
consideri adients.
3.- Vistes les al.legacions formulades pels representants sindicals per ofici de data 10/11/2014 en el que, en
extracte, mostren una “rotunda disconformitat en la supressió de llocs de treball”. Remarcant que no veuen
suficientment justificada aquesta disminució de funcions administratives, al no constar una disminució de
subvencions tramitades a l’ajuntament ni de les altres funcions desenvolupades, el notable creixement en l’àrea de
comerç, ja que actualment es fan dos fires anuals amb “un notable creixement i èxit reconegut”. Disposant-se
realitzar un acte d’audiència per negociar les propostes i les al.legacions
4.- Vistes les al.legacions formulades per la Sra. Patricia Llorente Villafranca, per instancia de data
14/11/2014, que ocupa el lloc de treball que es proposa amortitzar, que en extracte, considera nul.la de ple dret la
proposta al no seguir el procediment establert per a la modificació del catàleg i el pressupost i manca de negociació
col·lectiva. Que la considera arbitraria al no constar l’afectació econòmica de la supressió del lloc de treball, manca
d’informes de les regidories afectades respecte a la justificació de la reducció de funcions manifestada. Sol·licitant
que es deixi sense efectes l’expedient. Al·legacions que es consideren no admissibles en aquest acte de tràmit, ja
que es preveu negociar la proposta amb els representants del personal i realitzar una proposta d’aprovació inicial,
moment en el que, si s’escau, es podran reproduir o rebre de noves.
5.- Vist que el dia 18 de novembre de 2014 es va realitzar una reunió amb els representants sindicals als
efectes de negociar la proposta i les al.legacions formulades per la representació del personal laboral i funcionari
municipal. Mantenint-se la proposta de l’Alcaldia dins de la potestat d’autoorganització atenen a la informació donada
per la regidoria delegada de comerç, indústria i treball i la conformitat de l’equip de govern municipal. No obstant
s’informa que es realitzarien algunes modificacions puntuals en relació a les feines proposades inicialment per una
millor distribució de les funcions que afecta a dos llocs de treball.
Els llocs de treball que afectats són els següents:
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Denominació de les
places/Nom

Subescala

Categ.

Grup

Funcions

Nivell
destí

Funcions C. Destinació
Lloc de treball

C
Espe.

Funcions C.
Específic

Funcions comuns a
la tramitació
d’expedients i
l’exercici de
l’activitat
administrativa
general.

II. ESCALA
ADMINISTRACIÓ
GENERAL

II.C. SUBESCALA
ADMINISTRATIVA

AUXILIARS

Auxiliar

Elisa Gòdia Moreno

C2

Cap Secció

Jesica Gázquez Manzano

Tasques de
mecanografia,
manipulació de
màquines i equips
d’oficines, registres,
despatx de
correspondència,
transcripció i còpia
de documents,
arxiu, fitxers i
classificació de
documents i
informació i despatx
al públic.

Amb personal
depenent

SI
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Auxiliar d'intervenció-comptabilitat.
-Registre de
documents/Factures/Punts entrada
factures electròniques general. (PME).
-Informació i atenció al públic,
telefònicament i personalment.
-Realitzar els treballs administratius
assignats a l'Àrea.
-Comptabilitat informatitzada amb el
programa Absis.
-Pagament de factures.
-Facturació de les inscripcions a
diferents activitats. Control d’impagats
i rebuts retornats.
Realitzarà les tasques segons el
departament on estigui adscrita en
cada moment. I, en general altres de
caràcter similar que li siguin atribuïdes.
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-Informar i atendre al públic,
telefònicament i personalment.
-Realitzar els treballs administratius
assignats a l'Àrees d’esports i
Administració general depenent de la
Secretaria general i la intervenció.
-Auxiliar administrativa de la regidoria
de Comerç Industria.
-Realitzarà les tasques segons el
departament on estigui adscrita en
cada moment. I, en general altres de
caràcter similar que li siguin atribuïdes,
indistintament als ens: P.M.E. o a
l’Ajuntament.

Secretaria -intervenció
delegada del Patronat
Municipal d'Esports

Considerant-se per l’Alcaldia degudament motivada i negociada la proposta amb els representants sindicals.
7.- Vist el dictamen de la Comissió informativa de governació del dia 20 de novembre de 2014.
Es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment la proposta de Modificació puntual de la Plantilla, Catàleg i Relació de Llocs de Treball
núm. 2 de l’exercici de 2014, consistent en:
a)

L’amortització i/o supressió del lloc de treball de Tècnic Especialista en Promoció Econòmica – Gestió de
Subvencions, del grup de classificació C1, escala d’administració especial, sots-escala serveis especials.
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b)

Modificant igualment les funcions dels llocs de treball següents:

Denominació de les
places/Nom

Subescala

Categ.

Grup

Funcions

Nivell
destí

Funcions C. Destinació
Lloc de treball

C
Espe.

Funcions C.
Específic

Funcions comuns a
la tramitació
d’expedients i
l’exercici de
l’activitat
administrativa
general.

II. ESCALA
ADMINISTRACIÓ
GENERAL

II.C. SUBESCALA
ADMINISTRATIVA

AUXILIARS

Núria Castells Nadal

Nuria González Aixalà

Elisa Gòdia Moreno

Auxiliar

C2

Tasques de
mecanografia,
manipulació de
màquines i equips
d’oficines, registres,
despatx de
correspondència,
transcripció i còpia
de documents,
arxiu, fitxers i
classificació de
documents i
informació i despatx
al públic.

Cap negociat

18

Cap negociat
(Enc.Fun.Esp.)

Cap Secció

SI

18

Amb personal
depenent

18

-Auxiliar d'intervenció-comptabilitat.
-Encarregada del Registre de
documents/Factures/Punts entrada
factures electròniques general.
-Atenció públic.
-Padró d'habitants.
-Realitzarà les tasques segons el
departament on estigui adscrita en
cada moment. I, en general altres de
caràcter similar que li siguin atribuïdes.
-Cap Oficina d'atenció al ciutadà.
-Registre de documents.
-Atenció públic.
-Padró d'habitants.
-Registre Borsa Treball.
-Auxiliar Secretaria Registre Civil.
-Resolució i/o canalització de les
reclamacions i consultes.
-Realitzarà les tasques segons el
departament on estigui adscrita en
cada moment. I, en general altres de
caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Auxiliar d'intervenció-comptabilitat.
-Registre de
documents/Factures/Punts entrada
factures electròniques general. (PME).
-Informació i atenció al públic,
telefònicament i personalment.
-Realitzar els treballs administratius
assignats a l'Àrea.
-Comptabilitat informatitzada amb el
programa Absis.
-Pagament de factures.
-Facturació de les inscripcions a
diferents activitats. Control d’impagats
i rebuts retornats.
Realitzarà les tasques segons el
departament on estigui adscrita en
cada moment. I, en general altres de
caràcter similar que li siguin atribuïdes.

Auxiliar intervenció.

Auxiliar registre civilOficina EstadísticaAtenció al públic

Secretaria -intervenció
delegada del Patronat
Municipal d'Esports
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Jesica Gázquez Manzano

14

-Informar i atendre al públic,
telefònicament i personalment.
-Realitzar els treballs administratius
assignats a l'Àrees d’esports i
Administració general depenent de la
Secretaria general i la intervenció.
-Auxiliar administrativa de la regidoria
de Comerç Industria.
-Realitzarà les tasques segons el
departament on estigui adscrita en
cada moment. I, en general altres de
caràcter similar que li siguin atribuïdes,
indistintament als ens: P.M.E. o a
l’Ajuntament.

