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Pere Biedma Agüera (1 de 2)
Secretari
Data Signatura: 05/04/2017
HASH: 8a66836251592a4b27ea4ac2bace17bd

ACTA NÚM. 02/2017

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 29 DE MARÇ DE
2017.
Data: 29 de març de 2017.
Horari: Inici a les 20:00 h i acabament a les 23,00 h.
Lloc: Sala de sessions.
A les 20:00 hores del dia vint-i-nou de març de dos mil disset, es reuneix a la Sala de Sessions de la
Casa Consistorial el Ple de la Corporació Municipal de la Vila d’Alcarràs, presidida pel Sr.
Alcalde-President Sr. Miquel Serra Godia, amb l’assistència dels regidors que es relacionen seguidament,
i la del Secretari-Interventor Sr. Pere Biedma Agüera, que certifica.
ASSISTENTS :
Regidors:
Sr. Jordi Estela i Ribes (ERC).
Sra. Noelia Díaz i Charles (ERC).
Sr. Jordi Janés Girós (PDeCAT).
Sra. Esther Ibars i Vitores (PDeCAT).
Sr. Gerard Companys Pujol (PDeCAT) .
Sr. Manel Ezquerra i Tomàs (SA).
Sra. Dolors Gòdia i Serra (SA).

Regidors-Tinents d’Alcalde:
Regidor-Primer Tt. d’Alcalde:
Sr. Santi Pelegrí Cortijo (ERC).
Regidora-Segona Tt. d’Alcalde:
Sra. Laia Sisó i Sanjuan (ERC).
Regidora-Tercera Tt. d’Alcalde:
Sra. Maite Codina i Badia (ERC).
Regidor-Quart Tt. d’Alcalde:
Sr. Jaume Bernis i Castells (ERC).

Secretari.
Sr. Pere Biedma i Agüera.
Interventora.
Sra. Ester Abellana Mogues.

Grups municipals:
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
Partit Demòcrata Català (PDeCAT).
Agrupació Electoral Sempre Alcarràs (SA).
Partit Popular de Catalunya (PPA)
ABSÈNCIES:
Amb l’absència excusada durant tota la sessió del regidor Sr. Simeó Abad i Moliné (PPC). Així mateix
consta l’absència fins al 3 r. punt de la regidora Sra. Laia Sisó Sanjuan (ERC) i fins al 4 t. punt del regidor
Sr. Jordi Estela i Ribes (ERC).
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Es celebra sessió ordinària, prèvia convocatòria i publicitat efectuada amb l’antelació i forma
reglamentària, amb quòrum d’assistència suficient. Oberta la sessió i declarada pública per la
Presidència, seguidament es procedeix a conèixer els assumptes inclosos al següent
ORDRE DEL DIA:
Acte seguit es dona pas a conèixer els següent punts de l’ordre del dia.
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A) PART RESOLUTIVA.
1.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Donat per llegit l’esborrany de l’acta corresponent a les actes del Ple corresponent a la sessió ordinària del
dia 16 de gener de 2017. Es proposa per l’Alcaldia la seva aprovació, preguntant l’Alcalde als membres de
la Corporació si tenen alguna observació a formular.
No havent observacions i posada a votació la proposta, amb l’assistència de 10 dels 13 regidors que
formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova per unanimitat dels assistents.
2.- Expediente 1194/2017. MODIFICACIÓ DEL NOM DE GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DE CIU PEL DE
PDeCAT.
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de
Governació celebrada el dia 22 de mar de 2017, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS:
Vist que es va presentar escrit per part dels representants del grup municipal del partit polític de CiU, per
modificar la denominació del grup pel nom de Grup Municipal de Partit Demòcrata "PDeCAT".
Motivat perquè al juliol de 2015 Convergència democràtica de Catalunya (CDC), va declarar la voluntat de
dissoldre la federació de Convergència i Unió i que en data 8 de juliol de 2016 el partit CDC va acordar la
transició a la nova força política creada per la mateixa entitat, denominada Partit Demòcrata Europeu Català
"PDeCAT".
Per tot el qual, d'acord amb els arts. 20.1.c) i 73.33 de la Llei 7/85, de 2 d'abril reguladora de les bases de
règim local, els arts. 50 i 51 del RDL 2/2003, del Text refós de la Llei municipal i de règim Local de Catalunya i
els arts. 23 a 29 del R.D. 2568/86, pel que s'aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic
de les corporacions locals.

Vist l'informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
De conformitat amb l'establert a l'art. 25 del Real Decret 2568/1986, de 26 de novembre, pel que s'aprova el
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Es proposa l'adopció del següent
ACORD:
Primer.- El Ple pren coneixement de la modificació de la denominació Grup Polític:
a) DENOMINACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL:GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DEMOCRATA CATALÀ PDeCAT
b) COMPOSICIÓ:
-Regidor Sr. Jordi Janés Girós Regidor Sra. Esther Ibars i Vitores Regidor Sr. Gerard Companys Pujol.
-DESIGNACIÓ DE PORTAVEU:
Titular: Sr. Jordi Janés Girós
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Demanen es modifiqui la denominació del Grup Municipal de Convergència i Unió (CiU o CDC), pel nom de
Grup Municipal de Partit Demòcrata "PDeCAT". Mantenint com a membres i portaveus a tots els regidors i els
portaveus que constaven a la denominació anterior.
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Suplent: Sra. Esther Ibars i Vitores
Segon.- El que es notificarà al portaveu pel seu coneixement i efectes.
Oberta deliberació el Sr. Jordi Janés reitera els motius del canvi de nom, per l’evolució del nom
esdevinguda des de la coalició electoral: CiU al partit al que pertany tots els regidors: CDC, que s’ha
transformat en el nou PDeCAT.

No havent observacions i posada a votació la proposta, amb l’assistència de 10 dels 13 regidors que
formen el seu nombre legal, el Ple l’aprova per unanimitat dels assistents.

3.- Expedient 799/2017. ADHESIÓ AL CONVENI MARC ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ I
L'AJUNTAMENT D'ALCARRÀS PER A LA PRESTACIÓ DEL DELS SERVEIS SOCIALS BÀSICS I
ESPECIALITZATS APROVATS PEL PLE COMARCAL DEL 4/11/2016.
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de
Governació celebrada el dia 22 de març de 2017, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS
1.- Atès que Consell Comarcal del Segrià va adoptar en data 4 de novembre 2016 l'acord d’aprovació del
Conveni marc per a la delegació de competències i encàrrec de gestió de l'ajuntament d’Alcarràs amb el
Consell Comarcal del Segrià per la prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats.
2.- Atesa la motivació del conveni del següent:

PRIMER.- L’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, estableix que corresponen als
municipis les competències següents: estudiar i detectar les necessitats socials en llur àmbit territorial; crear i
gestionar els serveis socials necessaris, tant propis com delegats per altres administracions, d’acord amb la
Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent; elaborar plans d’actuació local en matèria de
serveis socials i participar, si escau, en el pla d’actuació de l’àrea bàsica corresponent; establir els centres i
els serveis corresponents a l’àmbit propi dels serveis socials bàsics; complir les funcions pròpies dels serveis
socials bàsics; promoure la creació dels centres i els serveis corresponents a l’àmbit propi dels serveis socials
especialitzats i gestionar-los, en coordinació amb l’Administració de la Generalitat i l’ens local supramunicipal
corresponent, d’acord amb la Cartera de serveis socials i el pla estratègic corresponent; col·laborar amb
l’Administració de la Generalitat en l’exercici de les funcions d’inspecció i control en matèria de serveis
socials; exercir les funcions que li delegui l’administració de la Generalitat ; participar en la elaboració dels
plans i programes de la Generalitat en matèria de serveis socials; coordinar els serveis socials locals, els
equips professionals locals dels altres sistemes de benestar social, les entitats associatives i les que actuen
en l’àmbit dels serveis socials locals. Les que els atribueixen les lleis.
L’apartat segon d’aquest article estableix que les comarques supleixen als municipis de menys de 20.000
habitants en la titularitat de les competències pròpies dels serveis socials bàsics que aquests municipis no
estiguin en condicions d’assumir-les directament o mancomunadament.
SEGON.- L’article 23 de la Llei 14/2010 de 27 de maig dels drets i oportunitats de la infància i adolescència
diu que els municipis i la resta de ens locals amb la col·laboració de la Generalitat han de promoure
mitjançant els plans d’actuació local previstos per la llei de serveis socials, els serveis residencials i
d’acolliment en consideració a la situació i les necessitats dels infants i adolescents de llur territori. En les
revisions o modificacions del planejament urbanístic municipal es poden tenir en compte les previsions
contingudes en aquests plans.
L’article 99 regula la competència de la administració local en matèria de risc i l’article 103 la intervenció dels
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serveis socials bàsics quan es dóna una situació de risc.
TERCER.- L’article 76 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril del dret de les dones a eradicar la violència masclista
diu que l’Administració de la Generalitat i els municipis de Catalunya són les administracions públiques
competents en matèria de serveis de la Xarxa d’Atenció i Recuperació Integral i també de les prestacions
establertes en aquesta llei.
L’article 11 diu que totes les persones professionals especialment entre altres les dels serveis socials han
d’intervenir obligatòriament quan tinguin coneixement d’una situació de risc o d’una evidència fonamentada
de violència masclista.
QUART.- L’article 21 de la Llei 10/2010 de 7 de maig, d’ acollida de les persones immigrades i de les
retornades a Catalunya estableix que els municipis amb una població inferior a 20.000 habitants poden
prestar el servei de primera acollida sempre que compleixin els requisits determinats per reglament. Els ens
supramunicipals poden establir programes d’assistència i cooperació als municipis en relació amb aquest
servei.
CINQUÈ- Per acord de Govern 93/2014 es va prorrogar el I Pla estratègic de serveis Socials i el II Pla de
qualitat dels serveis socials de Catalunya. Actualment es du a terme el procés participatiu per elaborar el II
Pla estratègic de Serveis Socials, partint de l’informe de l’estat dels serveis socials del 2015.
SISÈ.- L’article 25 lletra c) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre pel qual s’aprova el text refós de la
Llei d’organització comarcal de Catalunya estableix com a competències dels Consells Comarcals aquelles
que li deleguin els ajuntaments. La Llei 26/2010 de 3 d’agost de règim jurídic i procediment de les
administracions públiques de Catalunya, estableix que un dels mecanismes de col·laboració entre
administracions públiques és la formalització de convenis.
SETÈ.- L’Ajuntament d'Alcarràs per acord del Ple de 1.989 va delegar al Consell Comarcal del Segrià
l’organització i prestació del servei d’atenció primària de serveis socials. Per acord del Ple del 2 de març de
2012 va aprovà signar un nou conveni vinculat al contingut del contracte-programa 2012-2015, la vigència del
qual finalitzava el 31 de desembre del 2015.
VUITÈ.- Per acord del Ple del Consell Comarcal del 6 de novembre del 2015 s’acordà la pròrroga del conveni
anterior fins a la signatura del nou contracte-programa entre el Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies i el Consell Comarcal.

DESÈ.- L’acord cinquè del contracte-programa 2016-2019 estableix que el Consell Comarcal ha de subscriure
amb cadascun dels municipis a qui presta el servei un conveni que contingui com a mínim les condicions que
figuren en aquest CP.”
3.- Atès que aquesta entitat local té interès en adherir-se al conveni marc d'iniciativa del Consell Comarcal del
Segrià per prestar els serveis socials bàsics i especialitzats.
4.- Realitzada la tramitació legalment establerta, atès l'informe de secretaria i el dictamen de la comissió
informativa de governació, considerant que l’acord ha de ser adoptat per la majoria absoluta dels membres
de la corporació,
Es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent
ACORD
PRIMER. Adherir-se al Conveni marc entre el Consell Comarcal del Segrià i l'Ajuntament d'Alcarràs relatiu a
la prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats aprovats pel ple del Consell Comarcal del Segrià del
4/11/2016, tot assumint per part d'aquest municipi les obligacions i compromisos que s'indiquen en l'acord
marc, que estableix els següents
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NOVÈ.- En data 4 d’agost de 2016 s’ha signat el nou contracte-programa 2016-2019 per la coordinació, la
cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal
del Segrià en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
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PACTES:
“PRIMER.- L’Ajuntament d'Alcarràs per tal de complir amb les competències de la llei de serveis socials,
encomana al Consell Comarcal del Segrià la prestació dels següents serveis:
-Elaboració del pla d’actuació local en matèria de serveis socials
-Serveis socials bàsics
-Professionals dels equips bàsics (TS i ES)
-Ajuts d’urgència socials
-SAD (servei d’ajuda a domicili i teleassistència ) SAD social i SAD dependència
-Serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents (SIS)
-Sistemes de resposta urgent per a dones que es troben en situació de violència i per als seus fills/es
SEGON.- El Consell Comarcal del Segrià accepta aquesta delegació executant la prestació material dels
serveis delegats, mitjançant personal propi i/o contractes amb empreses externes incloent la gestió de les
fonts de finançament d’aquests serveis (aportacions econòmiques de la Generalitat de Catalunya, dels
ajuntaments, i qualsevol altra aportació de altres administracions públiques i/o institucions públiques i/o
privades).
El Consell Comarca del Segrià s’obliga a prestar aquests serveis amb les condicions que es fixen per a cada
un d’ells a la normativa reguladora expressada als antecedents, i les condicions del contracte-programa.
TERCERA.- El Consell Comarcal en virtut de la delegació de les competències efectuades per la Generalitat
a l’ens comarcal prestarà els serveis següents al municipi d'Alcarràs:
Competències delegades en matèria de joventut. Plans locals de joventut
1.

Equips d’atenció a la infància i l’adolescència

2.

Servei d’atenció a la infància i adolescència: serveis d’integració familiar en família extensa (SIFE)

1.

Servei de transport adaptat i assistit

2.

Pla de prevenció i reinserció de persones amb drogodependències

3.

Servei de migracions i ciutadania: acollida, igualtat i cohesió

4.

SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones)

L’ampliació de qualsevol servei enumerat en aquest conveni serà formulada per escrit. Una vegada
especificat el contingut del servei i el seu cost es posarà en coneixement de les parts i es requerirà
l’acceptació per escrit de l’ajuntament. No es podrà iniciar cap ampliació de serveis sense l’acceptació per
escrit de l’ajuntament.
QUARTA.- L’Ajuntament d'Alcarràs s’obliga a satisfer amb caràcter bimensual al Consell Comarcal l’import de
l’aportació econòmica aprovada pel Consell Comarcal, previ informe del Consell Comarcal, que es faran
efectives per un dels següents mitjans:
-Rebut domiciliat al compte corrent del Consell Comarcal del Segrià
-Transferència bancària a favor del Consell Comarcal del Segrià
Altrament per tal de garantir el funcionament descentralitzat dels equips bàsics al municipi, l’Ajuntament
d'Alcarràs posa a disposició del Consell Comarcal un local adequat lliure de tota despesa en que hi haurà:
mobiliari (una taula de despatx i dues cadires, un armari amb clau per guardar els expedients que continguin
dades de caràcter personal, equips d’ofimàtica, telèfon, la possibilitat d’utilitzar fax, un ordinador, una
impressora /o accés compartit, una connexió ADSL, suport administratiu per gestionar l’agenda de citacions, i
altres elements necessaris per la prestació d’aquest servei.
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En cas d’impagament el Consell Comarcal a l’empara de l’article 109 de la Llei de bases de règim local podrà
deduir pagaments a favor de l’ajuntament o compensar deutes reconeguts i vençuts entre administracions
mitjançant transferències quan el Consell Comarcal actuï com a entitat col·laboradora. En cas d’incompliment
reiterat, el Consell Comarcal podrà retirar els serveis del municipi.
CINQUENA.- L’Ajuntament d'Alcarràs assumeix l’obligació d’incloure en el seu Pla de Seguretat i Salut en el
Treball, el personal que faci permanències en el municipi.
El Consell Comarcal del Segrià assumeix l’obligació de lliurar durant el primer trimestre de l’any següent una
memòria explicativa dels serveis prestats a l’Ajuntament d'Alcarràs de l’any
anterior finalitzat.
SISENA.- Aquest conveni tindrà una durada vinculada al Contracte programa 2016-2019 i es prorrogarà de
forma expressa , pels exercicis següents naturals, fins a la signatura d’un nou contracte-programa.
SETENA.- Resolució anticipada del conveni.
El procediment a seguir en cas de segregació d’ajuntaments que assoleixen els 20.000 habitants i accedeixen
a la prestació de serveis, de forma directa, mancomunada o consorciada és el previst al contracte-programa.
VUITENA.- La signatura d’aquest conveni deroga l’anterior conveni subscrit, en data 31 d’octubre de 2012,
entre el Consell Comarcal del Segrià i l’Ajuntament d'Alcarràs i l’annex de modificació, si bé quedaran
subsistents les obligacions a les quals no s’hagi donat compliment.
De conformitat amb el pacte cinquè del contracte-programa un cop signat aquest conveni per part de
l’ajuntament se li trametrà una còpia del contracte-programa.”
SEGON.- Facultar a Alcalde-President perquè en nom i representació d'aquesta corporació procedeixi a la
formalització tants documents com siguin necessaris per a l'efectivitat d'aquest acord, i per això l'adhesió al
acord marc relatiu al Conveni de delegació de competències i encàrrec de gestió de l'Ajuntament d'Alcarràs
amb el Consell Comarcal del Segrià per la prestació dels serveis socials bàsics i especialitzats aprovats pel
ple comarcal del 4/11/2016..
TERCER. Remetre un certificat d'aquest acord a Consell Comarcal del Segrià, per al seu coneixement i
efectes oportuns.

1.- El regidor-portaveu del grup municipal de S.A. Sr. Manel Ezquerra manifesta que el seu grup
s’abstindrà per la manca d’informació rebuda i de participació en la proposta, creu que les decisions
polítiques en matèria social s’hauria tingut que fer de forma consensuada i participativa i no fent una
proposta de forma unilateral, ja que podrien estar conformes però també haver aportat alguna proposta
per millorar els serveis.
2.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra respon que és un conveni marc, tancat i de simple adhesió, es a dir no es
pot alterar el contingut.
El Sr. Manel Ezquerra replica que el servei no arriba plenament a les persones, pel cost que costa a
l’ajuntament es podria millorar amb un servei propi gestionat des de el poble, manifestant que el que es
fa al final es finançar l’estructura de personal i política dels Consells Comarcals.
L’Alcalde contesta que el cost d’entre 60 i 70 mil euros anuals cobreix el personal d’assistents socials,
treballadores socials i la resta de tècnics, pels serveis que es donen al poble com els que es donen per
derivació a Lleida, segurament podríem millorar el servei i per això s’ha lluitat davant del Consell
Comarcal i s’ha parlat amb la Conselleria d’afers socials, però és un servei que no poden prestar els
municipis de menys de 20 mil habitants i per tant perdríem el 66% de la subvenció del cost que finança la
Generalitat, insisteix que és un contracte programa al que solament et pots adherir.
El Sr. Manel Ezquerra respon que si tinguessin un govern potent el servei el gestionaria la Generalitat,
però ara hem de pagar una part els ajuntaments per un servei que és obligatori prestar.
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Oberta deliberació es donen les intervencions següents:
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L’Alcalde respon que està d’acord en que es poden millorar els serveis i que no es just el que es paga,
però insisteix que no poden negar-nos a prestar el servei dins del conveni marc perquè seria perdre
l’aportació de la Generalitat.
3.- El Sr. Jordi Jané, regidor-portaveu del grup de PDeCAT informa que el conveni és un
contracte-programa, que es finança pels ajuntaments en un 44% i la resta l’aporta la Generalitat. Des de
el Consell Comarcal l’informen que anualment s’elabora l’informe de serveis i costos anuals que es
comunica als ajuntaments i creu que sempre surt més a comte estar dins del conveni que prestar el
servei independentment, ja que segurament no podrien atendre tots els serveis que es donen de forma
mancomunada. Afirma que el Consell Comarcal no es finança amb les aportacions dels ajuntaments, sinó
que fa d’intermediari, mancomuna serveis municipals com els de caràcter social que no es podrien
prestar individualment, es un contracte-programa subvencionat, no per finançar l’estructura comarcal.
L’Alcalde contesta que han demanat en diverses ocasions i des de fa més d’un any un informe detallat
dels costos municipals en relació amb els serveis concrets prestats en el nostre municipi, sense que fins a
la data s’hagi obtingut resposta, ja sabem les dades generals, però el que volen són les dades locals,
sense perjudici d’adherir-nos es necessari conèixer les dades per millorar el servei.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 11 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el
Ple l’aprova per 9 vots a favor dels regidors dels grups municipals d’ERC i del PDeCAT, amb 2 vots
d'abstenció dels regidors del grup municipal de SA.

4.- Expedient 794/2017. ADHESIÓ AL CONVENI MARC ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ
I L'AJUNTAMENT D'ALCARRÀS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS PEL
SISTEMA PORTA A PORTA.
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de
Governació celebrada el dia 22 de març de 2017, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS
1.- Atès que Consell Comarcal del Segrià va adoptar en data 3 de febrer de 2017 l'acord d’aprovació del
conveni marc per a la prestació del servei de recollida de residus en la seva modalitat denominada “Porta a
porta”.

"MANIFEST:
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:
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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 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.- L’Ajuntament d'Alcarràs en data 14 de juliol de 2016 ha manifestat la seva voluntat de que el
Consell Comarcal presti el servei mitjançant el sistema de recollida Porta a Porta. “

3.- Atès que aquesta entitat local té interès en adherir-se al conveni marc d'iniciativa de/d' CONSELL
COMARCAL DEL SEGRIÀ pels motius següents: ENCÀRREC PER LA GESTIÓ DEL SERVEI DE
RECOLLIDA DE RESIDUS.
4.- Realitzada la tramitació legalment establerta, atès l'informe de secretaria i el dictamen de la comissió
informativa de governació, considerant que l’acord ha de ser adoptat per la majoria absoluta dels membres
de la Corporació,
Es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent

PRIMER. Adherir-se al Conveni marc entre el Consell Comarcal del Segrià i l'Ajuntament d'Alcarràs per a la
prestació del servei de recollida de residus pel sistema porta a porta, aprovat pel Ple del Consell Comarcal
del dia en data 3 de febrer de 2017, tot assumint per part d'aquest municipi les obligacions i compromisos que
s'indiquen en l'acord marc, que estableix els següents
“PACTES:
PRIMER.- L’Ajuntament d'Alcarràs encomana al Consell Comarcal del Segrià la prestació dels següents
serveis:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La recollida selectiva de les següents fraccions de residus municipal: paper-cartró, vidre, envasos,
fracció orgànica, fracció resta i fracció vegetal en els municipis que ho demanin i el seu transport a
una planta gestora o de transferència
El servei de deixalleries fixes i mini deixalleries fixes
Servei de recollida de voluminosos
Servei de recollides especials per a esdeveniments i mercats setmanals
Servei de recollida selectiva de residus a grans generadors
Servei neteja de contenidors
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La transferència de les funcions previstes al conveni que s’aprova en aquest mateix acte, abasta la potestat
d’organització del servei.
SEGON.- El Consell Comarcal del Segrià accepta la prestació material d’aquests serveis mitjançant empresa
externa del sector.
TERCER.- El Consell Comarca del Segrià s’obliga a prestar aquests serveis de conformitat amb la normativa
reguladora expressada als antecedents.
QUART.- Aquest conveni té una vigència de 8 anys a partir de la posta en marxa del nou servei.
CINQUÈ.- El canvi de sistema de recollida durant aquests 8 anys implicarà assumir totes les despeses
d’inversió pendents d’amortitzar del sistema inicialment triat mitjançant la signatura d’aquest conveni.
SISÈ.- Cada una de les parts podrà acordar la resolució d’aquest conveni, comunicant-ho a les altres parts
amb una antelació mínima de d’1 any, pel seu coneixement i efectes corresponents. Si en aquest període de
8 anys l’ajuntament assumeix directament la gestió del servei de recollida, haurà de garantir al Consell
Comarcal l’abonament de les despeses d’inversió pendents. L’ajuntament haurà de cedir l’espai públic
necessari per la instal·lació de les mini (micro) deixalleries fixes i les àrees d’aportació per habitatges
disseminats.
SETÈ.- La signatura d’aquest conveni deroga els anteriors acords subscrits entre el Consell Comarcal del
Segrià i l’Ajuntament d'Alcarràs.”
SEGON. Facultar a Alcalde-President perquè en nom i representació d'aquesta corporació procedeixi a la
formalització tants documents com siguin necessaris per a l'efectivitat d'aquest acord, i per això l'adhesió al
acord marc relatiu a ADHESIÓ AL CONVENI MARC ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ I
L'AJUNTAMENT D'ALCARRÀS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS PEL
SISTEMA PORTA A PORTA.
TERCER. Remetre un certificat d'aquest acord a Consell Comarcal del Segrià per al seu coneixement i
efectes oportuns.

1.- El regidor-portaveu del grup municipal de SA Sr. Manel Ezquerra manifesta que votaran en contra sent
conseqüents amb la posició del seu grup en els acords plenaris anteriors, en el que s’argumentava que
eren partidaris de fer una consulta popular per al de decidir el sistema de recollida de residus, van
manifestar que estaven en contra del sistema “porta a porta” perquè creuen que és una delegació que
serveis per finançar l’estructura del Consell Comarcal. Recorda que han passat deu anys del servei i
s’havien tingut que canviar els contenidors del poble, cosa que no s’ha fet i ara tenim uns contenidors fets
mal be, si s’haguessin canviat un altra imatge tindria el servei.
2.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que està d’acord en què el servei no era l’adequat i que s’haurien
tingut que canviar els contenidors passats deu anys, però això era per la dolenta gestió portada pel
Consell Comarcal. Ara es planteja un nou conveni i un nou contracte del servei, en el que s’ha manifestat
que volem participar en la redacció del plec de condicions per fer la contractació i de les entrevistes
mantingudes amb els representats comarcals, de la manera en què s’està redactant els plecs, si es
compleix, les coses seran d’un altra manera.
El Sr. Manel Ezquerra replica que Lleida i Almacelles es gestionen la recollida i considera un error que no
fem el mateix, el consell no podria fer res sense Alcarràs, Lleida i Almacelles, per tant es podria exigir
més.
L’Alcalde contesta que està d’acord en fer valer la nostra posició de força, i així s’ha fet volen participar
en la redacció dels plecs, però recorda que també Lleida i Almacelles participen i aboquen en l’abocador
comarcal, per això creu que s’ha de vetllar per fer les coses be, sempre sortirà més econòmic prestar els
serveis de forma mancomunada i assumir els costos entre tots i no individualment.
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3.- El Sr. Jordi Janés, portaveu del grup municipal del PDeCAT, insisteix que tant Lleida com Almacelles
necessiten al Consell Comarcal per abocar els residus, que a més es presten serveis com les deixalleries
i la recollida sel.lectiva al que estan també adherits, sol es fan la recollida de residus domèstics. Recorda
que estan dins del servei 36 dels 37 municipis per gestionar els serveis, creu que el sistema “porta a
porta” és l’ideal per poder arribar a tancar algun dia l’abocador de Montoliu de Lleida, si es fa bé i es
consciència a les persones en reciclar, a la llarga es podran reduir els costos i els rebuts, en cas contrari
el cost de l’abocament serà gravat per les sancions europees si a l’any 2030 no s’arriba al percentatge
exigit. Creu que amb el sistema porta a porta es podrà reduir a un 10% els abocaments.
Aprofita per preguntar al regidor delegat de medi ambient si l’ajuntament te un calendari informatiu als
veïns adient, si es faran reunions amb les associacions, si es farà alguna informació especial per al
nombrós col.lectiu immigrant a la població, pensem que a la comarca hi ha un 30% de població
immigrant. Demana que es faci una bona pedagogia del sistema “porta a porta”, per això pregunta si
tenim algun full de ruta?.
L’Alcalde contesta que a la darrera reunió amb el Consell Comarcal van acordar que ara que teníem unes
pautes podrien fer els estudis per determinar les reunions veïnals adients, o assemblees generals o
reunions amb associacions perquè facin pedagogia entre els seus membres, es farà un esforç en la
informació, ara ja sabem com seran els contenidors i per això ara és el moment de fer aquesta tasca
informativa. Recorda que ara s’està aportant a l’abocador comarcal un 70% d’escombraries i l’objectiu és
que sigui el 30%, amb el que s’evitarà pagar el cànon per sancions europees, ja que sinó el cost es
dispararia. Afegeix que la previsió es iniciar al mes d’octubre els actes d’informació, per tal que durant el
2018 es pugui iniciar a prestar el servei, fent actuacions especials amb els immigrants, recordant que
també es podrà imposar sancions a les persones que no realitzin adientment els abocaments, ja que els
contenidors tindran tots codis identificatius dels usuaris.
El regidor de medi ambient Sr. Jordi Estela afegeix que es millor començar a l’octubre perquè no hi haurà
tota la població de temporada, i es podrà fer més conscienciació als propietaris que lloguen i als sectors
d’immigrants estables.