Establint l’annexes següents:
Tots els llocs de treball que tinguin la categoria de caps de negociat, de seccions o de serveis, responsables del
normal funcionament de la gestió dels serveis al seu càrrec vetllaran per informar, tramitar i formalitzar les
sol·licituds, informar de l’execució d’actuacions i tramitar i formalitzar les subvencions ordinàries i extraordinàries que
puguin finançar les actuacions dels seus serveis. A tal efecte podran demanar la col·laboració dels serveis de
secretaria, recursos humans, d’intervenció i tresoreria. Donant compte al regidors delegats o als òrgans de govern
corresponents.
Segon.- Disposar la seva exposició pública per termini de 15 dies mitjançant edictes inserits a tauler d’anuncis i al
B.O.P. i notificar a les persones afectades als efectes que els legítims interessats puguin formular les al·legacions i
reclamacions que considerin adients. fent constar que si no es produeixen l’acord inicial restarà aixecat a definitiu.
Oberta deliberació s’efectuen les següents intervencions:
1.- El regidor-portaveu del grup del P.P. Sr. Simeó Abad manifesta que ja ho va comentar l’altre dia a l’Alcaldia, s’ha
volgut assessorar de la feina que feia aquest lloc de treball, i ha vist que durant el 2013 a la borsa de treball va
atendre 575 persones, amb industria a 4 persones, a comerç a 3, amb habitatge 19, que fan un total de 601
atencions al públic, més electròniques que deu tenir que fer; al 2014 fins al mes de setembre portava ateses 512
persones a la borsa de treball, industria i tot això, afegeix que l’Alcalde li va dir que seran els tècnics, altres persones
qui portaran tot això, vol dir que amb les subvencions s’ha d’estar molt al tanto, les subvencions que s’han fet des del
lloc de treball, juntament amb d’altres coses, l’any 2012 es van fer 19 sol.licituds i es van donar 15, al 2013 se’n va
sol.licitar 32 i es van atorgar 26 i al 2014 n’hi ha 31 sol.licitades, atorgades 19 i pendents de resolució 9, afegeix que
sol que se nos escapo una subvenció esta noia la podem tindre, per això no sap perquè s’elimina, amb respecte per
a tothom i per a tots els treballadors, però li sembla que és una feina que esta fent be. Per lo que s’ha anat
assessorant, anant pel carrer major i d’altres carrers preguntant a botigues i en relació amb la fira de comerç la gent
diu que aquesta persona els cuida, els explica, que estan contents, molt, afegeix que les fires de comerç al 2013, al
Rebost van haver 88 estants i la de Comerç 53, engany al Rebost 113, a la Fira de Sant Miquel també s’hi va estar,
va passar el que va passar respecte als regidors, però al final li van felicitar per l’estand que hi havia, suposa que es
gracies a l’ajuntament i d’altres persones, amb la fira de Comerç n’hi va haure 60, vol dir que ha anat augmentat tot
això, l’han dit que s’han de fet moltes trucades perquè costa i creu que ha d’haver una persona que es dedico, sense
això tot s’anirà a rodar, aquests són comentaris que ha sentit, i això ho vol dir després d’asessorar-se, no creu que
que s’hagi d’eliminar aquesta persona creu que l’equip de govern s’equivoca, i sap el que fa en treure aquesta
persona. Perquè es pregunta quantes persones durant la legislatura heu tret? I quantes n’han entrat?, val seran
temporals, les paga aquest o l’altre, però prefereixo tenir una persona fixa que no pas deu de temporals, ni que se les
paguin, perquè si cada sis mesos ha de canviar de persona això no el troba correcte perquè a l’ajuntament s’han de
vetllar moltes coses.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que es evident que aquesta persona ha fet feina, creu que es responsabilitat de
tot treballador i ningú qüestiona la feina feta en cap moment, però s’han fet una sèrie de modificacions que permeten
que la feina aquesta es distribueixi, la que ha dit de les feines fetes al 2013 de la borsa de treball i l’habitatge el que
és més significatiu és la borsa de treball, afegeix que es el criteri de l’equip de govern i estan aquí és per aplicar el
nostre criteri, que es poden equivocar o no, diu que la borsa de treball és la que ocupava més temps d’aquesta
persona i es feia molt bé, però el nostre criteri es que no s’han de dedicar tantes hores a atendre currículums que
venen a demanar llocs de treball, que no vol dir que l’ajuntament no tingui una borsa de treball on en puguin fer us els
empresaris que vinguin a buscar persones, afegeix que han volgut canviar la manera de recopilar aquestes dades, lo
que no podem fer es tenir una persona a fer de psicòleg o a escoltar molt a la gent els seus problemes personals,
creu que estem per atendre a la gent del carrer, a la gent que ve a buscar feina i això no es deixarà de fer perquè es
farà d’una manera molt més raonable, dins de la disposició de temps dels empleats públics que paguem entre tots al
nostre ajuntament; de les dades que els ha passat a l’habitatge no tenim competències ja que depèn de la
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Generalitat, ho fèiem nosaltres perquè es va optar per atendre el moment, de fet ja es feia abans i es va seguir quan
aquest equip de govern va agafar les rendes de l’ajuntament però es una feina que depèn de la Generalitat i no
mantindràs un lloc de treball perquè es facin 3 atencions en habitatges, o els empresaris que tot queda cobert amb el
canal empresa que es ficarà en marxa a la nostra web, el canal empresa que dona moltes més possibilitats als
empresaris perquè s’autogestionin tots els tràmits, perquè aquest canal fet per l’AOC i el del SOC si es fiquen a dins
de la web donen moltes possibilitats als empresaris, més de les que un ajuntament els pot oferir en quant a
l’administració, els tràmits i documentació perquè pugui tirar endavant una empresa, això dona una merma de feina
d’aquest lloc de treball; en quant al canvi en la borsa de treball i d’habitatges insisteix que depèn de la Generalitat i no
es significatiu. En quant a les subvencions no s’han d’escapar cap, la persona que feia lo de les subvencions feia bé
la seva tasca, no se’n escapaven, i ara es seguirà fent així, això qui ho portarà?, doncs els mateixos tècnics que són
els que feien l’informe, la persona que estava al cap d’això feia les tramitacions, i ara s’opta per un altre criteri i es
que els mateixos tècnics vetllin per les mateixes subvencions. Les fires evidentment han anat força be, han crescut,
però treballant en aquestes fires no n’ha hagut solament aquesta persona, aportar el mèrit solament a aquesta
persona, que per altra banda estava fent la seva feina, es fer una mica de greuge a les altres persones que
treballaven per aquesta feina, en la tasca de fer créixer aquestes fires ha treballat bastanta gent, no només aquesta
persona, i reconeix que ha fet la feina molt ben feta, la que l’ha tocat fer; no vol entrar més en l’assumpte de les fires,
es evident que han crescut, és una aposta d’aquest equip de govern encarar la fira cap al Rebost que és el que l’ha
donat imatge a tot Catalunya i creu que aportat tot el mèrit d’aquesta fira a una sola persona és injust, tot i que
repeteix que aquesta persona ha fet la feina ben feta. En definitiva afegeix que el nostre criteri es optimitzar els llocs
de treball i amb aquesta distribució creu que es fa.
El regidor Simeó Abad replica dient que ell no ha dit que l’èxit sigui d’una sola persona, que aquesta persona havia
fet la seva feina junt amb d’altres persones. L’Alcalde contesta que no l’havia entès i que es cert que l’èxit ha estat
gracies a tots.
2.- El regidor-portaveu del grup de CiU Sr. Gerard Serra manifesta que a la comissió va dir que votaria en contra.
Afegeix que estem assistint a un altre acomiadament d’aquests que no s’entenen, com tants que han hagut en aquest
ajuntament i que ens està costant molts, i no me’l negareu, molts diners al poble d’Alcarràs, continua dient que el Sr.
Simeó Abad ha donat unes xifres que són claríssimes i cauen per si soles, a més a més poden dir que les
subvencions gestionades per aquesta persona de les que se’n beneficia tot lo poble superen los sis-cents mil euros,
creu sense dubtes que n’hi haurà d’altra gent que ho farà, que les tasques que es feien es continuaran fent, perquè
estan eliminant una plaça però esteu repartint la feina i aquí hi ha una cosa que no quadra, si realment s’està
amortitzant una plaça doncs hauria de ser perquè la feina ha disminuït, etc., en definitiva per al grup de CiU aquest
equip de govern de l’Ajuntament d’Alcarràs no creu en la promoció industrial d’Alcarràs, no hi creu, amortitzant una
plaça de tècnic especialista que gestiona una tasca bestial, mèrit que se l'ha de dur l’Ajuntament, l’equip de govern,
ella no s’ha de dur cap de mèrit perquè és la seva feina, sigui una tècnica o sigui qualsevol treballador, afegint que
avui esteu demostrant que Alcarràs, l’equip de govern d’esquerres no creu en la promoció industrial del poble, quan
més que mai que s’ha d’invertir en promoció industrial i econòmica; afegeix que està molt bé fer fires, tindre una
borsa de treball, si que no es competència nostra, però escolteu-me una persona, un treballador que és professional i
atén una borsa de treball al 2014, amb una crisis econòmica que no s’havia vist pràcticament mai, amb persones que
se’ls hi perd la dignitat, fins i tot el Papa Francesc al Parlament Europeu ho ha dit claríssim, senyors polítics pensin
que quan li prens la feina, i els governants han de facilitar la feina a les persones, li estan prenen la dignitat i ha donat
una lliçó, i això és el que estem dient, persones que s’acomiaden als vols de nadal, persones que injustificadament
s’acomiaden dient que no n’hi ha feina i perquè es pot reestructurar per estalviar diners, després es contracten unes
altres a temps parcial per fer les feinetes d’aquestes; escolteu realment una persona que es un professional quan
atén a un senyor que s’ha quedat sense feina, que estan a punt de prendre-li el pis, que menys que ha de fer que
escoltar-ho i de vegades sense ganes i després es gestiona una borsa de treball que, ens agradarà o no, però ha
funcionat i l’ajuntament d’Alcarràs, no l’equip de govern, és el que surt ben mirat, t’expliquen casos d’èxit per exemple
una noia que va venir d’ Itàlia sense feina i va enviar currículums a tots els ajuntaments, va trucar a la borsa de treball
nostra i al cap de dos mesos li van enviar una oferta per una empresa i va poder treballar tres mesos, i li va dir que
estava contentíssima i que ho feien molt bé. Doncs aquest sistema en els carreguem perquè no creiem en les
empreses, perquè creiem en els canals empresa que estan molt bé, però en la part personal no hi creuen. Per un
cantó això, pel seu grup n’hi ha una manca total de justificació i les xifres ho demostren i a més a més és una
contradicció perquè es reparteixen les tasques. Després i no és res personal contra la persona, nosaltres els
membres del grup municipal de CiU ens preguntem què passa amb la regidoria o regidories que porta en aquest cas
el Sr. Alex Planes, i repeteix que no és res personal, en tres anys i mig de mandat les regidories que porta aquest
regidor ha estat capaces d’acomiadar fins a 4 persones, tres al patronat municipal d’esports de maneres que ja ho
sabem tots perquè ja és vox populi i no cal explicar res més, i ara una a promoció econòmica, i per no parlar d’un cas
que segurament no te res que veure però que dona la casualitat d’un exregidor que dimiteix per unes circumstàncies,
ha dimitit i ja està, També vol afegir un altra cosa molt important, aquesta amortització de llocs de treball, de tècnic,
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és totalment injustificada i ho repetirà mil vegades, les xifres ho demostren, i per la qual cosa considerem que la
decisió que s’ha pres és única i exclusivament per les discrepàncies i per motius personals entre el regidor de
promoció econòmica en aquests cas i la Sra. Patricia Llorente que és la que ocupava la plaça i en cap cas pels
motius que vol intentar justificar l’equip de govern, que no se’ls creuran per molt que justifiquin el que vulguin:
innecessarietat del lloc de treball o per incompetència, ho ha set per unes discrepàncies i punt, afrontem els
problemes com són, es diu clar i no cal vestir les coses que no es poden vestir. Afegeix que Alcarràs es lo segon
municipi del Segrià amb el PIB més alt de la província de Lleida, no necessita promoció econòmica?, ens ho
preguntem, amb tot lo que s’ha fet durant molts i molts anys per tenir terreny industrial, per tenir un teixit comercial,
un teixit empresarial agroalimentari i ramader dels més importants de Catalunya per no dir d’ Europa, no necessita
promoció econòmica?, repartirem la feina entre d’altre gent que per altra banda ja estan prou carregats amb feina?. I
després un tema molt greu, no sé si Vostès l’han valorat o no, pot ser s’equivoca, però quan suprimeixes o elimines
una plaça a la relació de llocs de treball, que en aquests cas era una plaça que es venia ocupant de manera interina,
per llei aquest ajuntament o el proper que pugui vindre al mes de maig o altres durant un nombre d’anys no podran
crear una plaça de promoció econòmica, hauran de vestir el sant d’alguna manera, però no podran crear-la per llei,
preguntant si això s’ha valorat realment?. Torna a dir que hipotequem al proper equip de govern que pugui entrar el
mes de maig o d’altres, despatxem a una persona perquè amortitzem una plaça que després resulta que repartim les