El regidor Jordi Janés replica que solament és 1 municipi, dels 37 de la comarca que no s’adherirà. El
regidor Sr. Jordi Estela afegeix que depenent dels tractaments, però no creu que pugui arribar a sortir
més car, de fet les despeses de la planta de residus ja serà menors perquè s’abocarà menys i és
important conscienciar als veïns i fer-los partícips de la necessitat del reciclatge. L’Alcalde finalitza dient
que si a tota Europa es recicla creu que serà millor el sistema “porta a porta” i no fer les miniplantes, cosa
que posa en dubte el Sr. Ezquerra al no estar constat, però que l’Alcalde insisteix ja que es fa a la vista
de les experiències de d’altres municipis que ja ho estan fent.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal,
el Ple l’aprova per 10 vots a favor dels regidors dels grups municipals d’ERC i del PDeCAT I 2 vots en
contra dels regidors del grup municipal de SA.

5.- Expedient 255/2017.MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL SISTEMA DE SANEJAMENT DELS
POLÍGIONS INDUSTRIALS D’ALCARRÀS.
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de
Governació celebrada el dia 22 de mar de 2017, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:

ANTECEDENTS:
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El regidor Sr. Manel Ezquerra apunta que no està en contra de la recollida selectiva, sinó que la tasca
l’hauria de fer l’administració i no els veïns, fent més miniplantes de reciclatge a cada municipi, fent
inversions i no carregant la responsabilitat en els ciutadans, creu que si Almacelles no el fa és perquè
sortirà més econòmic, de fet la presidenta del Consell Comarcal ha dit a la premsa que el servei
d’entrada podria ser més car.
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Considerant-se d'interès per aquest Municipi l’aprovació de la modificació de l’ordenança municipal que
regula el SERVEI DE SANEJAMENT D'AIGUES ALS POLÍGONS INDUSTRIALS, amb l’objecte de la
REGULACIÓ GENERAL DEL SERVEI A TOTS ELS POLÍGONS INDUSTRIALS, completant el que es disposa
en les lleis i reglaments vigents, per aplicar la mateixa normativa aprovada pel Ple del dia 4-2-2014 i
publicada íntegrament al BOP núm. 77 del dia 23 d’abril de 2004 denominada Reglament del sistema de
sanejament dels polígons industrials d’Alcarràs, i que fins ara es va referir als Polígons Galileu i Revés, sigui
d’aplicació a tots els polígons industrials de la Vila.
Considerant que per provisió de l’Alcaldia es sol·licità informe de Secretaria en relació amb el procediment i la
legislació aplicable per a aprovar l’Ordenança municipal reguladora de MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA
REGULADORA DEL SERVEI DE SANEJAMENT D'AIGUES ALS POLÍGONS INDUSTRIALS.
Considerant l’esmentat informe i vist l’avantprojecte elaborat per la Comissió d’estudi d’ordenança municipal,
integrada per la comissió informativa de Governació, reguladora de MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA
REGULADORA DEL SERVEI DE SANEJAMENT D'AIGUES ALS POLÍGONS INDUSTRIALS, sol·licitat per
provisió de l’Alcaldia i rebut en aquest Ajuntament.
Realitzada la tramitació corresponent i vista la competència del Ple, en virtut dels articles 22.2.d) i 49 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, 178 del text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 63 del Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
Es proposa l'adopció del següent
ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment LA MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA REGULADORA DEL SERVEI DE
SANEJAMENT D'AIGUES ALS POLÍGONS INDUSTRIALS., en els termes en que figura en l’expedien, amb la
redacció que a continuació es recull, publicat íntegrament al BOP núm. 77 del dia 23 d’abril de 2004, amb
l’afegiment de la següent
DISPOSICIÓ ADDICIONAL:
El present reglament serà d’aplicació als sectors i unitats d’actuació urbanístiques que on s’hagi
desenvolupat Polígons Industrials o Comercials, d’acord amb el Pla d’ordenació Urbanística del
terme municipal d’Alcarràs.

-Polígon industrial Revés Nord i Sud.
-Polígon Galileo (P.P. Collestret).
-Polígon Incasol (P.P. Tossalet Roig).
-Poligon Polinasa-1 Nord (P.P. Avinganya-Polinasa).
-Polígon Polinasa-2 (P.P. Avinganya promotora Inversions 395, S.L)
-Polígon Fruteros Asturianos (P.P. Erm de Vinganya).
El present reglament serà d’aplicació a tots els sectors de sòl urbanitzable delimitat quan s’aprovin
els corresponent planejaments parcials de desenvolupant i a tots els sectors amb planejament
parcial aprovat però pendents d’aprovació i/o execució dels corresponents projectes d’urbanització
per transformar en el sòl en urbà consolidat.
Segon.- El present acord es considerarà aprovat definitivament si durant la seva exposició pública
no es formulen reclamacions.
SEGON. Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats i d’aquells veïns o associacions que hagin
exercit la iniciativa per a la formació de l’ordenança, per un termini mínim de trenta dies, mitjançant anunci
publicat en el Butlletí Oficial de la Província, i en el taulell d’anuncis de la Corporació, perquè aquests puguin
examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. De no presentar-se
reclamacions o suggeriments en l’esmentat termini, es considerarà aprovat definitivament sense necessitat
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Expressament s’estableix que serà d’aplicació Estan sotmesos a aquest reglament tots els usuaris
del polígon industrial existents següents:
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d’acord exprés pel Ple.
TERCER. Facultar a Alcalde-President per a subscriure i firmar tota classe de documents relacionats amb
aquest assumpte.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal,
el Ple l’aprova per unanimitat.
6.- Expt. Núm. 392/2017. RATIFICACIÓ DE PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS EXERCICI
PRESSUPOSTÀRI 2017.
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d'Hisenda
celebrada el dia 22 de mar de 2017, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:

ANTECEDENTS:
1.- L'article 8.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, té caràcter bàsic; és per això
que tots els Ajuntaments que pretenguin atorgar subvencions han d'aprovar el seu Pla Estratègic de
Subvencions corresponent.
2.- Cal tenir en compte la disposició addicional tretzena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, en la qual
s'estableix que els Plans i programes relatius a polítiques públiques que es prevegin en Normes legals o
reglamentàries, tindran la consideració de Plans Estratègics de Subvencions sempre i quan recullin el
contingut que es preveu a l'article 8.1 de la Llei 38/2003].
3.- En compliment del que disposa la Disposició final tercera de la Llei esmentada, el Govern ha aprovat el
Reial Decreto 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions i en el termini de sis mesos a partir de la seva entrada en vigor del
mateix (25 d'octubre de 2006), els plans estratègics de subvencions o dels plans i programes sectorials
vigents s'adaptaran a allò establert en el mateix.

5.- En aquest sentit, una major informació quant a les subvencions farà possible eliminar les distorsions i
interferències que puguin afectar al mercat, a més de facilitar la complementarietat i coherència de les
actuacions de les diferents Administracions Públiques, i s'evitarà qualsevol tipus de solapament.
6.- Per millorar l'eficàcia, en la Legislació es preveu que es procedeixi a elaborar un Pla Estratègic de
Subvencions, instrument d'organització de les polítiques públiques que té com a finalitat el foment d'una
activitat d'utilitat pública o interès social o de promoció d'una finalitat pública, de caràcter plurianual i amb
caràcter previ al naixement de les subvencions.
7.- Es pretén que, en un municipi de les nostres característiques, l’ajuntament ha vingut subvencionat bona
part de les activitats realitzades per les associacions i clubs, inclòs superant el 50% dels costos, perquè és
l’única manera de que es realitzin activitats socioculturals en pobles com els nostres. La manca de
finançament provinents de d’altres administracions públiques, la manca d’habitants/ usuaris per a mantenir
amb les seves quotes les activitats i de donacions privades no fan possible el desenvolupament d’activitats
amb un mínim de qualitat. Per mantenir l’associacionisme i les activitats socioculturals que desenvolupen les
entitats, es considera que s’han de fomentar aquestes iniciatives, reconeixent i valorant l’aportació personal
desinteressada realitzada pels membres de les associacions i clubs, partint dels projectes presentats i de les
subvencions atorgades en els 4 darrers exercicis.
8.- Per tot el qual es proposa celebrar convenis de col·laboració per regular les subvencions directament
atorgades, ja que la singularitat de les associacions i activitats, no fan aconsellable establir procediments de
convocatòries de subvenció amb concurrència competitiva, ja que tret de les AMPA escolars solament existeix
una associacions que realitzi una activitat determinada.
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4.- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, suposa un pas més en el procés de
perfeccionament i racionalització del sistema econòmic. Un dels principis que regeix la Llei és el de
transparència que, junt amb la gran varietat d'instruments que s'articulen en la Llei, redunda de forma directa
en un increment dels nivells d'eficàcia i eficiència en la gestió de la despesa pública subvencional.
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9.- L’Alcalde-President, per raons d’urgència per atendre les subvencions sol·licitades, en virtut de les
competències delegades pel Ple en sessió extraordinària de data 29 de juny de 2015, a l’ampar del previst a
l’art. 22. 4 de la Llei de Bases de Règim Local, disposa que el Pla sigui aprovat per la Junta de Govern,
donant posteriorment compte al Ple.
10.- La Junta de Govern, en sessió del dia 8 de març de 2017, va aprovar inicialment el Pla Estratègic, per
raons d'urgència i en virtut de les delegacions atorgades pel Ple en sessió del dia 29 de juny de 2015, a
l’ampar del previst a l’art. 22. 4 de la Llei de Bases de Règim Local.
Per això, proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Ratificar el Pla Estratègic de Subvencions que consta a l’expedient, que va ser aprovat inicialment
per la Junta de Govern per raons d'urgència el dia 8/3/2017, que serà el corresponent a l’anualitat
pressupostària de 2017, no obstant podrà ser prorrogat expressament amb ocasió de l’aprovació dels
corresponents pressupostos durant l’escenari pressupostari 2017/2019, adaptant-se als crèdits pressupostari
que s’habilitin per al seu finançament.
Segon.- Esposar al públic el Pla, així com tots els convenis de subvenció que es celebrin en virtut del mateix
per tal d’atendre els ajuts directes que s’atorguin.

Oberta deliberació es donen les intervencions següents:
1.- El regidor-portaveu del grup municipal de SA Sr. Manel Ezquerra manifesta que s’abstindran ja que no
han participat en la redacció i no saben el que s’ha fet, tot i considerant que el text estarà d’acord amb la
llei i que s’hagin de donar les subvencions directes i les ajudes necessàries per que les entitats sense
ànim de lubre puguin realitzar les seves activitats, creuen que el pla hauria tingut que estar consensuat
per tots els grups municipals.

3.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que en el moment de la justificació de la subvenció, vist l’informe
de la intervenció, es decidirà si procedeix la devolució. De tal manera si s’haurà de retornar si es demana
subvenció per realitzar una activitat que està subvencionada per un altra entitat o es finança amb les
quotes per assistir a cursos o similars, i aquests ingressos, sumant la subvenció de l’ajuntament, superen
les despeses. També s’haurà de retornar si s’atorga per una adquisició d’un bé o per realitzar una activitat
concreta amb un cost inferior a la subvenció atorgada. Per la resta d’activitats s’haurà de comprovar que
la subvenció no supera el 50% del cost de l’activitat de la temporada, tret que es justifiqui una causa
excepcional. Sr. Gerard Companys creu que si no es determina a l’inici pot donar lloc a confusió, l’Alcalde
insisteix que si es subvenciona una actuació concreta s’ha de justificar aquella actuació.
El regidor delegat d’esports Sr. Jaume Bernis informa que, al sector de l’esport, s’atorga una bestreta del
75% quan es demana i justifica la despesa de la temporada anterior, i és en aquell moment on es
comprova la despesa realitzada i condiciona el pagament de la resta del 25% de la subvenció. El regidor
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal,
el Ple l’aprova per 10 vots a favor dels regidors dels grups municipals d’ERC i del PDeCAT I 2 vots
d’abstenció dels regidors del grup municipal de SA.
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2.- La Sra. Ester Ibars, en representació del grup municipal del PDeCAT, considera que l’aprovació del pla
és d’obligat compliment per llei, però hi ha alguns aspectes que caldria clarificar, per exemple, pregunta si
una entitat que té beneficis al final de la temporada superiors a la subvenció atorgada haurà de retornar
la part que correspongui de subvenció?, el romanent de tresoreria s’haurà de retornar?.
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7.- Expediente 967/2016. COMUNICACIÓ DE NOUS CRITERIS DEL MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ
PÚBLICA PER A L'EXERCICI DE FUNCIONS DE TRESORERIA EN ELS ENS LOCALS DE MENYS DE
20.000 HABITANTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DE 2017
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d'Hisenda
celebrada el dia 22 de mar de 2017, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:

COMUNICACIÓ DE RESOLUCIÓ:
L'Alcalde dona compte de l'estat de les resolucions adoptades i les noves disposicions
relacionades amb la creació i la provisió del lloc de treball de tresorer municipal, a saber:
Primer.- El Ple de la Corporació Municipal, en sessió ordinària celebrada el dia 3 d’octubre de 2015, vista
la resolució GAH/1893/2016, de 21 de juliol, publicada al DOGC número 7175, de data 2/8/2016, en la
que es va crear el lloc de treball de Intervenció de classe segona de l’ajuntament d’Alcarràs. Que
procedeix que l’Ajuntament sol·liciti a la Direcció General d'Administració Local la creació i classificació
del lloc de tresoreria de l'Ajuntament, un cop reclassificada la secretaria i creat el lloc d'intervenció de
classe segona de l'Ajuntament i, en tot cas, amb anterioritat a la publicació en el BOE de la convocatòria
per al 2016 de la Direcció General de la Funció Pública del Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques del concurs unitari de llocs reservats a funcionaris d'Administració local amb habilitació de
caràcter nacional, procedeix crear el lloc de treball de Tresoreria. A tal efecte va acordar:
1.- Sol.licitar a la Direcció General d’Administració Local de la creació del lloc de treball de tresoreria,
motivant que es pugui crear una Agrupació amb d’altres municipis pel seu sosteniment.
2.- Aprovar la proposta de Modificació puntual de la Plantilla, Catàleg/Relació de Llocs de Treball per a
l’exercici de 2016, per la creació del lloc de Treball de Tresoreria.
Efectuada l’exposició pública sense reclamacions, l’acord inicial resta aixecat a definitiu.
Segon.- Per tot el qual en data 29/11/2016 es va sol·licitar a la D.G.A.L.:
1.- dictar Resolució per la creació i classificació del lloc de tresoreria de l'Ajuntament d’Alcarràs.
Categoria d’Entrada.

3.- Que tingui coneixement que en breu es realitzaran contractes per tal d’agrupar el lloc de treball amb
els municipis confrontants o propers que han manifestat la seva voluntat d’estudiar l’agrupació per al
sosteniment de la Tresoreria.
Tercer.- El 31 de desembre de 2016 va finalitzar el termini del règim transitori relatiu a les funcions de
tresoreria previst en la Disposició Transitòria Setena de la LRSAL. Arran d’aquest fet el Ministeri
d’Hisenda i Funció Pública ha publicat uns criteris a seguir a partir d’1 de gener de 2017 per a l’exercici de
les funcions de tresoreria, que es resumeixen a continuació:
Municipis amb secretaria classificada en classe 2ª:
El Ministeri preveu que l’ens local ha d’instar a la Comunitat Autònoma perquè classifiqui la plaça de
tresoreria com a plaça reservada a la Subescala corresponent de l’Escala de Funcionaris d’administració
local amb habilitació de caràcter nacional.
De forma provisional preveu diversos supòsits:
- Mentre es tramita el procediment, la funció de tresoreria la pot seguir desenvolupant el funcionari de
l’ens local que té aquestes funcions assignades.
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2.- Que s’autoritzi exercir les funcions, fins a la provisió del lloc de treball, a l’actual funcionaria de
l’administració general que actualment desenvolupa les funcions Sra. Magda Godia Forcada.

Esborrany acta de Ple

15

- Un cop reservada la plaça de tresoreria per a funcionari d’administració local amb habilitació nacional, i
mentre la Comunitat Autònoma no cobreixi la plaça, l’ens local pot instar la Comunitat Autònoma a
cobrir-la amb el nomenament d’un funcionari interí o accidental, un nomenament que podria recaure en el
funcionari de l’ens local que fins aquell moment hagi assumit les funcions de tresoreria.
Així mateix, es preveu:
-En els supòsits en què un funcionari local hagi obtingut la plaça de tresorer en un procés selectiu de
concurrència competitiva, aquest tindrà dret a seguir desenvolupant les funcions de tresorer de forma
accidental, mentre no s’ocupi de forma efectiva la plaça per un funcionari amb habilitació nacional.
-Els municipis que no tinguin la plaça de tresorer, ni disponibilitat pressupostària per a la seva creació, la
Comunitat Autònoma podrà articular agrupacions de places de tresoreria.
Per tot el qual es dona compte al Ple de la següent
COMUNICACIÓ DE RESOLUCIÓ:
Primer.- Es vigent l’acord del Ple del dia 3 d’octubre de 2015, sol·licitant a la Direcció General
d’Administració Local que la creació del lloc de treball de tresoreria, significat que pressupostàriament no
es pot atendre cobrir la plaça amb funcionari d’habilitació nacional al 100% de jornada.
Segon.- Que alternativament es demanà que s’autoritzi exercir les funcions, fins a la provisió del lloc de
treball, a l’actual funcionaria de l’administració general que actualment desenvolupa les funcions Sra.
Magda Godia Forcada.
Tercer.- Que es realitzaran contactes per tal d’agrupar el lloc de treball amb els municipis confrontants o
propers que han manifestat la seva voluntat d’estudiar l’agrupació per al sosteniment de la Tresoreria.

El Ple es dona per comunicat.
8.- Expedient 2449/2016. COMUNICACIÓ DE PRÒRROGA DEL PRESSUPOST DE 2016 PER A
L'EXERCICI 2017 FINS A L'APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI EN CURS.

COMUNICACIÓ DE RESOLUCIÓ:
Es comunica al Ple el Decret 665/2016, de 30 de desembre de 2016, pel qua es disposa la pròrroga del
pressupost de 2016, per a 2017, del tex literal següent:
"L’article 169.6 del TRLHL, determina que si al iniciar-se l’exercici econòmic no ha entrat en vigor el
pressupost corresponent, es considerarà automàticament prorrogat el de l’exercici anterior, amb el seus
crèdits inicials, i els ajustos previstos en aquest mateix article i en el 21 del D 500/1990.
Atès que en iniciar-se l’exercici econòmic el pressupost de 2017, no està aprovat, i que a efectes
comptables és convenient la utilització de la figura de la pròrroga del pressupost
El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 29/11/2016, va adoptar l’acord inicial de dissolució del Patronat
Municipal d’esports com a organisme autònom, i la prestació del servei com a òrgan desconcentrat,
sectorial i de participació ciutadana denominat de la mateixa forma. Aquest acord suposa l’assumpció de
les despeses al pressupost de l’Ajuntament i fa que no sigui necessari un pressupost independent per
l’exercici 2017 (la data d’efecte d’aquest acord es 1/1/2017). Cal adoptar mesures en el pressupost
prorrogat, per tal les despeses puguin ser assumides dins del pressupost prorrogat de l’ajuntament.
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L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d'Hisenda
celebrada el dia 22 de mar de 2017, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
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D’acord amb les facultats que m’atorga l’article 53 del Decret 2/2003, pel que s’aprova el Text refós de la
Llei municipal i de Règim Local de Catalunya,
RESOLC
Primer.- Aprovar amb efectes comptables de l’1 de gener de 2017 els ajustos en el pressupost de
l’exercici 2016, de l’Ajuntament d’Alcarras, per a la seva prorroga al de 2017, donant com a resultat les
consignacions pressupostàries contingudes en l’annex a aquest decret.
Segon.- Iniciar l’expedient de modificació de crèdit per donar cobertura dins del pressupost de l’ajuntament
de les despeses de l’organisme autònom patronat municipal d’Esports, el pressupost del qual no es prorroga,
mitjançant transferències de crèdit des de la partida de Transferències al Patronat Municipal d’Esports.
Tercer.-. Donar compte d'aquesta resolució al ple en la propera sessió que celebri.

El Ple es dona per comunicat i conforme,

9.- Expedient núm.: 184/2017. COMUNICACIÓ DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 1/2017 (SOBRE
PRORROGAT) TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS ENTRE APLICACIONS DE DEPESES DE LA MATEIXA
ÀREA DE DESPESA.
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d'Hisenda
celebrada el dia 22 de mar de 2017, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
COMUNICACIÓ DE RESOLUCIÓ:
L'Alcalde comunica al Ple la resolució de l’Alcaldia del dia 23/02/2016. relacionada amb l'expedient
184/2017, del procediment: Expedient de generació de crèdits per ingressos i transferències entre
partides, següent

Procediment: Expedient de generació de crèdits per ingressos i transferències entre partides.
Data d'iniciació: 16 / de gener / 2017

DECRET D'ALCALDIA

El pressupost de l’Ajuntament es troba prorrogat. Contempla les transferències al patronat municipal
d’esports, la gestió del qual ha estat assumida de forma directa per l’ajuntament, amb el que es planteja la
transferència de crèdits de la partida de transferències a la de despesa directa i subvencions. La despesa de
camins es contempla com inversió, quan es volen dur a terme tasques de manteniment, pel que també es
planteja la transferència. Continua el Pla de garantia juvenil que es va iniciar l’any anterior i que està
subvencionat. Finalment, es vol iniciar la contractació de l’obra de la 3 ª fase del CAP, subvencionada al 100
%, i que esta prevista al projecte de pressupost de 2017.
Atès que a l’expedient es justifica la despesa, i el finançament de la modificació, mitjançant transferències de
crèdit, ingressos vinculats (subvencions), i incorporació de romanents.
Vist el que disposen el Decret 2/2004 pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, i les bases d’execució del pressupost de 2016.
Atès que s’ha tramitat l’expedient de modificació de crèdits corresponent.
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Expedient núm.: 184/2017
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En l'exercici de les atribucions que em confereixen les bases d'execució del pressupost vigent en relació amb
l'article 181 del text refós de la llei d'hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i
els articles 43 a 46 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril,
RESOLC
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 1/2017 Majors ingressos i transferències., del
Pressupost vigent (2016 prorrogat a 2017) en la modalitat de generació de crèdit i transferències de crèdit
entre partides, d'acord al detall següent:
GENERACIÓ PER INGRESSOS

280
260
220

5E+06
5E+06
8E+06

SUBV. GEN. SOC - pla de garantia juvenil 2016
SUBV. GEN. SOC - pla de garantia juvenil 2016
DIPUTACIÓ - subvenció construcció CAP
Total
Pressupost despeses.

8.256,61
8.265,46
176.935,23
193.457,30

280
260
260
280
220

6.276,38
6.314,35
1.951,11
1.980,23
176.935,23
193.457,30

334
330
334
334
312

13100
13100
16000
16000
650

LABORAL TEMPORAL SOC - TECNIC JOVENTUD
LABORAL TEMPORAL SOC- AUX. ADM.
SEG. SOCIAL AUXILIAR ADMINISTRATIU
SEG. SOCIAL TECNIC JOVENTUD
OBRA CAP - 3 FASE
Total
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Pressupost
ingressos
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TRANSFERÈNCIES ENTRE PARTIDES.
Partides que disminueixen
110
243
244
260
330
440
421
330
242
243
244
250

151
323
323
330
340
912
454
340
323
323
323
324

13002
13002
13002
13002
13002
23000
619
41
48
48
48
48

450 920 500

ALTRES REMUNERACIONS. SERVEIS TÈCNICS
ALTRES REMUNERACIONS CEIP COMTES TORREGROSSA
ALTRES REMUNERACIONS CEIP SALADAR.
ALTRES REMUNERACIONS P.L. LO CASINO.
ALTRES REMUNERACIONS P.L.. P.M.E
DIETES. ORGANS DE GOVERN
MILLORA DE CAMINS RURALS + PONT CAMI REGUE
TRANSFERÈNCIES AL P.M.E
SUBVENCIONS . ESCOLA BRESSOL
SUBVENCIONS. CEIP C. TORREGROSSA
SUBVENCIONS CEIP P. SALADAR
SUBVENCIONS IES ALCARRAS
FONS DE CONTINGÈNCIA. Art. 31 de la Llei Orgànica 2/2012,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibili
Total

-64.040,00
-18.810,00
-13.240,00
-12.330,00
-18.650,00
-86.000,00
-225.000,00
-119.200,00
-700,00
-8.900,00
-7.600,00
-600,00
-54.474,00
-629.544,00

Partides que incrementen
912
151
323
323
330
340

100002
13000
13000
13000
13000
13000

420
420
242
243
244
250
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
330
331
332

454
454
323
323
323
324
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
342
342
342

210
21042
48000
48001
48002
48003
48901
48902
48903
48904
48905
48906
48907
48908
48909
48910
48911
48912
48913
48914
48915
48916
48917
48919
212
212
212

RETRIBUCIONS REGIDORS, DEDICACIÓ PARCIAL
RETIBUCIONS BÀSIQUES. SERVEIS TÈCNICS
RETRIBUCIONS P.L. CEIP COMTES TORREGROSSA
RETRIBUCIONS P.L. CEIP SALADAR
RETRIBUCIONS P.L. CONSERGES-NETEJA LO CASINO
P.L. FIX. RETRIBUCIONS P.M.E
REPARACIÓ MANTEN. I CONSERV. ACCESOS POBLAC. I
CAMINS
REPARACIÓ CAMINS / PORGAT DE GRAVES
SUBVENCIONS . AMPA ESCOLA BRESSOL
SUBVENCIONS. AMPA CEIP C. TORREGROSSA
SUBVENCIONS AMPACEIP P. SALADAR
SUBVENCIONS AMPA IES ALCARRAS
ESCOLA FUTBOL BAIX SEGRIÀ
CLUB HANDBOL ALCARRÀS
FUTBOL CLUB ALCARRÀS
CLUB GIMNÀSTIC ALCARRÀS
CLUB TENNIS TAULA ALCARRÀS
CLUB FUTBOL SALA ALCARRÀS
CLUB BÀSQUET ALCARRÀS
CLUB SEGRIÀ RC
MOTARDS ALCARRÀS
ESCOLA COMTES TORREGROSSA
ESCOLA PARC SALADAR
INSTITUT D'ALCARRÀS
ASS. ATLÈTICA MAIPAREM ALCARRÀS
CLUB TENNIS ALCARRÀS
CLUB BITLLES ALCARRÀS
AE ASPARDENYA ALCARRÀS PSICOBLOC
CLUB AEROMEDELISME ALCARRÀS
ASSOCIACIÓ DE DARDS D'ALCARRAS
CONSERVAC. EDIFICIS PAVELLO
CONSERVAC. EDIFICIS . PISCINES
CONSERVAC. EDIFICIS . FUTBOL