feines, i torna a dir que més que mai cal apostar per les polítiques de creació de riquesa i llocs de treball, Alcarràs té
tots els ingredients per poder fer-ho, és un poble multicultural, amb mà d’obra diversa, que té possibilitats d’atraure
empreses i resulta que l’actual equip de govern d’esquerres es carrega tot això o ho vol fer d’un altra manera que es
creu lícita, que es pot fer, però ell creu que no ho és de cap manera. També vol dir de passada – l’Alcalde Sr. Miquel
Serra li demana brevetat perquè ja fa estona que esta en l’ús de la paraula – el Sr. Gerard Serra manifesta que ja
acaba que les vol descriure una paraula que es diu supèrbia, o sovérbía en castellà, que diu així, la descripció és:
orgull desmesurat, afany excessiu de ser preferit als altres, satisfacció vanitat i altaneria en contemplació de les
seves pròpies coses amb menyspreu cap als demés, excés de magnificència o pompa, i creu que la paraula
contraposada amb això és humilitat, escoltar a les persones, entendre que són treballadors, entendre que el poble
necessita una sèrie de coses, i no ens vinguin ara en que n’hi ha un mandat del poble que els ha dit que han de fer
això, lo nom del poble en alguns casos s’ha d’utilitzar i vostès l’utilitzen molt bé, però deixeu d’utilitzar-lo per fer
demagògia o altres coses que no s’han de fer de cap de les maneres i ara ens trauran lo discurs de el que passava fa
tres anys i mig, que si l’antic equip de govern, etc, és un discurs al que no entraran perquè considerem que està
gastat, i avui per avui vostès són els responsables de tots els actes que es fan aquí, i en aquests cas estan
carregant-se la promoció del poble, carregant-se a una persona que és mare d’una filla, com s’han carregat a d’altres
treballadors, pares, fills, que són persones i els han deixat a l’estacada per motius única i exclusivament polítics.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta dient que són responsables i això es evident, que són responsables també de
gestionar recursos públics que són diners pagats entre tots del poble, per tant creu que estan legitimats per poder
prendre decisions per optimitzar al màxim tots els recursos municipals i això és el que estan fent, afegeix que les
conclusions que vostès poden traure són diverses i les respectem però no les compartim, això és evident, dir que un
govern com aquests no aposta per la promoció econòmica això es mentida i les dades de com a crescut la promoció
econòmica en aquest poble són prou evidents i torna a repetir que això no es conseqüència d’una persona sola, es
conseqüència de moltes persones, per tant nosaltres que estem a dins que hi treballem i que fem molts esforços
personals per a poder tirar endavant tot el tema de promoció econòmica i tots els altres funcionaments amb
empreses, contactes amb empreses, trucades personals que es la nostra obligació també, però el fet de que el poble
tingui un teixit empresarial i de promoció de l’economia del nostre poble que es digui d’Alcarràs el que és, voler-ho
encarar una plaça de promoció econòmica al nostre ajuntament exclusivament això es voler tergiversar la realitat i
per això no n’estan gens d’acord; respecte a la borsa de treball diu que un ajuntament no n’ha d’atendre
personalment a les persones, la borsa de treball vostès volen fer creure que s’eliminarà i així no queda eliminada,
qualsevol empresa que vingui aquí a buscar treballadors tindrà l’eficiència de tindre la borsa de treball actualitzada
d’una manera més raonable sense tindré que estar amb tanta atenció al públic, que si és pogués i hagués recursos
més que sobrats si que el faríem, però un ajuntament no ha de fer aquesta tasca, aquesta tasca l’ha de fer un òrgan
de la Generalitat, els del Servei d’Ocupació, però no un ajuntament, perquè l’ajuntament si ha apostat per tenir una
borsa de treball i continua apostant per ella és per donar facilitats a la gent que busca feina, donar altres solucions
com vindre a l’Ajuntament a part dels organismes de la Generalitat on pot anar, i que els empresaris que vinguin aquí,
i això es fa, tinguin la possibilitat de tenir una borsa actualitzada amb els imputs que demana, amb les
característiques de la gent que hi volen buscar, remarcant que això no es perd. Continua dient que vosaltres voleu fer
veure que això queda eliminat i no queda eliminat, es tracta de racionalitzar els serveis que tenim i fer les coses lo
més eficients possible, i això és el que han estat fent durant aquests tres anys i mig, i continuaran això, les altres
opinions són respectables. Respecte a les contractacions a temps parcial diu que això també es tergiversar la realitat,
ja li va explicar al Sr. Simeó Abad, de que si es té sensació de que contractem molta gent, i el cert és que no
contracten gent nova, la gent que venen i que veu el poble que està treballant i no és habitual a l’ajuntament són
oportunitats que com ajuntament i com a responsables polítics no poden deixar escapar, són oportunitats que ens
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venen del SOC que ens venen del Consell Comarcal, de la Diputació i que són gent que no ens costen diners a
l’ajuntament, per tant tenim l’obligació d’agafar-los, i sempre amb uns barems, amb unes prioritats que en condicions
d’igualtat siguin del poble, per tant la nostra feina en aquests sentit l’estem fem, no vulguem fer veure que contractem
gent a temps parcial i que doni la sensació de que nosaltres els anem a contractar, i no podem donar aquesta
sensació ja que és la nostra obligació agafar aquesta gent perquè nos l’ofereixen, i això es feina a fer al nostre
ajuntament i en contra partida no té un cost econòmic. Respecte al tema de les xifres diu que no demostren res, les
xifres que donen vostès no demostren absolutament res, aquestes xifres no tenen perquè canviar, la nostra voluntat i
de fer feina és exactament la mateixa i si han pres aquest pas ara no podeu justificar que és un moviment polític,
perquè si hagués set polític l’haurien fet abans, a cap grup polític i a cap ajuntament l’agrada fer una actuació
d’aquestes perquè no els hi convé electoralment, afegeix que ells no tenen la voluntat de que convingui
electoralment, això l’hem portant pensant durant molt de temps, si era viable o no era viable fer-ho, i l’han pres ara
amb un dels pitjors moments electoralment per a un govern d’un ajuntament, no els ha importat això, nosaltres estem
capficats en la gestió econòmica de l’ajuntament, d’aquí en uns mesos passarà el que passarà i el que decideixi el
poble ho acceptaran com a demòcrates i si ens hem d’anar cap a casa ens anirem, o ens quedem, el temps acaba
ficant al lloc a tothom, nosaltres farem lo que la nostra consciència ens demana, que el fem per la nostra
responsabilitat d’avui. Afegeix que el que no accepta es que es digui que el Sr. Alex Planes, el regidor d’esports i de
promoció econòmica, ha estat la conseqüència o culpable d’aquests acomiadaments, El Sr. Alex Planes, i això ho vol
dir públicament en aquests Ple perquè tothom l’escolti, els ha frenat moltes d’aquestes decisions i la resta de l’equip
de govern ha obligat a l’Alex a prendre alguna d’aquestes decisions, perquè nosaltres vivim el dia a dia de la gestió
d’aquests treballadors i quan un treballador no fa la feina, i no és el cas que avui ens ocupa, no fa la feina com l’ha de
fer s’ha de prendre una determinació perquè estem jugant amb diners públics amb diners de tots els ciutadans del
poble i la nostra obligació encara que ens pesi, perquè moltes de les vegades de les decisions que han pres es per
rectificacions de les pròpies decisions nostres, però la nostra decisió no es mantindré situacions perquè ha set una
decisió nostra i peti qui peti, no, s’ha de aconseguir efectivitat i productivitat, i les persones són molt importants i
l’Alex, torna a dir, no és responsables d’aquests acomiadaments sinó que és tot l’equip de govern, l’Alex, i ho vol
repetir, ha frenat alguna d’aquestes decisions i és l’equip de govern qui acaba prenen aquestes decisions, i això ho
vol deixar molt clar. També troba molt injust que el Sr. Gerard Serra hagi ficat en aquestes esmenes al Sr. Agustí,
molt injust ho troba, perquè l’han volgut vincular a unes decisions de l’Alex o quelcom que no acaba d’entendre, ho
troba molt injust i una mica de falta de respecte. No l’allargarà més, aquest tema que el deixaria aquí, es una decisió
nostra i creu que no han de donar més toms i han donat prou justificacions.
El regidor del grup municipal de CiU Sr. Jordi Casals pregunta si és veritat que la Sra. Patricia Llorente li va comentar
que tenia la possibilitat d’anar a treballar a un altre lloc i l’Alcalde li va dir que comptava amb ella?. L’Alcalde Sr.
Miquel Serra contesta que al mes de maig contava amb ella. Replica el Sr. Jordi Casals que creu que se l’ha de fer
mirar, perquè ell com a patrimoni pot ser tindrà la terra i les granges, però els treballadors com a patrimoni tenim el
nostre lloc de treball i s’ha de vigilar molt com es fan les coses, perquè tu a una persona no li pots dir al mes de maig
que confies amb ella i al cap de dos mesos, després de passar una fira, anul·les la plaça, això està molt mal fet, que
vol que li digui, li decep bastant. L’Alcalde contesta que si el decep ho sent molt ja que és evident que les persones
no volem prendre aquestes decisions i les em de prendre per responsabilitat, i si no ho volen entendre no l’entendran.
El Sr. Casals replica respecte al canvi de pensament en tres mesos ja que sembla que estan prenen decisions sobre
la marxa. L’Alcalde Sr. Miquel Serra respon que des de el mes de maig han passat més mesos i una decisió, encara
que s’estigui sospesant, no li pots dir a una persona que no contes amb ella, per si després acabes contant amb ella,
no es raonable. El Sr. Casals repeteix que ell considera que per un treballador el seu lloc de treball és el seu
patrimoni del que depèn ell i la seva família i no es poden anar d’aquestes maneres i mes quan al mes de maig et diu
que te la possibilitat d’un altre treball, considera que això és d’un estil patètic i és política i per això va com va.
L’Alcalde contesta que no està d’acord amb ell, que no es tracta d’estils i li respon que si això és política que l’explico
a la gent. El Sr. Casals manifesta que per ser això la política al mes de maig marxarà cap a casa. L’Alcalde finalitza
dient que aquestes decisions costen molt de prendre i l’estan transmetem com si nosaltres gaudeixin amb això, i no
es això perquè tractem amb persones, si no estan d’acord que no ho votin, però al menys que no vulguin transmetre
que són persones menyspreables sense escrúpols, no es pot plantejar això perquè també o sospesen aquestes
coses i les decisions les acabes prenent perquè no tens un altra alternativa. Després de diverses interpel·lacions
l’Alcalde recorda que abans es donaven cartes als treballadors acomiadant-los sense ni tan sols donant la cara. El
portaveu del grup de CiU Sr. Gerard Serra diu que aquests discurs està molt acabat. L’Alcalde contesta que el que no
poden fer es recriminar-li absolutament tot com si abans no s’hagués passat mai res. El Sr. Serra replica que els
treballadors de l’Ajuntament, i aquí n’hi ha algun representant sindical, no venen per por, estan cohibits en la gran
majoria dels casos. L’Alcalde li contesta que és la seva opinió, ell coneix molts treballadors que venen a treballar molt
satisfactòriament i vol donar per tancat l’assumpte. Al final pren la paraula novament el Sr. Simeó abad, del grup del
PP, manifestant que si es veritat el que ha dit el regidor de CiU Sr. Jordi Casals, si en tres mesos, a diferencia d’una
empresa particular que per pedregades pot acomiadar a algú, però aquí que ha passat per a fotre a aquesta dona al
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carrer?, si això es veritat demana que se’l facin mirar perquè no te perdó. L’Alcalde tanca la deliberació posant la
proposta a votació.
Posada a votació la proposta de l’alcaldia, amb l’assistència dels 13 regidors que integren el ple, resta aprovada per
7 vots a favor dels regidors de l’equip de govern, dels grups municipals d’ERC i del PSC, amb 6 vots en contra dels
regidors del grups municipals de CiU i del PP.
12.- APROVACIÓ D’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 1 DEL PRESSUPOST.
L’Alcalde proposa l’aprovació de la resolució dictaminada a la comissió informativa de governació del dia 20 de
novembre de 2014, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
Atès que per Decret de l’Alcaldia de data 31 d’octubre de 2014, es va incoar expedient per a la modificació núm. 1
del Pressupost general de 2014, següent,
En Miquel Serra i Gocia, Alcalde-President de l'Ajuntament de la Vila d'Alcarràs, en virtut de l'establert a l'art. 51 i 52
de la LBRL, arts. 41, 42, 44, 164, 192, 200 i 210 del ROF, vistes les previsions d’execució del pressupost de 2014
comunicada al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques respecte al 3 r. trimestre de 2014, i en virtut dels
següents:
ANTECEDENTS:
Primer.- Incorporació de romanents de tresoreria afectats resultants de la liquidació de 2013.
Atès que la Base 11 à. del Pressupost General de la Corporació Municipal d’Alcarràs per a l’exercici econòmic de
2014, estableix la incorporació dels romanents de tresoreria afectats aprovats a la darrera liquidació pressupostària,
en aquest cas la de l’exercici aporovada per Decret de l’Alcaldia del dia 28 de febrer de 2014, per import de
476.556,59 €, afectat per la següent inversió:

Econ.

Org.

87010

45

CONCEPTES INGRESSOS
ROMANENT PER A DESPESES
AMB FINANÇAMENT AFECTAT

Econ.

Org.

Àrea

CONCEPTES.
DESPESES

621

30

3421

ADQUISICIÓ TERRENY
ESCOLES/EDIFICI
CAMP FUTBOL

Modificació
Majors
ingressos
vinculats

Pressupost
Ajuntament
2014 inicial
0,00

Ajuntament
Pressupost
inicial 2014
199.760,00

476.556,69

Romaments

Majors
ingressos
afectats

Positives

476.556,69

Pressupost
Ajuntament
definitiu 2014
476.556,69

Negatives

-99.000,00

Ajuntament
Pressupost
definitiu
577.316,69

Segon.- Incorporació de romanents de tresoreria per a despeses generals resultats de la liquidació de 2013.
Atès el Decret de l’Alcaldia del dia 28 de febrer de 2014, que aprova la liquidació de l’exercici de 2013 i l’informe de
Secretaria-intervenció del dia 4 de març de 2014, sobre la destinació del superàvit pressupostàri-romanents de
tresoreria per a despeses generals establert a l’art. 32 del la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en relació amb la Disposició adicional 6ª, que estableix que es podran
destinar els resultat de la capacitat de finançament o romanent de tresoreria, que sigui la menor, per a finançar
inversions del capítol 6 financerament sostenible, si es compleixen les condicions d’estabilitat pressupostària,
capacitat financera, límit del deute i del termini de pagament als proveïdors, com és el cas del resultat de la
liquidació pressupostaria de 2013.
Considerant que el límit previst a l’esmentat informe és de 255.432,96 €, que es pot destinar a inversions
financerament sostenibles, d’acord amb el R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el TR de la Llei
d’Hisendes Locals, que possibilita les inversions en els grups de programes següents: 155. Víes públques, 171.
Parcs i jardins i 454. Camins veinals, amb una vida útil superior a 5 anys.

Econ.

Org.

87000

45

CONCEPTES INGRESSOS
ROMANENT PER A DESPESES
GENERALS

Modificació
Majors
ingressos
vinculats

Pressupost
Ajuntament
2014 inicial
0,00

255.000,00

Pressupost
Ajuntament
definitiu 2014
255.000,00
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Clas.
E.