86.000,00
64.040,00
18.810,00
13.240,00
12.330,00
18.650,00
250.000,00
23.000,00
730,00
9.252,00
7.722,00
6.570,00
11.583,00
7.065,00
49.692,00
7.598,00
2.083,00
13.559,00
5.083,00
2.098,00
1.000,00
1.250,00
1.250,00
1.250,00
1.000,00
2.094,00
600,00
3.083,00
98,00
600,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
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440
110
243
244
260
330
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333
330
331
332
333
330
331
332
330
331
332
333
330
332
331
330
331
332
333
330
330
330
330
331

342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
342
341
341
341
341
341

212
22100
22100
22100
22100
22101
22101
22101
22110
22110
22110
22110
22200
22200
22200
22699
22699
22699
22699
22799
22799
22799
22799
22606

CONSERVAC. EDIFICIS . ALTRES EDIFICIS ESPORTIUS
ENERGIA ELÈCTRICA. PME I PAVELLO
ENERGIA ELÈCTRICA. PISCINES
ENERGIA ELÈCTRICA. CAMP FUTBOL
ENERGIA ELÈCTRICA. ALTRES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
AIGUA PAVELLO
AIGUA PISCINES
AIGUAC. FUTBOL
PRODUCTES NETEJA PME
PRODUCTES NETEJA PISCINES
PRODUCTES NETEJA FUTBOL
PRODUCTES NETEJA ALTRES ESPORTS
TELECOMUNICACIONS PME
TELECOMUNICACIONS FUTBOL
TELECOMUNICACIONS PISCINES
DESPESES DIVERSES PME
DESPESES DIVERSES PISCINES
DESPESES DIVERSES FUTBOL
DESPESES DIVERSES ALTRES
EMPRESES PRESTADORES DE SERVEIS PME
ESCOLES PROMOCIÓ
GIMNASTICA MANTENIMENT MC
TROBADES ESPORTIVES DIVERSES
CURS NATACIÓ ESTIU
TOTAL

19

1.000,00
400,00
400,00
214,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
200,00
100,00
100,00
100,00
100,00
200,00
100,00
100,00
100,00
629.544,00

Aquest acord serà executiu des del moment de la seva aprovació.

SEGON. Comunicar aquest expedient al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al
Ministeri d’Hisenda.
TERCER. Comunicar al ple de la corporació aquesta resolució en la primera sessió ordinària que aquesta
celebri, de conformitat amb allò que estableix l'article 42 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
El Ple es dona per comunicat.

L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d'Hisenda
celebrada el dia 22 de mar de 2017, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
COMUNICACIÓ DE RESOLUCIÓ:
Es comunica al Ple que per Decrets núm. 112 del dia 15 de febrer de 2017 i núm. 143 del dia 22 de febrer
de 2017, s'han dictat les resolucions següents:

PRIMER.- DECRET D'ALCALDIA 112, DEL 15 DE FEBRER DE 2017.
Expedient nº: 663/2017
"DECRET D'ALCALDIA
Durant els treballs de confecció de la liquidació de 2016, s’ha comprovat amb altres administracions els drets
pendents de cobrament que consten a la Comptabilitat, i s’han comprovat les actuacions realitzades sobre els
mateixos.
Fruit d’aquest treball s’han detectat drets que no han de constar com a pendents i que cal tramitar la
baixa.
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10.- Expedient 663/2017. COMUNICACIÓ DE DECRETS D'ANUL.LACIÓ DE DRETS DE DEUTORS
D'EXERCICIS TANCATS RELACIONAT AMB SUBVENCIONS AFECTADES A LA LIQUIDACIÓ DE 2016.
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Atès que en data 15 / de febrer / 2017, es va iniciar expedient per portar a terme l'anul·lació de drets
pendents reconeguts de Pressupostos tancats, i es va emetre informe d'Intervenció.
RESOLC
PRIMER. Aprovar l' anul·lació de drets reconeguts de Pressupostos tancats de l'exercici 2016, amb efectes
comptables 31/12/2016, per import de 241.078,77 €, amb el segúent detall:
Pendents amb DIPUTACIÓ DE LLEIDA:

BAIXES PER EXCES DE SUBVENCIÓ
Operació

Import

Descripció

Cadena

2013009876

153,15

RD. DIPUTACIÓ. 1A. FASE CAP ALCARRAS PENDENT COBRA

2013006500

2014010610

4.076,31 DIPUTACIÓ LLEIDA.- OBRES C.A.P PENDENT SUBVENCIÓ
4.229,46

2014006974

Total

BAIXES PER ERROR EN ASSENTAMENT CORRECCIÓ (es va duplicar en lloc anul·lar)
Operació

Import

Descripció

Cadena

2013009965

7.083,18

DIPUTACIÓ .-MILLORA DIPÒSITS AIGUA POTABLE

2013006577

2014007912

3.008,76 DIPUTACIÓ.- SUBVENC. ACTUACIONS PAES 2014

2014005000

10.091,94

Total

BAIXES PER COMPTABILITZACIÓ DUPLICADA, NO ESTÀ PENDENT
Import

Descripció

Cadena

2013009967

1.265,00 I.E.I.- PUBLICAC. " PETITA HISTÒRIA D' ALCARRÀS"

2013006579

2014009908

7.079,97 DIPUTACIÓ .-PUOSC 2013-16. SUMINISTRAM. ELÈCTRICS

2014006384

2015009819

547,56 I.E.I.- BIBLIOTECA. RENOVAC. FONS INTANT/ADULTS'15

2015006659

2015010500
TOTAL

19.800,00 I.E.I.- MILLORA INSTAL.LACIÓ DE CLIMA ,LO CASINO
28.692,53

2015007157

Total

BAIXES PER SUBVENCIO QUE NO CONSTA PENDENT A L'ALTRA ADMINISTRACIÓ
Operació

Import

Descripció

Cadena

I.E.I.- EXPT.2007/0352. I. ARQUEOLÓGICA PLAÇA MAJO

2009005417

2009008002

1.500,00

2010008042

2.000,00 DIPUTACIÓ.- SUBVENCIÓ OBRES TEATRE 2010

2010005053

3.500,00
BAIXES LA SUBVENCIÓ ENCARA ESTA EN TRAMIT I NO ESTÀ ACCEPTADA JUSTIFICACIÓ PER L'ALTRA
ADMINISTRACIÓ
Operació

Import

Descripció

Cadena
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2014007904

11.440,00

I.E.I.- SUBV. MILLORA SALA ACTES CENTRE MAJOR 2014

2015008612

19.800,00 I.E.I.- SUBVENCIÓ MILLORA LO CASINO. EQUIPAM. 2015

TOTAL

31.240,00

21

2014004992
2015005551

Total

Pendents amb GENERALTITAT:
BAIXES NO CONSTA COM PENDENT A L’ALTRA ADMINISTRACIÓ

Operació

Import

2007014315

Descripció

85.568,18 INCASOL. CONVENI CONSTRUCCIÓ DEIXALLERIA

2008010031

514,56

2009005453

RD.-DEP.ACCIÓ SOCIAL.- EXPT.69/2/08. PROGRAMA 205

849,8 DEP. EDUCACIÓ.- SUBVENC.ACTATS EXTRAESCOLARS 07-08

Cadena
2007009063
2008006136
2009003468

2012003839

3.225,00 DEP. ENSENYAMENT.-ACTATS. EXTRAESCOLARS 10-11

2012001728

2014007893

2.192,03 GENERALITAT ICEC.- SUBVENC. NITS A LA FRESCA 2013

2014004981

2014009900

2.722,32 GENERALITAT. DEP. CULTURA.- ACTUAC. MUSICALS 2014

2014006376

95.071,89

TOTAL

BAIXES PER COMPTABILITZAR INGRES SENSE UTILITZAR EL DRET PENDENT
Operació

Import

Descripció

Cadena

2014009072

5.610,55 GENERALITAT. GOVERNACIÓ.- PLA SUPRAMUNICIPAL 2012

2014005584

2014009877

5.610,55 GENERALITAT. GOVERNACIÓ.- PLA SUPRAMUNICIPAL 2013

2014006354

BAIXES NO CONSTA COM PENDENT A L’ALTRA ADMINISTRACIÓ

Import

Operació

92,95 2010006892
231 2010009714
323,95

Descripció

Cadena

RD CONSELL COMARCAL.- ASSEGURANÇA ERIK RIUS 10/11

2010004135

CONSELL COMARCAL.- MÀXIM ARANDA. MÚSICA 2010/11

2010006455

TOTAL

BAIXES PER EXCES DE SUBVENCIÓ
Import

Operació

9.837,16 2014009901
9.837,16

TOTAL

Descripció

Cadena

CONSELL COMARCAL - ACOLLIDA PERSONES ESTRANGER '14

2014006377
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SEGON. Practicar els assentaments comptables per fer efectiva l'anul·lació de drets Mitjançant diligència
expedida per la Tresoreria/Intervenció Municipal es farà constar que s'han practicat en la Comptabilitat les
anotacions relatives al present acord.
TERCER. Comunicar aquesta resolució al Ple Municipal en la propera sessió d'aquest."
El Ple es dona per comunicat.

SEGON.- "DECRET D'ALCALDIA NÚM. 143 DEL 22 DE FEBRER DE 2017

Expedient nº: 663/2017

DECRET D'ALCALDIA
Durant els treballs de confecció de la liquidació de 2016, s’ha comprovat amb altres administracions els drets
pendents de cobrament que consten a la Comptabilitat, i s’han comprovat les actuacions realitzades sobre els
mateixos.
Fruit d’aquest treball s’han detectat drets que no han de constar com a pendents i que cal tramitar la
baixa.
Atès que en data 15 / de febrer / 2017, es va iniciar expedient per portar a terme l'anul·lació de drets
pendents reconeguts de Pressupostos tancats, i es va emetre informe d'Intervenció, i es va aprovar per
Decret 112/2017 algunes d’aquestes baixes.

RESOLC

PRIMER. Modificar l’apartat Primer del DECERT 112/2017, DE LA SEGÜENT FORMA:
Pendents amb DIPUTACIÓ DE LLEIDA:
ON DIU
BAIXES PER COMPTABILITZACIÓ DUPLICADA, NO ESTÀ PENDENT
Operació

Import Descripció

Cadena

2013009967

1.265,00 I.E.I.- PUBLICAC. " PETITA HISTÒRIA D' ALCARRÀS"

2013006579

2014007899

1.674,00 I.E.I.- SUBV. IL.LUMIN. ESCENARI CENTRE MAJOR 2014

2014004987
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Atès que amb posterioritat s’ha detectat una errada en aquest Decret, i altres subvencions que correspon
també donar de baixa,
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2014007900
2014007904

2.580,00 I.E.I.- SUBV. GESTIÓ ESCOLA DE MÚSICA 2014
11.440,00 I.E.I.- SUBV. MILLORA SALA ACTES CENTRE MAJOR 2014
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2014004988
2014004992

2014009908

7.079,97 DIPUTACIÓ .-PUOSC 2013-16. SUMINISTRAM. ELÈCTRICS

2014006384

2015008611

1.134,32 I.E.I.- SUBVENCIÓ COMPRA ESTANTERIES ACER 2015

2015005550

2015008612

19.800,00 I.E.I.- SUBVENCIÓ MILLORA LO CASINO. EQUIPAM. 2015

2015005551

2015009819

547,56 I.E.I.- BIBLIOTECA. RENOVAC. FONS INTANT/ADULTS'15

2015006659

2015009821

1.029,42 I.E.I.-JORNADES CULTURALS "ALCARRAS APROP"

2015006660

2015009822

1.948,00 I.E.I.- SUBVENCIÓ ESCOLA MÚSICA 2015

2015006661

2015009826

8.000,00 I.E.I.- RESTAURACIÓ MAS DE VOLTA 2012

2015006665

2015010500

19.800,00 I.E.I.- MILLORA INSTAL.LACIÓ DE CLIMA ,LO CASINO

2015007157

2009008002

1.500,00 I.E.I.- EXPT.2007/0352. I. ARQUEOLÓGICA PLAÇA MAJO

2009005417

2013009967

1.265,00 I.E.I.- PUBLICAC. " PETITA HISTÒRIA D' ALCARRÀS"

2013006579

TOTAL

79.063,27

HA DE DIR:
BAIXES PER COMPTABILITZACIÓ DUPLICADA, NO ESTÀ PENDENT
Import Descripció

Cadena

2013009967

1.265,00 I.E.I.- PUBLICAC. " PETITA HISTÒRIA D' ALCARRÀS"

2013006579

2014009908

7.079,97 DIPUTACIÓ .-PUOSC 2013-16. SUMINISTRAM. ELÈCTRICS

2014006384

2015009819

547,56 I.E.I.- BIBLIOTECA. RENOVAC. FONS INTANT/ADULTS'15

2015006659

2015010500
TOTAL

19.800,00 I.E.I.- MILLORA INSTAL.LACIÓ DE CLIMA ,LO CASINO

2015007157

28.692,53

SEGON. Aprovar l' anul·lació de drets reconeguts de Pressupostos tancats de l'exercici 2016, amb
efectes comptables 31/12/2016, per import de 49.176,06 €, amb el següent detall:
Operació
2008012811

Import Descripció
2.400,00 MINIST.TRABAJO/INMIGRACIÓN- TREBALLADOR IMMIGRANTS

2015009732

33.081,00 M. HISENDA.- DISTRIBUCIÓ QUOTES NACIONALS 2 PROCES

20100008219

5.000,00 MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES JUVENTUT

2014007910

112,52 SOC. SUBV. COL. SOCIAL PROGRAMA SENIOR

2014010731

453,75 GENERALITAT CULTURA – SUBVENC. PROGRAMA CAT2

2015009824

8.032,79 AGENCIA RESIDUOS – AMBIENTALITZAC.FESTA MAJOR 2015

Codi Validació: 5XWQ9XEHPXKDRXJS3C2QDAG66 | Verificació: http://alcarras.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 23 de 51

Operació

Esborrany acta de Ple

2015007039
TOTAL
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96,00 GENERALITAT OSIC. SUBV. TALLERS FORMATIUS GRALLERS
49.176,06

Els motius de l’anul·lació són els següents:
1.3. NO consta a l’ajuntament
2. Es va duplicar en el moment de comptabilitzar la baixa.
4. No consta pendent ni ajuntament ni Generalitat
5. No consta com pendent Generalitat. Subvenció en espècie que es paga directament a l’artista.
6. Subvenció encara en tràmit, i que no pot ser reconeguda encara (segons els criteris de Sindicatura de
Comptes, informe de fiscalització 22/2016 de l’Ajuntament d’Alcarràs)
7. Diferencia sobre la subvenció realment justificada. No consta ni ajuntament ni Generalitat com a
pendent

TERCER. Practicar els assentaments comptables per fer efectiva l'anul·lació de drets Mitjançant diligència
expedida per la Tresoreria/Intervenció Municipal es farà constar que s'han practicat en la Comptabilitat les
anotacions relatives al present acord.
QUART. Comunicar aquesta resolució al Ple Municipal en la propera sessió d'aquest."