U.O.

Prog.

CONCEPTES
DESPESES

609

12

1710

609

38

4540

ALTRES INVER.NOVES
INFRAE.PARCS I
JARDINS
CONSERVACIÓ I
ASFALTAT DE CAMINS
Sumar RTG. Inversions
sostenibles

Ajuntament
Pressupost
inicial 2014
5.000,00

Romaments

240.000,00

210.000,00

Majors
ingressos
afectats

45.000,00

Positives

Negatives

30.000,00

Ajuntament
Pressupost
definitiu
80.000,00

450.000,00

255.000,00

Tercer.- Majors/Menors ingressos dels pressupostats.
Ateses les previsions de majors ingressos dels pressupostat d’impostos directes i de la Participació de tributs de
l’estat, que financen l’increment de crèdits per a la amortització de deute del Cap. 9, següents:
Pressupost
Ajuntament
2014 inicial
3.652.000,00
1.610.000,00

0,00

Modificació
Majors
ingressos
vinculats
100.000,00

Pressupost
Ajuntament
definitiu 2014
3.752.000,00

0,00

100.000,00

1.710.000,00

Econ.

Org.

11

0

CONCEPTES INGRESSOS
Impostos sobre el capital.

42

0

De l’Administració de l’Estat.

75080

8

SUBV, PUOSC CEMINTIRI

250.000,00

-250.000,00

0,00

761

47

DIPUTACIÓ.
TRANSFERÈNCIES AMPLIACIÓ
C.A.P
Suma Majors ingresos

400.000,00

130.000,00

530.000,00

Clas. E.

U.O.

Prog.

CONCEPTES DESPESES

609

8

1640

622

47

3120

NOU CEMINTIRI PUOSC +
NOUS NINXOLS VELL (90)
AMPLIACIÓ CAP 2ª fase

913

45

0110

AMORTIZACIÓ DEUTE

80.000,00

Ajuntament
Pressupost
inicial 2014
520.000,00

Remaments

Majors
ingressos
afectats
-250.000,00

400.000,00

130.000,00

684.000,00

200.000,00

Suma Majors ingresos

Positives

Negatives
-240.000,00

Ajuntament
Pressupost
definitiu
30.000,00

-40.000,00

844.000,00

530.000,00

80.000,00

Quart.- Transferències positives/negatives de crèdits entre capítols diferents.
Atesa la necessitat de dotar pressupostàriament els crèdits de partides que es preveuen insuficients corresponent a
capítols diferents, o dins del mateix capítol o borsa de vinculació, en especial per dotar la partida de Fons de
contingència situat al capítol 2 de despeses, següent:
Clas. E.

27000

U.O.

41

Prog.

Concepte

9200

CAPÍTOL 2. COMPRA BÉNS I
SERVEIS
FONS DE CONTINGÈNCIA.

Ajuntament
Pressupost
inicial 2014

Remaments

Majors
ingressos
afectats

Positives

Negatives

Ajuntament
Pressupost
definitiu

70.000,00

338.000,00

408.000,00

30.000,00

5.000,00

35.000,00

30.000,00

80.000,00

CAP. 6. INVERSIONS REALS.
600

3

1511

609

12

1710

609

3

1511

609

3

1511

609

8

1640

609

28

3400

609

35

4121

609

4

1610

619

11

1700

619

3

1511

600

3

1511

ACTUACIONS EN ESPAIS
PUBLIC (ENDERROCS I
ALTRES)
ALTRES INVER.NOVES
INFRAE.PARCS I JARDINS
URBANITZACIONS VIES
PÚBLIQUES.
REORDENACIÓ PLAÇA
ARRABALETA
NOU CEMINTIRI PUOSC +
NOUS NINXOLS VELL (90)
INFRAESTRUCTURES
ESPORTIVES/CAMP TIR ETC.
ELECTRIFICACIÓ RURAL
PORTADA AIGUES I
SANEJAMENT POLÍGON
INDUSTRIAL
ALTRES INV.REP. SERV.MEDI
AMB PANTA ARROS +ALTRES
ALTRES INVERS. REPOSIC.
INFRAEST. URBANIS,
ACTUACIONS EN ESPAIS
PUBLIC (ENDERROCS I

5.000,00

45.000,00

120.000,00

-48.000,00

72.000,00

53.000,00

-42.000,00

11.000,00

520.000,00
0,00

-250.000,00

-240.000,00
16.000,00

30.000,00
16.000,00

0,00

0,00

180.000,00

-20.000,00

14.000,00

-14.000,00

0,00

6.000,00

-2.000,00

4.000,00

30.000,00

5.000,00

160.000,00

35.000,00
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ALTRES)
609

12

1710

609

3

1511

622

31

3422

ALTRES INVER.NOVES
INFRAE.PARCS I JARDINS
URBANITZACIONS VIES
PÚBLIQUES.
REORDENACIÓ PLAÇA
ARRABALETA
ADQUISICIÓ TERRENY
ESCOLES/EDIFICI CAMP
FUTBOL
MILLORES POLIVALENT

609

3

1511

621

30

3421

622

15

2311

HORTS URBANS

623

1

1320

623

10

1690

623

28

3400

632

16

3200

MAQUINARIA, INSTAL.LACIONS
I UTILLATGE POLICIA
MAQUINÀRIA, UTILLATGE,
BRIGADA SERV. COMUNITARIS
MAQUINARIA ,
INSTAL.LACIONS PROMOCIÓ
ESPORT
EDIFICI AULA MÚSICA I
EDUCACIÓ.
EDIFICI I CENTRE CULTURAL
LO CASINO
EDIFICIS I ALTRES
CONSTRUCCIONS PISCINES
PÚBLIQUES
INSTRUMENTS
MUSICALS/MOBIL. EDUCA.
EQUIPS PROCESSOS
INFORMACIÓ
INVERSIONS CARACTER
IMMATERIAL. SERVEIS
TECNICS
CAP. 9. PASSIIUS FINANCERS:

632

22

3300

632

29

3420

635

16

3200

636

41

9200

640

2

1510

913

45

0110

5.000,00

45.000,00

30.000,00

80.000,00

120.000,00

-48.000,00

72.000,00

53.000,00

-42.000,00

11.000,00

-99.000,00

577.316,69

199.760,00

476.556,69

30.000,00

12.000,00

42.000,00
0,00

AMORTIZACIÓ DEUTE

5.000,00

-4.000,00

23.000,00

1.000,00

14.000,00

40.000,00

37.000,00
-14.000,00

35.000,00

24.000,00

13.000,00

2.000,00

4.000,00

26.000,00

59.000,00
15.000,00
-3.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

35.000,00

19.000,00

54.000,00

30.000,00

65.000,00

95.000,00

684.000,00

200.000,00

SUMA TRANSFERÈNCIES

-40.000,00
526.000,00

844.000,00

-526.000,00

Cinquè.- Modificació de l’Annex d’inversions del pressupost i reserva de crèdit per exercicis futurs.
Als efectes establerts a l’Orden FOM/1932/2014, de 30 de setembre, per la que s’aproven les bases reguladores de
la concessió de ajuts per a actuacions de conservació o enriquiment del Patrimoni Histèric-Espanyol, amb carrec als
recursos procedents de les obres públiques finançades pel Ministerio de Fomento i les Entitats del sector públic
depenents o vinculades. Cal incorporar novament al pressupost la previsió per la rehabilitació de la Casa de
Montagut per a escola-taller havia estat subvencionada per acord de la Reunió XXXV de la Comissió Mixta de data
2/7/202 del Ministeri de Foment i de Cultura, deixada sense efectes pel Ministeri al no executar-se en les anualitats
inicialment previstes. A tal efecte interessa incorporar a l’Annex d’Inversions del Pressupost General la previsió d’una
reserva de crèdit per a les anualitats 2015 i 2016 de les obres següents:
Partida de Despesa: Ampliable amb majors ingressos afectats.
Concepte.
PATRIMONI HISTORIC:
ALTRES‐CASA MONTAGUT
PATRIMONI HISTORIC:
ALTRES‐CASA MONTAGUT

Classificació
Despesa
622‐46‐3360
622‐46‐3361

Anualitat
2015
2016

Concepte d’Ingrés

Pressupost

Concepte
Subv. M.Fomento 1%
155.043,00 Cultural
Subv. M.Fomento 1%
189.497,00 Cultural
344.540,00

Classificació
Ingrés
420‐46
420‐46

Anualitat
2015
2016

Pressupost
116.282,00
142.122,68
258.404,68

TOTAL

Per tot el qual, vist l’informe de Secretaria-Intervenció en quant la present modificació provoca desequilibri
pressupostari per la incorporació d’ingressos financers de romanents de tresoreria i majors ingressos dels
pressupostats, la proposta de modificació respon a les previsions d’execució del pressupost de 2014 comunicada al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques respecte al 3 r. trimestre de 2014, en la que es preveu el compliment
dels criteris d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, respecte a la capacitat de finançament, de la regla
de la despesa i el límit d’endeutament previst. Però s’adverteix que el compliment es determinarà en la liquidació del
pressupost sense possibilitat de marge de maniobra, per la qual cosa es recomana contenció en l’execució de la
despesa per evitar incompliments i la necessitat d’aprovar plans econòmics i financers.
Atès el dictamen de la comissió d’hisenda del dia 20 de novembre de 2014.
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Es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del pressupost general n. 1 de la Corporació Municipal per a 2014, per
incorporació dels romanents de tresoreria afectats i generals, majors ingressos i transferències entre partides de
capítols i modificació de l’annex d’inversions per a la reserva de crèdit en inversions programades en anualitats
futures, que consten a l’expedient, que resta amb el resum per capítols següents:

Econ.
1
2
3
4
5
6
7

8
9

Econ.
Econ.
1
2
3
4
6
7

8
9

RESUM PER CAPÍTOLS D’INGRESSOS
IMPOSTOS DIRECTES.
IMPOSTOS INDIRECTES.
TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.
TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
INGRESSOS PATRIMONIALS.
INGRESSOS CORRENTS
ALIENACIÓ D’INVERSIONS REALS.
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.
INGRESSOS DE CAPITAL
INGRESSOS NO FINANCERS
ACTIUS FINANCERS.
PASSIUS FINANCERS.
INGRESSOS FINANCERS
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

RESUM PER CAPÍTOLS DE DESPESES
RESUM PER CAPÍTOLS-DESPESES
DESPESES DE PERSONAL.
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.
DESPESES FINANCERES.
TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
DESPESES CORRENTS
INVERSIONS REALS.
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.
DESPESES CAPITAL
DESPESES NO FINANCERS
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS.
DESPESES FINANCERES.
TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES

Pressupost
Ajuntament
2014 inicial
3.942.000,00
88.000,00
1.444.800,00
2.001.700,00
41.000,00
7.517.500,00
20.000,00
870.700,00
890.700,00
8.408.200,00
0,00
0,00
0,00
8.408.200,00

Modificació
Romanents
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
731.556,69
0,00
731.556,69
731.556,69

Ajuntament
Pressupost
inicial 2014

Romaments

2.552.260,00
2.731.150,00
202.500,00
190.130,00
5.676.040,00
2.014.760,00
33.400,00
2.048.160,00
7.724.200,00
0,00
684.000,00
684.000,00
8.408.200,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
731.556,69
0,00
731.556,69
731.556,69
0,00
0,00
0,00
731.556,69

Modificiació
Majors
ingressos
vinculats
100.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
200.000,00
0,00
-120.000,00
-120.000,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
80.000,00

Majors
ingressos
afectats
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-120.000,00
0,00
-120.000,00
-120.000,00
0,00
200.000,00
200.000,00
80.000,00

Pressupost
Ajuntament
definitiu 2014
4.042.000,00
88.000,00
1.444.800,00
2.101.700,00
41.000,00
7.717.500,00
20.000,00
750.700,00
770.700,00
8.488.200,00
731.556,69
0,00
731.556,69
9.219.756,69

Transferenc.
Positives

Transferenc.
Negatives

0,00
338.000,00
0,00
0,00
338.000,00
188.000,00
0,00
188.000,00
526.000,00
0,00
0,00
0,00
526.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-486.000,00
0,00
-486.000,00
-486.000,00
0,00
-40.000,00
-40.000,00
-526.000,00

Ajuntament
Pressupost
definitiu
0,00
2.552.260,00
3.069.150,00
202.500,00
190.130,00
6.014.040,00
2.328.316,69
33.400,00
2.361.716,69
8.375.756,69
0,00
844.000,00
844.000,00
9.219.756,69