11.- Expedient 1200/2017 i 1455/2017. COMUNICACIÓ DE DEPURACIÓ DE SALDOS D'EXERCICIS
TANCATS I MODIFICACIÓ PER BAIXES PELS MATEIXOS DEL P.M.E.
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d'Hisenda
celebrada el dia 22 de mar de 2017, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
COMUNICACIÓ DE RESOLUCIÓ:

A) DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA NÚM. 203/2017, DE DATA 14/3/2017, DEL
TEXT LITERAL SEGÜENT:
"Durant els treballs de confecció de la liquidació de 2016 del PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS, s’ha
comprovat amb altres administracions els drets pendents de cobrament que consten a la Comptabilitat, i
s’han comprovat les actuacions realitzades sobre els mateixos.
Fruit d’aquest treball s’han detectat drets que no han de constar com a pendents i que cal tramitar la
baixa.
Atès que en data 9 / de MARÇ / 2017, es va iniciar expedient per portar a terme l'anul·lació de drets pendents
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El Ple es dóna per comunicat.
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reconeguts de Pressupostos tancats, i es va emetre informe d'Intervenció.
RESOLC
PRIMER. Aprovar l' anul·lació de drets reconeguts de Pressupostos tancats de l'exercici 2016, amb efectes
comptables 31/12/2016, del PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS, per import de 8.347,70 €, amb el següent
detall:
BAIXES PER PRESCRIPCIÓ
N. contr.

N. Oper.

Import dret

2010

QUOTA NATACIO ANUAL

2010000177

2010000531

152,00

2010

REBUTS RETORNAT DANIEL CHAVARRO

2010000218

2010000733

77,00

2010

QUOTA GIMNASTICA TERAPEUTICA

2010000184

2010000538

58,00

2010

QUOTA GIMNASTICA ADULTS IOGA

2010000185

2010000539

114,00

2010

QUOTES GIMNASTICA ADULTS COCTEL

2010000187

2010000541

102,00

2010

REBUT RETORNAT - ESTHER CHARLES VICENTE

2010000219

2010000734

102,00

2010

REBUT RETORNAT CARME FORCADA

2010000220

2010000735

58,00

2010

REBUT RETORNAT GIM. ADULTS

2010000221

2010000736

114,00

2010

REBUT RETORNAT POL DOLCET GONZALEZ

2010000222

2010000737

75,00

2010

REBUTS RETORNATS LLORENÇ MONTPY I GEMMA RIBES

2010000223

2010000738

256,00

2010

QUOTES PENDENTS DE TENNIS

2010000123

2010000373

-72,00

2010

REMESA BANCARIA ESCOLA PROMOCIÓ GIMNASTICA RITMICA

2010000173

2010000524

75,00

2010

QUOTA QUADRIMESTRE ESCOLA PROMOCIO TENNIS CEIP

2010000176

2010000530

400,00

2010

QUOTA ESCOLA PROMOCIO PATINATGE

2010000182

2010000536

75,00

2010

Quotes Diverses Escola Promocio

2010000198

2010000589

150,00

2010

REBUT RETORNAT BLAU ARCHARMBEAU

2010000224

2010000739

75,00

2010

REBUT RETORNAT ORIOL MONCLUS

2010000225

2010000740

75,00

2010

REBUT RETORNAT IRIS MORALES

2010000226

2010000741

75,00

2010

REBUT RETORNAT BRYAN IRAIZOS TORRES

2010000227

2010000742

69,00

2010

REBUT RETORNAT MARC FRANCES CHARLES

2010000228

2010000743

75,00

2011

QUOTA PENDENT ARNAU RIBES MIRET

2011000046

2011000105

99,00

2011

REBUTS RETORNATS PENDENTS DE COBRAMENT

2011000056

2011000158

2.149,00

2011

CARTELLS PUBLICITAT PENDENTS DE COBRAMENT

2011000076

2011000203

550,00

2011

REBUTS PENDENTS CARTELL PUBLICITAT 2011

2011000077

2011000208

300,00

2011

PENDENT REBUT COPA HANDBOL CADET

2011000078

2011000219

36,70

2013

SANIBARS, PENDENT DE COBRAMENT MECENATGES 2013

2013000343

2013001311

600,00
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2013

LIQUIDACIO PISCINES ESTIU 2013, PEND. COBRAMENT

2013000337

2013001217

328,00

2014

ROSA Mª VITORES, REBUT PENDENT PAGAMENT

2014000097

2014000363

26,00

2014

CARMEN FORCADA, REBUT PENDENT PAGAMENT

2014000098

2014000364

24,00

2014

MELANIA MAZILU, REBUT PENDENT DE PAGAMENT

2014000099

2014000365

35,00

2014

QUOTES PENDENTS DE COBRAMENTS, GIM. ADULTS

2014000343

2014001107

491,00

2014

REBUTS RETORNATS PENDENTS DE COBRA,MEENT

2014000360

2014001223

686,00

2014

BLANCA MARTINEZ MARTOS, ESCOLES PROMOCIÓ

2014000063

2014000221

80,00

2015

QUOTES DE REBUTS RETORNATS, PENDETS DE COBRAMENTS 2015000178

2015000943

865,00

TOTAL

8.374,7

SEGON. . Aprovar l’anul·lació de Conceptes No Pressupostaris existent en la Comptabilitat del PATRONAT
MUNICIPAL D’ESPORTS amb el següent detall:
Descripció

Cte. PGC

Saldo inicial Saldo inicial
Deutor
Creditor

Creditors no pressupostaris
1

2

41907

D’altres empreses privades
Altres deutors no pressupostaris

4499

4.600

4.600

Es corresponen amb patrocinis de l’any 2012, que es van comptabilitzar com a pagaments i cobraments no
pressupostaris, i que no es van lligar entre ells, i per tant van quedar com a pendents de pagar i de cobrar, tot
i que s’havia fet el cobrament i el pagament (patrocini Ambilim Hermanos Montull i Limpiezas Pirineos)
Cte. PGC

Saldo inicial Saldo inicial
Deutor
Creditor

3

Deutes a llarg termini amb
entitats de crèdit

170

8.500

4

Deutes a llarg termini
transformables en subvencions

172

22.000

Es correspon a les subvencions de la Diputació de Lleida, de 2015, per Socorristes, i Programa Nereu 15/16,
que van cobrar-se durant el mateix any i que es van comptabilitzar en aquests dos comptes per error.
TERCER. Practicar els assentaments comptables per fer efectiva l'anul·lació de drets en data 31/12/2016.
QUART. Comunicar aquesta resolució al Ple Municipal en la propera sessió d'aquest."
El Ple es dona per comunicat.

B) .- EXPEDIENT 1455/2017. COMUNICACIÓ DE DEPURACIÓ DE SALDOS D'EXERCICIS TANCATS I
MODIFICACIÓ PER BAIXES PELS MATEIXOS.
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L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d'Hisenda
celebrada el dia 22 de març de 2017, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
COMUNICACIÓ DE RESOLUCIÓ:
B)

DONAR COMPTE DEL DECRET DE L'ALCALDIA DE DATA 22/3/2017, DEL TEXT LITERAL
SEGÜENT:

Durant els treballs de confecció de la liquidació de 2016 del PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS, s’ha
comprovat amb altres administracions els drets pendents de cobrament que consten a la Comptabilitat, i
s’han comprovat les actuacions realitzades sobre els mateixos.
Fruit d’aquest treball s’han detectat drets que no han de constar com a pendents i que cal tramitar la
baixa.
Atès que en data 22 / de MARÇ / 2017, es va iniciar expedient per portar a terme l'anul·lació de drets
pendents reconeguts de Pressupostos tancats, i es va emetre informe d'Intervenció 25/2017.
RESOLC

Exerc
.
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2014
2015

ANTANARIVO, REBUT RETORNAT PUBLICITAT 2014
CARNISSERIA CA LA PASTORA, PUBLICITAT 2014
PENDEN
IMAX, REBUT RETORNAT PUBLICITAT 2014
METAL-ART, REBUT RETORNAT PUBLICITAT 2014
COOPERATIVA ALCARRAS, COL.LABORACIÓ
MECENATGES 14
SANIBARS, CONVENI MECENATGES 2014
VALMOR, COL.LABORACIO MECENATGES 2014
RODI, COL.LABORACIO II CURSA NECTARINA
ALBA PERUJO, REBUT PENDENT PAGAMENT
VALMOR, MECENATGES PATRONT M. ESPORTS 2014
FUTBOL SALA, AUTOCAR SORTIDA A PONTS 8/11/2014
CONSELL COMARCAL DEL SEGRIA, Q.
SUBVENCIONADA NANB

N. contr.
Num. Oper
2014000155 2014000592

Import
Dret
100,00

2014000156 2014000593
2014000153 2014000590
2014000154 2014000591

100,00
100,00
100,00

2014000372
2014000376
2014000353
2014000369
2014000100
2014000340
2014000354

2014001290
2014001298
2014001166
2014001287
2014000366
2014001098
2014001179

2.500,00
600,00
1.500,00
363,00
26,00
1.500,00
341,00

2015000009 2015000029

72,00

SEGON . Aprovar l' anul·lació d’obligacions reconegudes de Pressupostos tancats de l'exercici 2016, amb
efectes comptables 31/12/2016, del PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS, per import de 394,26 €, amb el
següent detall:

Exerc
.
2015

N. contr.
JOSE RUESTE, CADIRES I TABLEROS FINAL CURS
EFBS

Num. Oper

2015000530 2015000817

Import
Dret
394,26

TERCER. Practicar els assentaments comptables per fer efectiva l'anul·lació de drets en data 31/12/2016.
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PRIMER. Aprovar l' anul·lació de drets reconeguts de Pressupostos tancats de l'exercici 2016, amb
efectes comptables 31/12/2016, del PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS, per import de 7.302 €, amb el
següent detall:
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QUART. Comunicar aquesta resolució al Ple Municipal en la propera sessió d'aquest.”
El Ple es dona per assabentat i conforme.

12.- Expedients 2023/2016 i 416/2017. COMUNICACIÓ DE L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE
L'EXERCICI PRESSUPOSTÀRI DE 2016.
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d'Hisenda
celebrada el dia 22 de mar de 2017, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
COMUNICACIÓ DE DECRETS D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L’EXERCICI PRESSUPOSTÀRI DE
2016.
Es dona compte al Ple dels decrets següents:
A)

DECRET D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ENS AJUNTAMENT.

Per l’Alcaldia en data 24 de març de 2017, s’ha dictat el Decret del text literal següent:
APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L’AJUNTAMENT EX. 2016
Vista la liquidació del pressupost de 2016 de l’ens AJUNTAMENT D’ALCARRÀS confeccionada per la
Intervenció municipal.
Vist l’informe emès per la Intervenció de la Paeria referent a la liquidació del pressupost de l’exercici de
2016 de l’Ajuntament d’Alcarras, i atès el que preveu l’article 191 apartat 3 del Decret 2/2004 de 5 de
març pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, i les bases d’execució
del pressupost.
RESOLC

a) Pressupost d’ingressos:
Econ.
Impostos directes.
Impostos indirectes.
Taxes, preus públics i altres
ingressos.
Transferències corrents.
Ingressos patrimonials.
Transferències de capital.
Actius financers.
TOTAL

Previsions
inicials

Modificacions

Previsions
definitives

Drets
reconeguts

Drets
anul·lats

4.079.750,00
108.000,00
1.407.900,00

0,00
0,00
39.468,55

4.079.750,00
108.000,00
1.447.368,55

4.604.394,93
198.215,13
1.333.667,90

20.855,53
0,00
4.836,79

2.129.010,00
39.500,00
219.000,00
0,00
7.983.160,00

46.307,34
18.500,00
0,00
624.193,73
728.469,62

2.175.317,34
58.000,00
219.000,00
624.193,73
8.711.629,62

2.069.522,87
56.925,80
0,00
0,00
8.262.726,63

65.402,84
0,00
0,00
0,00
91.095,16

Drets
Recaptació
Drets
reconeguts
neta
cancel·lats
nets
2.108,43 4.581.430,97 3.661.758,98
0,00
198.215,13
135.980,00
0,00 1.328.831,11 1.157.949,32
0,00 2.004.120,03
0,00
56.925,80
0,00
0,00
0,00
0,00
2.108,43 8.169.523,04

1.807.919,68
54.280,24
0,00
0,00
6.817.888,22

pendents de
cobrament
919.671,99
62.235,13
170.881,79
196.200,35
2.645,56
0,00
0,00
1.351.634,82

b) Pressupost de Despeses
Econ.
DESPESES DE PERSONAL.
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I
SERVEIS.
DESPESES FINANCERES.
TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES

2.823.460,00
2.946.360,00

110.077,37
186.151,43

2.933.537,37
3.132.511,43

2.837.291,25
3.072.320,78

Obligacions
reconegudes
netes
2.837.291,25
3.031.659,40

125.000,00
187.400,00
107.240,00

28.100,00
287,10
-107.240,00

153.100,00
187.687,10
0,00

150.957,15
186.002,40
0,00

150.957,15
185.502,40
0,00

Inicials

Modificacions

Definitius

Despeses
compromeses

2.837.291,25
2.763.888,25

Obligacions
pendents de
pagament
0,00
267.771,15

150.957,15
179.402,40
0,00

0,00
6.100,00
0,00

Pagaments
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Primer. Aprovar la liquidació del pressupost de 2016 de l’ens AJUNTAMENT D’ALCARRÀS amb els
seus comprovants, i que reflexa les següents magnituds:
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IMPREVISTOS
INVERSIONS REALS.
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.
PASSIUS FINANCERS.

1.190.326,00
33.374,00
570.000,00
7.983.160,00

539.193,73
0,00
-28.100,00
728.469,63

1.729.519,73
33.374,00
541.900,00
8.711.629,63

29

1.051.067,39
29.930,71
523.564,31
7.851.133,99

842.178,62
29.930,71
523.564,31
7.601.083,84

776.719,53
29.930,71
523.564,31
7.261.753,6
0

65.459,09
0,00
0,00
339.330,24

c) Resultat pressupostari.

Concepte
a. Operacions corrents

DRETS
RECONEGUTS NETS
8.169.523,04

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
6.205.410,20

0,00

872.109,33

-872.109,33

8.169.523,04

7.077.519,53

1.092.003,51

b. Operacions de capital
1. Total operacions no financeres (a+b)

AJUSTOS

RESULTAT
PRESSUPOSTARI
1.964.112,84

c. Actius financers

0,00

0,00

0,00

d. Passius financers

0,00

523.564,31

-523.564,31

0,00

523.564,31

-523.564,31

8.169.523,04

7.601.083,84

568.439,20

2. Total operacions financeres (c+d)
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE
L'EXERCICI (I=1+2)
AJUSTOS:
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de
tresoreria per a despeses grals.
4. Desviacions de finançament negatiu de
l'exercici
5. Desviacions de finançament positiu de
l'exercici
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5)

257.848,39
613.018,23
9.145,70
861.720,92

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)

1.430.160,12

d) Resultat del Romanent de Tresoreria.
Import Total
283.069,48
4.007.551,76

Suma

1.351.634,82
2.608.520,90
47.396,04
1.089.866,73
339.330,24
30.757,45
719.779,04
-2.431,13
15.783,05
13.351,92
3.198.323,38
1.684.679,73
137.091,72
1.376.551,93

Segon. Aprovar el quadre de finançament final de les obres previstes en el pressupost definitiu, que
s’adjunta com annex.
Tercer. Que se’n doni compte al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que celebri, i es comuniqui la
liquidació aprovada al Ministeri d’Economia i Hisenda i a la Generalitat de Catalunya.”
Quadre Annex de finançament final que es cita:
Partida
Org
Prog
.
.

Econ
.

100

623

132

Concepte
Descripció
PLA MILLORES SEGURETAT VIÀRIA. CÀMERES SEGURETAT

O.R.N.
Total
Despesa
24.434,91

PRECTEC
2009
24.434,91

FINANÇAMENT
SUBVENCIÓ
QUOTES
URBA.

RTDG

FONS
PROPIS
0,00

TOTAL
24.434,91
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Concepte
1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
4. (+) Partides pendents d'aplicació
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)
II. Saldos de cobrament dubtós
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)
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111

151

111

151

111

151

111

1532

111

1532

111

1532

112
112

151
337

160
170
190
201
202

164
165
171
231
231

220
240
240
260
280

312
323
323
330
334

320

338

330
330

340
342

330

342

350

342

330
351

342
1532

351

342

352
421
450
450

342
454
920
920

6190
4
6190
1
6190
2
6190
3
609
6090
5
6199
9
632
6250
2
600
621
609
622
6220
1
609
632
633
632
6220
1
6220
1
621
6230
1
6250
1
6220
1
633
619
6220
2
621
619
626
629

INVERSIÓ APARCAMENT CR. MAJOR

7.251,73

INVERSIONS REPOSICIÓ INFRASTRUC. : PLAÇA ARRABALETA

6.188,55

INVERSIONS REPOSIC. INFRASTRUC. : URB. CR. TIMONS

21.228,36

INVERS. REPOSIC. INFRASTRUC: URB. CR. VISTA ALEGRE

5.988,11

DEMOLICIÓ COBERT I CIMENTACIÓ PLAÇA PARKING. ZONA
POLIVALENT
URBANIT. POL. INDUSTRIAL SUD .FASE 1, PTDA. TORRENT

13.292,46

5.288,89

MOBIL. SERVEIS COMUNITARIS/ FONTS PÚBLIQUES
MOBILIARI SERVEIS COMUNITARIS. CADIRES

1.295,39
8.778,00

AMPLIACIÓ C.A.P 3A. FASE
INVERSIONS EDIFICI AULA DE MÚSICA I EDUCACIÓ
INSTRUMENTS AULA DE MÚSICA
EDIFICI. BARRA/LLUM I CLIMATITZACIO. LO CASINO
PÈRGOLA ROCÒDROM
PISTA D' ESTIU. PISTA DE BALL

2.091,07
4.794,03
29.236,03
5.227,20
5.946,21
110.000,00
51.312,45
699,00
2.392,78
3.934,17
18.606,32

ADQUISICIÓ MAQU. GIMNAS/ INSTAL.LAC. P.M.E
EQUIPAMENT P.M.E

8.701,23
5.024,27

MOBILIARI P.M.E. SALA REUNIONS

1.083,03

MILLORA PISCINES MUNICIPALS.

1.232,55

MAQUINA FREGADORA CAMP DE FUTBOL
INVERSIONS NOVES URBANIT.ADJACENT EDIFICI SOCIAL CAMP DE
FUTBOL
EDIFICI SOCIAL CAMP DE FUTBOL
CIRCUÏT DE LES COVES. SISTEMA DE REG
MILLORA DE CAMINS RURALS + PONT CAMI REGUE
EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ ADMÓ GENERAL
PROJECTE WEB
TOTAL

0,00
0,00

6.188,55

21.228,36

0,00

21.228,36

5.988,11

0,00

5.988,11

13.292,46

0,00

13.292,46

10.726,80

MILLORA ESPAIS URBANS. PAVIMENTACIÓ

ADQUISICIÓ TERRENYS NOU CEMINTIRI
INVERSISONS ENLLUM. PÚBLIC/PAES/GEST. SERV.
ACTUACIONS EN PARCS I JARDINS ( 3A. FASE PARC VIA )
ACTUACIONS INFRASTRUCTURES . SERVEIS SOCIALS
MILLORA ESPAIS "LES ROQUETES"

7.251,73
6.188,55

1.815,00
69.352,24
315.000,00
19.845,57
476.174,39
729,00
7.937,60
1.245.607,34

10.726,80

7.251,73

0,00

10.726,80

5.288,89

0,00
1.295,39

5.288,89
1.295,39

8.778,00
2.091,07

0,00
0,00
4.794,03
0,00
5.227,20

8.778,00
2.091,07
4.794,03
29.236,03
5.227,20

0,00
0,00
51.312,45
0,00
2.392,78

5.946,21
110.000,00
51.312,45
699,00
2.392,78

14.236,03

15.000,00

5.946,21
110.000,00
699,00

18.606,32
8.700,00

3.934,17

3.934,17

0,00
1,23

18.606,32
8.701,23

5.024,27

5.024,27

1.083,03

0,00

1.083,03

1.213,87
1.300,00

18,68
515,00

1.232,55
1.815,00

69.352,24

0,00

69.352,24

242.375,66
19.845,57

135.000,00

72.624,34
0,00
218.326,00
0,00
0,00
365.465,54

315.000,00
19.845,57
476.174,39
729,00
7.937,60
1.245.607,34

257.848,39
729,00
7.937,60
476.566,61

10.726,80

257.848,39
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DECRET D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’ENS PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS.

Per l’Alcaldia en data 24 de març de 2017, s’ha dictat el Decret del text literal següent:

“APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE L’PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS EX. 2016
Vista la liquidació del pressupost de 2016 de l’ens PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS confeccionada
per la Intervenció municipal.
Vist l’informe emès per la Intervenció de la Paeria referent a la liquidació del pressupost de l’exercici de
2016 del PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS l’Ajuntament d’Alcarras, i atès el que preveu l’article 191
apartat 3 del Decret 2/2004 de 5 de març pel que s'aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, i les bases d’execució del pressupost.
RESOLC
Primer. Aprovar la liquidació del pressupost de 2016 de l’ens PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS AJUNTAMENT D’ALCARRÀS amb els seus comprovants, i que reflexa les següents magnituds:
a) Pressupost d’ingressos:
Econ.
Taxes, preus públics i
altres ingressos.
Transferències
corrents.
TOTAL

Previsions Modificacion
Inicials
s

Previsions
definitives

Drets
reconeguts

Drets
anul·lats

147.400,0
0

147.400,0
0

168.179,27

441,00

0,00

183.700,00
331.100,0
0

136.008,44
304.187,7
1

0,00

0,00

441,00

0,00

0,00

183.700,00
331.100,0
0

0,00
0,00

Drets Recaptació pendents de
reconeguts
neta cobrament
nets

Drets
cancel·lats

167.738,27
136.008,4
4
303.746,7
1

167.378,27
128.908,4
4
296.286,7
1

360,00
7.100,00
7.460,00

Econ.
DESPESES DE
PERSONAL.
DESPESES
FINANCERES.
TRANSFERÈNCIES
CORRENTS.
FONS DE
CONTINGÈNCIA I
ALTRES IMPREVISTOS
TOTAL

Inicials

Modificacion
s

Obligacions
Despeses
reconegude
compromeses s netes

Definitius

Pagament
s

Obligacions
pendents
de
pagament

208.014,65

362,30

208.376,95

207.911,66

207.911,66

179.305,55

28.606,11

1.500,00

0,00

1.500,00

167,18

167,18

167,18

0,00

94.000,00

27.617,70

121.617,70

121.617,70

121.617,70

121.617,70

0,00

27.980,00
331.494,6
5

-27.980,00
0,00

0,00
331.494,6
5

0,00
329.696,54

0,00
329.696,54

0,00
301.090,4
3

0,00
28.606,11

c): Resultat pressupostari:

Concepte.
a. Operacions corrents
b. Operacions de capital
1. Total operacions no financeres (a+b)

DRETS
RECONEGUTS
NETS
303.746,71
0,00

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES
329.696,54
0,00

AJUSTOS

RESULTAT
PRESSUPOSTARI
-25.949,83
0,00

303.746,71

329.696,54

-25.949,83

c. Actius financers

0,00

0,00

0,00

d. Passius financers

0,00

0,00

0,00
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b) Pressupost de Despeses
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2. Total operacions financeres (c+d)
I. RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI
(I=1+2)
AJUSTOS:
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de
tresoreria per a despeses grals.
4. Desviacions de finançament negatiu de l'exercici

32

0,00

0,00

0,00

303.746,71

329.696,54

-25.949,83

0,00
16.500,00

5. Desviacions de finançament positiu de l'exercici

0,00

II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4+5)

16.500,00

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II)

-9.449,83

d) Romanent de Tresoreria
Concepte
1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
3. (-) Obligacions pendents de pagament
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostàries
4. (+) Partides pendents d'aplicació
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació definitiva
I. Romanent de tresoreria total (1 + 2 - 3 + 4)
II. Saldos de cobrament dubtós
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I - II - III)

Import Total
5.450,65
7.460,00

Suma

7.460,00
0,00
0,00
29.000,37
28.606,11
0.00
0,00
39.141,34
0,00
39.141,34
23.051,62
0,00
0,00
23.051,62

Segon. Que se’n doni compte al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que celebri, i es comuniqui la
liquidació aprovada al Ministeri d’Economia i Hisenda i a la Generalitat de Catalunya.

13.- Expedient 1367/2017. APROVACIÓ RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS DEL P.M.E.
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d'Hisenda
celebrada el dia 22 de mar de 2017, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS:
Durant l’exercici 2016, El PME ha realitzat una sèrie de serveis i subministraments, que en el moment de
la seva realització no disposaven de crèdit pressupostari adequat i suficient. S’han presentat les factures,
emeses en forma legal que detallen les prestacions portades a terme, i que determinen la obligació de
pagar-les. La contractació amb manca de crèdit pressupostari no ha de gravar als proveïdors, que no
tenen perquè conèixer aquesta situació, i no pot suposar un enriquiment injust per l’ajuntament i els seus
organismes autònoms.
Està en tràmit una modificació de crèdit del pressupost de 2017 (2016 prorrogat a 2017), amb càrrec al
romanent de tresoreria, per dotar de crèdit per poder fer front a aquestes despeses.
Vist l'informe d'Intervenció on consta que en aplicació de l'article 60.2 del Reial Decret 500/1990, de 20
d'abril, el reconeixement d'obligacions corresponents a exercicis anteriors que, per qualsevol causa, no
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ho haguessin estat en aquell a què corresponien, és competència del Ple de la Corporació, i que en
aquest cas concret és possible la seva realització.
Atès que aquestes factures no superen individualment les xifres que estableix la normativa general sobre
contractació administrativa.
Vistos els informes d’intervenció 22/2017 i 24/2017.
Per tot l'exposat, proposo al Ple de la Corporació l'adopció de següent:
ACORD:
PRIMER. . Aixecar el reparament de l’informes de fiscalització de Intervenció 22/2017.
SEGON. Aprovar el reconeixement dels crèdits 1/2017, corresponent a despeses del PME de l’exercici
2016 que es relacionen en l'Annex I adjunt a l'expedient, d’un import total de 47.455,04 €.
TERCER. Aplicar, al Pressupost de l'exercici 2017 de l’ajuntament, als crèdits corresponents, donada la
extinció de l’organisme autònom en data 31/12/2016.
QUART.. Comunicar aquest acord a la Intervenció perquè comptabilitzi aquestes despeses a les partides
corresponents.