Segon.- Disposar l’’exposició al públic de l’expedient de modificació del pressupost núm. 1, per un termini de 15 dies
hàbils, durant els quals els interessats podran examinar-lo i presentar les reclamacions que creguin convenients.
Significant-se que en virtut de l'establert a l'art. 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, per el que s’aprova el text refós
de la Llei de les Hisendes Locals i l'art. 20.1 del R.D. 500/1990, de 20 d'abril, el Pressupost i annexos es
consideraran definitivament aprovats si durant el citat termini no es presenten reclamacions; en cas contrari el Ple
disposarà d'un termini d'un mes, a comptar des del dia següent a la finalització de l'exposició per resoldre-les. Les
reclamacions es consideraran denegades en qualsevol cas, si no es resolguessin en l'acte d'aprovació definitiva.
Oberta deliberació s’efectuen les següents intervencions:
1.- El regidor portaveu del grup municipal del CiU manifesta que votaran en contra d’aquesta modificació del
pressupost pels següents motius, en primer lloc manifesta que entenen que ha sortit la possibilitat de fer la
modificació per incorporar la inversió de l’ 1% cultural, però també està feta perquè és un any preelectoral i perquè
n’hi ha algunes actuacions realitzades que no estaven pressupostades, com pot ser el Parc de la Via, no vol dir que
no fos necessari i de fet ells van apostar per fer-ho, i després perquè ha hagut un excés d’inversions en camins,
afegeix que eliminant la taxa de camins i ficant-lo amb increment de l’IBI de rústica semblava que això seria la gran
solució i que la gent ja no pagaria, però creu que s’està pràcticament doblant la despesa prevista en camins, per tant
algo s’ha fet malament o no s’ha fet be la previsió o algo falla o entenen que perquè l’any que ve n’hi ha eleccions
s’han de fer més camins, o es l’any que ve se’n faran més. Els vuitanta-mil euros gastats al Parc de la Via s’ haurien
pogut destinar a d’altres coses, la prioritat vostra ha estat aquesta i ha quedat força be. Però el tema dels camins es
un tema que al final ho pagaran els pagesos amb l’increment de l’IBI, però ara el pagaran doblat, també de l’impost
de tots els ciutadans i ciutadanes d’Alcarràs, perquè es gasta més i es fan més camins, no diu que no sigui
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necessari fer més camins i que n’hi hagi una política diferent de fer camins, per això votaran en contra, ja que per
una part la modificació es raonable per l’altra part s’ha fet una despesa sense tenir els diners per a fer-la.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que els diners per fer-la si que hi eren, de fet estem esperant que ens arribin
molts diners de la Generalitat que ens deu a dia d’avui gairebé quatre-cents mil euros, per això fan aquestes
modificacions dintre de les previsions, es evident que no s’havia invertit en camins mai com s’ha invertit ara, aquest
any quasi s’haurà invertit el recaptat amb la rústica i això no ha passat mai a l’historia d’Alcarràs, quasi han triplicat la
inversió que es feia i ho veuen totalment just ja que els pagesos i ramaders paguen impostos com a tothom i pensen
que és just que els camins estiguin en unes condicions adequades i en quant al Parc de la Via són 40.000 €.
demanant que s’informin millor del que s’ha invertit allí i creu que la gent ho està agraint força i no farà més
comentaris, aquesta modificació no comporta pràcticament res ni comporta major endeutament, solament comporta
modificacions dins del pressupost per acabar l’any gastant les partides dins dels capítols que pertoquen.
2.- El regidor delegat d’Hisenda Sr. Jaume Serra manifesta que el tema que comenta el Sr. Serra sobre que és una
modificació electoralista no el poden compartir perquè el regularitzar el pressupost al moment que ens trobem ens
amb la condició de que em fet una feina que ens ha permet regularitzar, el desencallar aquests 476.000 €. del tema
que hi havia del terreny de les escoles del Saladar vol dir que han fet la feina per a poder-lo desencallar, la feina era
poder fer la reparcel.lació, el projecte d’adequació de tota aquella zona, per tant el fan ara no perquè l’any que bé
n’hi ha eleccions sinó perquè em fet la feina per poder-lo fer solucionant lo del Saladar. L’altra utilització del
romanent de tresoreria de l’any 2013, aquests 255.000 €. també ho fan en aquests sentit. Vol dir que les coses
cadascú se les pot mirar com vulgui, però n’hi ha coses que es fan quan se poden fer i en aquest cas es fa per això,
En el cas dels camins es una cosa que depèn de la seva regidoria i en aquest cas es una aposta ho van parlar des
de l’inici, ja sap que sempre que s’ha decidit invertir en camins s’ha fet després d’una reunió amb el Patronat
municipal d’ajut al jove agricultor, en el que es fica damunt de la taula la inversió a planificar durant l’any i inclòs es
decideix quin camí es fa o no es fa aquest any. Es veritat que ells han apostat per invertir més en camins i es veritat,
es recapta de rústica al voltant de 550.000 €. I pràcticament si valorem el que s’ha invertit en aquests tres darrers
anys em invertit més del 50% del que repleguem de rústica per camins, es una manera de promocionar el sector
agrícola i ramader, i aconseguir en reparacions i en transport més estalvis si els camins estan més ben arreglats, es
una aposta del seu equip de govern, afegint que quan manaven ells s’ho miraven d’un altra manera i es gastaven la
rústica en un altra cosa, cadascú s’ho mira d’una manera.
El regidor portaveu del grup de CiU Sr. Serra manifesta que si poden fer aquesta modificació utilitzant aquests
476.000 €. es perquè hi havia diners per la compra dels terrenys del Saladar, es gracies a l’anterior equip de govern
hi va fer un crèdit de 1,2 milions d’euros per si no s’executava el que ara ha executat l’equip de govern, el crèdit es
va fer perquè la llei els obligava a pagar en diners una part de la compra dels terrenys de les escoles del Parc del
Saladar, clar ells van disposar de 200 mil i ara han pogut disposar de quasi 800 mil euros per les polítiques que heu
engegat, i això també és gracies a que ells van deixar aquests diners, i recorda que el grup d’esquerra republicana
en aquell moment s’hi va oposar frontalment a fer un crèdit abans de saber si s’havia o no de pagar, i ara en lloc de
destinar aquests diners a amortitzar aquell crèdit, al que es van oposar, ara el destinen a fer inversions pel poble,
cosa que considera perfecte així com el canvi de pensament que han fet.
El regidor delegat d’hisenda Sr. Jaume Bernis replica al Sr. Serra dient que abans havia dit que no s’havia de mirar
al darrera i ara esta parlant que com a conseqüència de la feina que van fer ara es poden gastar aquests diners, i vol
dir que si l’equip de govern durant aquests tres anys no haguessin continuat i no haguessin deixat la feina feta no
haurien pogut arribar aquí, per tant si s’ha aconseguit estar en aquesta disposició en gràcies a la feina de tots
plegats. L’Alcalde Sr. Miquel Serra recorda que en aquell moment el que volia l’anterior equip de govern era fer el
pagament si no fos per la proposta d’Esquerra republicana que proposava pagar amb terrenys i per això es va parar.
El Sr. Gerard Serra diu que es cert, que això sempre l’ha dit que gracies a Esquerra es va replantejar el conveni,
Esquerra va oferir el seus serveis jurídics i l’ajuntament els seus i així es va aconseguir i les coses son així, però es
que va ser una oposició tan radical a fer el crèdit. L’Alcalde contesta que diu el Sr. Gerard Serra que es va gastar
200 mil euros, però no sap quins són els 800 mil euros que diu que es van trobar, no sap si eren el que es van trobar
amb factures pendents de pagar. El Sr. Gerard Serra pregunta que si compten des de el 2011, que comptin les que
es van trobar quan van entrar al juny, i les que hi havia des de el juny fins a final d’any, aquí podrien parlar i entrar en
un debat que no hi toca, i els números es poden fer anar de moltes formes i maneres, però en aquests cas es cert se
n’està gaudint el poble i es podrà compensar gracies a la vostra bona gestió amb Caixa Catalunya o el que hi sigui,
ben fet, es podrà compensar amb terrenys, esquerra va aixecar la llebre en aquests sentit, però el crèdit vostès no el
volien fer i ara s’està gaudint lo poble, doncs perfecte, aquell endeutament tan bestia que van deixar i que semblava
que tot s’afonava, doncs sembla que algunes coses tampoc es van fer tan malament. L’Alcalde afegeix irònicament
que per tant ells tampoc tenen cap mèrit.
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3.- El regidor portaveu del grup del PP Sr. Simé Abad diu que el Sr. Gerard Serra ha estat al govern, els d’ara també
han estat al govern, però el que està veient es que si abans estaven d’una manera i ara quan arribarem al final
potser ens trobarem un forat tant o més gros, no ho sap, o es que no l’acaba d’entendre, resulta que no arribem, que
em de demanar un crèdit, s’està estiran per aquí i per allà.
L’Alcalde li contesta que si no ho sap que no ho comenti perquè no es pot especular, li recorda que es regidor i que
pot demanar en tot moment l’estat de comptes de l’ajuntament, si no ho sap no ho comenti, vagi un dia al secretari i
s’informa de tot i després podrà dir al ple que es te un forat de tants milions, però no digui que quan marxin d’aquí es
trobaran un forat de cal deu, no ho digui això, un regidor triat pel poble que te la possibilitat de tenir absolutament
tota la informació per tenir totes les dades, com les tenien ells quan estaven a l’oposició que ja van anunciar el deute
que es trobarien, perquè els que estaven a l’oposició van fer la seva feina van parlar amb el secretari sovint cosa
que no passa ara i tenien tota la informació econòmica, per això li demana que com a regidor no hi digui coses com
aquesta.
El Sr. Simeò Abad pren novament la paraula i pregunta que quan el nou equip de govern va entrar va encarregar
una auditoria econòmica que li sembla que encara hi és. Per això l’agradaria saber entre auditors i advocats els
diners que s’han gastat en els tres anys i mig que porten, per saber-ho el proper ple, L’Alcalde li contesta que cap
problema que ho pot preguntar al secretari o es dirà al proper ple, cap problema per això.
4.- La regidora portaveu del grup municipal del PSC, manifesta que li sap greu sentir com es diuen i s’especulen
coses aquí, com es llancen acusacions i resulta que les persones que també han estat a l’oposició, ella també ha
estat molts anys com el Sr. Simeó Abad, però quan deien les coses al ple era perquè ens havien segut amb el
secretari cada setmana i demanaven totes les explicacions que consideraven necessitaven per poder fer una
oposició, perquè realment quan posaven les coses damunt de la taula era per dir coses raonables i era perquè
sabien el que estaven dient, li sap greu que s’hagi abandonat la pràctica que pensa que s’hauria de fer quan una
persona esta a l’oposició, no es tracta solament de llançar acusacions, sinó que una bona oposició es aquella que a
part de dir o especular sobre el que pensem, s’és capaç de posar damunt de la taula una proposta de jo votaré en
contra o jo me abstindré perquè considero que s’hauria de fer allò o l’altre, llavors si com a regidors a l’oposició no
fem la feina que ens toca i no venim a preguntar al secretari exactament com està la situació, no podem arribar a un
ple i com la gent ens esta veient i hi ha molta gent a la sala doncs soltar acusacions, si fossin certes es podrien
llançar aquí, si no son certes o no les sabem es poden anar a preguntar sempre, perquè per part del secretari
sempre em tingut informació, i ella ha estat vuit anys a l’oposició i no ha faltat mai, i per això tenen un sou assignat,
per venir un dia a la setmana per reunir-se amb el secretari, segons les disponibilitats de dies lliures a la feina.
Aquesta es la situació i li sap greu que estiguem amb aquesta discussió, només cal anar al secretari a tenir tota la
informació i la podem portar aquí i ja està, qualsevol persona pot opinar i pensar diferent, però també creu que quan
es diu una cosa primer s’ha de saber segur i segons que sempre hi ha la possibilitat de ficar damunt de la taula un
altra manera de fer.
El Sr. Simeò Abad contesta que amb el secretari es reuneix cada setmana i si alguna no hi pot cada quinze dies, i se
més o menys com està la cosa, i no accepta que li digui que no sap res, perquè ell te la seva informació. Aquí del
que es tracta es del de sempre, sempre ha dit això, ara i quan estava l’anterior equip de govern, estalvieu, estalvieu,
paguem el deute, i s’ha de fer quan es pot no quan no es pot, ell sempre ha dit lo mateix, ja que hi havia un deute
tan gros, a veure si el podem solventar, sinó tot, al menys ben cap allà, això sempre se l’han sentit dit, però sempre
anem al límit amb el deute, i es fa creus. Li respon el regidor delegat d’hisenda Sr. Jaume Bernis, preguntant-li de
què parleu amb el secretari quan ve?, perquè li sap greu que digui que hagi un forat en el deute, ja que cada any cap
allà al març s’explica al poble, i si li preguntés al secretari seria conscient de la realitat, i la realitat es que vagi al
secretari i s’informi per al proper ple i doni una dada de com estan els números en una data concreta, no fent
aquestes interpretacions fent volar colons de com potser estarem, per això al proper ple que doni els números que el
secretari l’explico.
Finalitzada la deliberació per l’Alcaldia i posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que integren
el ple, resta aprovada per 7vots a favor dels regidors de l’equip de govern dels grups municipals d’ERC i del PSC,
amb 5 vots en contra dels regidors del grup municipal de CiU, i 1 vot d’abstenció del regidor del grup municipal del
PP.
13.- ESCRITS OFICIALS I INSTÀNCIES.
L’Alcalde proposa l’aprovació de les resolucions dictaminades a la comissió informativa de governació del dia 20 de
novembre de 2014, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
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1.- Conformitat i publicació de la Modificació del POUM NÚM. 5 dels Sectors del Saladar.
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida, comunica que en sessió del dia 8 d’octubre de 2014, es va dictar resolució
per la qual es dona conformitat i s’ordena la publicació de la Modificació del POUM NÚM. 5 dels Sectors del Saladar, quin
text refós fou validat pel Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 15 de setembre de 2014.
El Ple es dóna per comunicat.
2.- Comunicació de sentència favorable per declarar la nul·litat de procediments expropiatoris de la línia d’A.T.
Torres de Segre-Soses-Alcarràs.
Els serveis jurídics del despatx Cleocir, comuniquen copia de la sentencia núm. 597/2014, de 30 de setembre, del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Sala Segona Contenciosa Administrativa, Secció Segona, del procediment
contenciós en el que es reclamava la nul·litat de l’expedient expropiatori : Línia elèctrica de subministrament a la
subestació del tren d’alta velocitat Madrid-Saragossa-Barcelona-Frontera francesa, essent el fallo estimatori de les
pretensions de l’ajuntament i els veïns expropiats, reconeixent el dret dels actors a percebre com a indemnització un
increment del 25% sobre el que resultés del corresponent just-i-preu. Condemnant a costes a la demandada.
El Ple es dóna per comunicat, disposant renovar la demanda contra totes les expropiacions realitzades al municipi i que
hagin prescrit les accions.
14.- PRECS I PREGUNTES.
14.1.- Proposta d’inclusió dins de l’ordre del dia de moció presentada per l’A.M.I. sobre responsabilitat pel 9-N.
L’Alcalde proposa al Ple incloure en l’ordre del dia l’aprovació de la Moció proposada per l’Associació de Municipis per la
Independència per raons d’urgència. El Ple acorda la inclusió del punt de l’ordre del dia per unanimitat.
PROPOSTA DE MOCIÓ PRESENTADA PER L’AMI, SOBRE LA DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT PEL 9-N.
MOCIÓ DE DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT PEL 9N
Els dies previs a la celebració de la jornada del 9N, organitzacions d’ultradreta van interposar querelles contra el
president de la Generalitat, la Mesa del Parlament i alguns membres del govern.
Igualment, el Fiscal General de l’Estat, Eduardo Torres-Dulce, en diverses declaracions, va manifestar la intenció
d’interposar una querella contra el president de la Generalitat i alguns membres del Govern si no s’aturava l’organització
del 9N tot i que, finalment, no la va interposar.
Passat el 9N i en la mateixa línia, el Fiscal General ha pressionat la Fiscalia de Catalunya perquè interposés una
querella.
Enmig de tot això, la presidenta del PP a Catalunya, en unes declaracions difoses pels mitjans de comunicació, va donar
a entendre que la fiscalia actuava al seu dictat, cosa que posa en entredit la necessària i obligada separació de poders
en un estat de dret.
A tot això, en una reunió celebrada el 18 de novembre els Fiscals de Catalunya van decidir, per unanimitat, no interposar
aquesta querella atès que entenien que no es donaven les raons jurídiques que ho motivessin.
Lluny de renunciar a les seves pretensions, el Fiscal General va reunir la Junta de Fiscals de Sala, òrgan consultiu de la
Fiscalia, per a justificar la seva decisió i acabar interposant una querella contra el president de la Generalitat, Artur Mas,
la vicepresidenta del govern, Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, per la presumpta comissió de
delictes de desobediència, prevaricació, malversació i usurpació de funcions.
És evident que ens trobem davant d’una clara persecució política per part del Govern de l’Estat, a través del seu braç
executor, en aquest cas la Fiscalia, en una clara instrumentalització de l’estat de Dret, al marge de qualsevol raó jurídica.
La jornada de participació del dia 9N va ser possible gràcies als més de 40.000 voluntaris que van destinar unes hores
del seu temps a fer-la possible i per tant l’èxit es deu a la ciutadania, que com en anteriors ocasions s’ha mobilitzat a
favor de les llibertats dels país.
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També va ser possible gràcies a la col·laboració d’alcaldes i regidors que van destinar aquestes hores i, que amb la seva
complicitat, van facilitar infraestructures tècniques per celebrar la jornada de participació del dia 9 de novembre.
La querella contra els membres del Govern és representativa, ja que davant la impossibilitat i la irracionalitat de
presentar-la contra tots els voluntaris, la Fiscalia General es dirigeix contra membres del Govern. A la vista dels fets, i per
aclarir qui són els autèntics responsables de la celebració de la jornada, cal que aquests siguin coneguts a través de la
seva declaració en seu judicial.
Per tot l’anteriorment exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Que els regidors que votem a favor de la present moció vam participar activament en la celebració de la jornada
del 9N, i per tant assumim totes les responsabilitats que se’n puguin derivar i admetem ser coautors de les accions que
s’imputin al President de la Generalitat i altres membres del Govern, derivades de l’organització i execució del citat
procés democràtic.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Fiscalia de Catalunya als efectes corresponents, i al Govern de la Generalitat de
Catalunya.
Oberta deliberació el regidor portaveu del grup de CiU Sr. Gerard Serra manifesta que esta totalment a favor, perquè
si infringir la llei es donar la veu al poble, doncs són uns il.legals i han comés un delicte.
La regidora portaveu del grup del PSC Sra. Marina Focada manifesta que hi van ser, van estar allí i van participar,
per tant assumint tota la responsabilitat que se’n derivi i endavant amb la moció.
Posada a votació la proposta de l’Alcaldia, amb l’assistència dels 13 regidors que integren el ple, resta aprovada per
dotze vots a favor dels regidors dels grups municipals d’E.R.C., del P.S.C i de C. i U., amb un vot en contra del
regidor del grup municipal del P.P.
14.2.- Manifestació de rebuig contra la violència de gènere.
L’Alcalde-President Sr. Miquel Serra comunica que en aquest dia 25 de novembre creu que em de donar suport a les
manifestacions que s’han fet de rebuig contra la violència de gènere que s’han fet el dia d’avui i que al nostre poble es va
fer el dissabte passat amb la regidora delegada Sra. Montserra Clarisó.
El Ple per unanimitat dona suport a les manifestacions.
15.- Preguntes del portaveu del grup municipal de CiU.
El regidor portaveu del grup de CiU Sr. Gerard Serra realitza les següents preguntes:
a) Respecte al tema del mercat dels diumenges a Polinasa li sembla una idea bona, pregunta respecte a l’estat de
tràmits i llicències pregunta com està tot, que no se’ns pugui acusar o denunciar com si fos una gran superfície comercial.
b) Després d’haver parlat amb el tema de la revisió dels llocs de treball i després d’haver sentit dir que el servei no es
veurà afectat ni res, l’equip de CiU demana que un cop al mes se’ls passi les dades de tota la gestió i la gent que s’està
atenent i que s’ha repartit des de el lloc extingit als altres empleats vol acusar o denunciar.
c) Preguntar per allò que es va comentar que mitjançant el SOC es vol contractar serveis de delineants i algun altre
persona, demanar que es pugui donar oportunitat, evidentment en igualtat de condicions, a les persones del poble.
d) Fa temps es va passar una modificació de llocs per tasques a la plantilla de llocs de treball, amb un complement de
major dedicació a unes persones que tenien molta dedicació i feien més hores, preguntant si aquestes persones a més
del complement atorgat se les està compensant hores si es passen d’hores o se les està pagant hores extres, perquè
consideren que si cobren un complement ja és la seva obligació de fer, ho pregunten perquè els ha arribat i per això o
pregunten.
L’Alcalde Sr. Miquel Serera contesta:
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a) Respecte al mercat de Polinasa s’ha signat un conveni i donat una llicència a un promotor, amb unes condicions molt
exigents, sobre tot vetllem pel comerç del poble que te més facilitats que la resta de comerços i un altre preu, demanem
que el recinte quedi totalment net, que aquesta gent ha fet una inversió per la neteja dels espais, el que comenta la gent
es que ha estat positiu però s’haurà de vetllar per que es compleixi el conveni.
b) Respecte a les feines desenvolupades per les persones que assumiran funcions per l’amortització de la plaça de
promoció econòmica es passaran les dades sol.licitades.
c) Respecte a la selecció de delineants n’hi havia 8 persones per una plaça que s’ofertava des de el Consell Comarcal i 4
persones per les d’administratiu, ja s’han triat, el divendres es va fer la selecció, evidentment en igualtat de condicions
era preferible una persona d’Alcarràs, n’hi havia una persona del poble per delineant però no ha pogut ser perquè n’hi
havia molta diferencia en els requisits específics amb els altres currículums formatius, en aquest cas van anar de
l’ajuntament la tècnica de promoció econòmica, l’arquitecte municipal i l’administrativa de llicències, i es va triar per
criteris tècnics.
d) Respecte a la major dedicació, manifesta que es evident que intenten que la gent que té aquest complement no cobri
hores, pot haver casos molt puntuals i intentem seguir un mateix criteri per a tothom, ara intentem negociat amb el
sindicat establir un pacte per a tothom, establint un cupo d’hores a partir de les quals poder pagar hores extres i aquest
cupo no es pagui perquè entri en la major dedicació. Això s’ha de fer amb un criteri compartit amb el comitè d’empresa,
mentre tant s’intenta fer un criteri equitatiu, no tothom està en les mateixes circumstàncies, el casino per exemple i d’altra
gent, veiem que no es un criteri que no esta ben regulat i s’hauria de fer amb els sindicats i comitè d’empresa.
I no havent més assumptes que tractar l’Alcalde-President aixeca la sessió en el lloc i data indicats a l’encapçalament.
I perquè consti als efectes establerts als arts. 203 al 207 del R.O.F.R.J.C.L. (R.D. 2568/86, de 28 de novembre), lliuro
aquest certificat, amb reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent i amb el vist-i-plau del Sr.
Alcalde.
Alcarràs, 25 de novembre de 2014.
EL SECRETARI.

Vist i Plau.
L'ALCALDE.