2016000473

Assent
.
560

30/09/2016

2016000474

561

30/09/2016

2016000475

562

30/09/2016

2016000476

563

30/09/2016

2016000477

564

30/09/2016

2016000478

565

30/09/2016

2016000479

566

30/09/2016

2016000480

567

30/09/2016

2016000481

568

30/09/2016

2016000482

569

30/09/2016

2016000483

570

30/09/2016

2016000484

571

30/09/2016

2016000485

572

30/09/2016

2016000486

573

30/09/2016

2016000487

574

30/09/2016

2016000488

575

30/09/2016

2016000489

576

30/09/2016

2016000490

577

30/09/2016

2016000789

816

30/09/2016

2016000807

834

30/09/2016

2016000705

761

19/10/2016

2016000732

900

19/10/2016

2016000864

938

27/10/2016

2016000895

969

28/10/2016

2016000385

518

30/10/2016

2016000808

835

30/10/2016

2016000730

898

31/10/2016

2016000728

896

03/11/2016

2016000903

977

04/11/2016

2016000904

978

04/11/2016

2016000603

677

05/11/2016

2016000684

740

08/11/2016

2016000678

734

09/11/2016

2016000679

735

09/11/2016

2016000680

736

09/11/2016

2016000682

738

09/11/2016

2016000683

739

09/11/2016

2016000733

901

10/11/2016

2016000655

711

11/11/2016

2016000726

894

14/11/2016

2016000751

778

17/11/2016

2016000736

904

18/11/2016

Operació

Data

Import
428,68
471,65
417,70
493,80
55,66
19,12
147,20
193,60
51,30
15,00
95,83
98,01
106,48
75,00
134,90
181,50
211,75
941,04
49,34
14,31
24,95
59,24
557,68
500,00
254,52
14,31
24,35
617,10
192,00
72,00
100,00
87,85
150,00
18,15
87,12
36,90
51,44
690,69
5,77
194,39
6.700,00
832,10

Indicador
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADO
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP

Descripció
RENT-BARRERA, MANGUER BOMBA AIGUA PER PISCINES
MARINER, CORREA DENTADA I ORUGUES PER NETEJAFONDOS
LAICCONA, ANALISIS AIGUES PISCINES MUNICIPALS
VALMOR, BOSSES DE GEL PER LA CURSA NECTARINA
AIXALA, AVARIA TORRE DE FOCUS CAMP DE FUTBOL
AIXALA, CEBADOR ESTANDAR PER PAVELLO
AIXALA, REPARAR AVARIA ASPERSORS I REG CAMP DE FUT
ANTANARIVO, LAMINES SOLARS PER OFICINES
BUGARIA, EQUIPATGES FUTBOL SOLTERAS VS CASADAS
BUGADERIA, NETEJA MASCOTA NECTARINO CURSA
COMPLEMENTS TAR, CLEANER PLUS DE 5LITRES
TROCA, SERVEI DE CONSERGERIA SETEMBRE
HAPPY LUDIC, XARXA CANASTA BASQUET
CONSELL ESPORTIU, ASSEGURANÇA ENTRENADORS I JUGADO
COOPERATIVA ALCARRAS, PERNISL PER CURSA NECTARINA
ALCO, LLOGUER CASETA SANITARIA PER CAMP FUTBOL
GESTIONA, LLOGUER BICIS SPINNING
GESTIONA, SOCORRISTES SETEMBRE
ILERDA, BOSSES DE BASURA PAVELLO
SERKONTEN, SERVEI MOPA MENSUAL AGOST
WALA, COMPRA DE PILOTES FUTBOL SALA
LAICCONA, ANALISIS AIGUES PISCINES
GAS NATURAL, PAVELLO, C/ BASSA 07/09 AL 06/10
RC SEGRIA, SUBVENCIO ANUAL 2016
HIERROS ALCARRAS, ACERO CORRUGADO
SERKONTEN, SERVEI DE MOPA MENSUAL SETEMBRE
FLOR VIMBODI, AIGUES OFICINES
NUSDESING, MONITORATGE SPINNING SETEMBRE-OCTUBRE
MONITORATGE BASQUET OCTUBRE - GERARD
MONITORATGE ESPORTS NATURA OCTUBRE - ROGER ANGLADA
CLUB BITLLES, NEVERA PER L'ASSOCIACIÓ - LOCALJRIBES, TAPAR HUECOS PORTES PISTES TENNIS
FLORDELICE, SL - CUIXI FUNERARI
M&E ADHESIUS PER PORTA VESTIDORS PAVELLO
M&E, ADHESIUS PER SORTIDES I ENTRADES PAVELLO
BODEGA JORDI, TROBADA DE GIMNASTICA
PERERA, MECANISME DESCARREGA PER CISTERNA WC
ASPROS, MANTENIMENT JARDINERIA NOVEMBRE
DATARIBES, CABLE PER ALTAVEU SALA SPINNING
NOVETATS MOLINER, MATERIAL OFICINA
FC ALCARRAS, SUBVENCIO MENSUAL OCTUBRE
SEROSENSE, 01/10 A 01/11 CAMP FUTBOL
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ANNEX, FACTURES SENSE CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA OBJECTE D’APROVACIÓ PEL PLE

2016000737

905

18/11/2016

2016000738

906

18/11/2016

2016000739

907

18/11/2016

2016000788

815

22/11/2016

2016000727

895

25/11/2016

2016000863

937

27/11/2016

2016000764

791

28/11/2016

2016000860

934

28/11/2016

2016000862

936

28/11/2016

2016000723

892

29/11/2016

2016000866

940

29/11/2016

2016000867

941

29/11/2016

2016000731

899

30/11/2016

2016000729

897

09/12/2016

2016000735

903

10/12/2016

2016000880

954

13/12/2016

2016000740

908

16/12/2016

2016000824

851

16/12/2016

2016000825

852

16/12/2016

2016000741

909

17/12/2016

2016000724

893

18/12/2016

2016000703

759

20/12/2016

2016000704

760

20/12/2016

2016000744

771

21/12/2016

2016000698

754

23/12/2016

2016000699

755

23/12/2016

2016000599

673

27/12/2016

2016000600

674

27/12/2016

2016000601

675

27/12/2016

2016000602

676

27/12/2016

2016000637

875

27/12/2016

2016000638

876

27/12/2016

2016000639

877

27/12/2016

2016000640

878

27/12/2016

2016000641

879

27/12/2016

2016000642

880

27/12/2016

2016000643

881

27/12/2016

2016000644

882

27/12/2016

2016000645

883

27/12/2016

2016000646

884

27/12/2016

2016000647

885

27/12/2016

2016000648

886

27/12/2016

2016000649

923

27/12/2016

2016000650

887

27/12/2016

2016000651

888

27/12/2016

2016000652

889

27/12/2016

2016000653

890

27/12/2016

2016000654

891

27/12/2016

2016000757

784

27/12/2016

2016000765

792

27/12/2016

2016000850

924

27/12/2016

2016000604

678

28/12/2016

2016000857

931

28/12/2016

2016000859

933

28/12/2016

2016000713

864

31/12/2016

2016000714

865

31/12/2016

2016000715

866

31/12/2016

2016000717

868

31/12/2016

2016000718

869

31/12/2016

2016000719

870

31/12/2016

2016000720

871

31/12/2016

2016000721

872

31/12/2016

2016000722

873

31/12/2016

2016000725

874

31/12/2016

2016000845

918

31/12/2016

2016000846

919

31/12/2016

2016000847

920

31/12/2016

2016000848

921

31/12/2016

2016000849

922

31/12/2016

2016000861

935

31/12/2016

1.612,07
402,14
60,50
40,50
121,00
212,90
420,66
136,81
405,25
30,00
593,93
227,83
13,39
471,90
690,69
3.068,94
1.175,84
1.821,03
387,25
67,08
537,01
144,00
36,00
1.707,00
800,00
2.837,00
181,50
181,50
181,50
181,50
39,86
411,40
411,40
180,00
100,00
165,60
11,98
194,60
34,80
171,82
84,80
156,00
177,50
140,00
140,00
140,00
550,55
303,71
471,90
1.239,04
431,21
89,72
1.396,95
924,63
851,84
550,55
853,00
29,75
411,40
21,96
51,02
181,50
83,00
221,43
169,32
87,19
95,35
752,55
226,27
682,29

47.455,04

ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADO
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADOP-MP
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO
ADO

SEROSENSE, 01/10 A 01/11 PAVELLO POLIESPORTIU
SEROSENSE, 01/10 A 01/11 PISCINES
SEROSENSE, 01/10 A 01/11 ASPARDENYA
LLIBRERIA CASELLES, CARTULINESPERGAMI PER DIPLOMES
DATARIBES, RETRANSMISIO FESTA DE ESPORT
GAS NATURAL, PAVELLO, RONDA 07/09 AL 06/10
CODETRAC, DIFERENCIA D'UNA FACTURA QUE ESTAVA ERRO
GAS NATURAL, PISCINES 09/09 AL 09/11
GAS NATURAL, CAMP FUTBOL 09/09 AL 09/11
FUNERARIA BORRAS, CORONA DEFUNCIO ISIDRE PELEGRI
GAS NATURAL, PAVELLO C/BASSA 07/10 AL 07/11
GAS NATURAL, PAVELLO PG RONDA 07/10 AL 07/11
FLOR VIMBODI, AIGUES OFICINA PME
NUSDESING, MONITORA SPINNING NOVEMBRE
ASPROS, MANTENIMENT JARDINERIA PISCINES DESEMBRE
DORAMAR, XANDALLS COL.LEGIS
SEROSENSE, 01/11 A 01/12 CAMP FUTBOL
SEROSENSE, LLUM PAVELLO 01/11 AL 01/12
SEROSENSE, LLUM PISCINES 01/11 AL 01/12
SEROSENSE, 01/11 A 01/12 ASPARDENYA
CHUBBPARSI, REVISIO EXTINTORS INSTAL. ESPORTIVES
BASQUET, MONITORS DE BK DE DESEMBRE
MONITORATGE DE DESEMBRE ESPORTS NATURA
LA MARATO TV3, RECAPTACIO SOLIDARIA ACTIVITATS
MOTARDS ALCARRAS, SUBVENCIO ANUAL 2016
EFBS, 25% SUBVENCIO ANUAL 2016
ALCO, LLOGUER CASETA OBRES CAMP FUTBOL
ALCO, LLOGUER CASETA OBRES CAMP FUTBOL SETEMBRE
ALCO, LLOGUER CASETA OBRES CAMP FUTBOL OCTUBRE
ALCO, CASETA OBRES CAMP FUTBOL AGOST
RENT-BARRERA SL, MATERIAL REPARACIO CAMP FUTBOL
GESTIONA, LLOGUER BICIS SPINNING NOVEMBRE
GESTIONA, LLOGUER BICIS SPINNING OCTUBRE
FLORS DELI, MUNTATGE FLORAL FESTA ESPORT
FLORS DELI, RAM TANATORI
BODEGA JORDI, BEGUDES PER LA MARATO
BODEGA JORDI, ESMORÇAR CLUB BITLLES
BODEGA JORDI, APERITIU FESTA DE L'ESPORT
BODEGA JORDI, ESMORÇAR CLUB DE BITLLES
973 EVENTS, REPARACIO ALTEVEU PAVELLO POLIESPORTIU
SANTI BONET, VIDEO FESTA DE L'ESPORT
HOTEL CASA MIQUEL, HABITACIONS DJ CURSA NECTARINA
M&E, IMPRESSIO TALONARIS PME I CARTELL CLUB BITLLE
RAMON TOMAS, CLASSES PADEL NOVEMBRE
RAMON TOMAS, CLASSES PADEL OCTUBRE
RAMON TOMAS, CLASSES PADEL SETEMBRE
TROCA, SERVEI CONSERGIA OCTUBRE
TROCA, SERVEI CAMBRERES FESTA ESPORT
NETEGE PONENT, NETEJA DELS VIDRES PAVELLO POLIESPO
COST. OSCAR SANMPER, REPARAR WC PISTES TENNIS
RECAPTACIO MAQUINA BEGUDES PAVELLO
MATERIAL PER MANUALITATS I VARIS - PARC NADAL
GAS NATURAL, PAVELLO C/BASSA 08/11 AL 05/12
GAS NATURAL, PAVELLO RONDA 08/11 AL 05/12
LOGIGRAFIC BALAGUER, SAMARRETES MAIPAREM
TROCA, SERVEI CONSERGERIA DESE3MBRE
JOIERIA BALCELLS, PLAQUES I TROFEUS FESTA ESPORTS
COOPERATIVA, BEGUDES I DOLÇOS PER LA FESTA ESPORT
GESTIONA, LLOGUER BICIS SPINNING DESEMBRE
CASTILLO, BOBINA INDUSTRIAL PAPER PER GIMNAS
CARNISSERIA CA LA PASTORA, DINAR BITLLES
ALCO, LLOGUER CASETA SANITARIA CAMP FUTBOL
CES, ARBITRATGES DEL EQUIP BASQUET
FCC AQUALIA, ANALISIS AIGUES PISCINES
COOPERATIVA, APERTIU DE LA 1R FESTA DE L'ESPORT
AIXALA, MEGAFONIA I QUADRE LLUMS EFBS - CAMP FUTBO
AIXALA, REPARAR ENDOLLS QUARTO RENTADORA
AIXALA, PREPARAR QUADRES LLUMS PER NECTARINA
IMAX, PARKES DEL CLUB DE BITLLES
RADIO LLEIDA, FALQUES PUBLICITARIES NECTARINA
TOTAL

Oberta deliberació es donen les següents intervencions:

34
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1.- El Sr. Manel Ezquerra portaveu del grup municipal de SA, ara que poden intervindré, a la vista de
l’aprovació de la liquidació de 2016, que ja era negativa de -9.449,83 €., amb dèficit, i ara em un
reconeixement de factures fora de pressupost de 47.455 €. Veiem que el dèficit era més gran, que ja no
teníem partida pressupostària per atendre més despeses. Demana que siguem honests i que
reconeguem que es gasta més del que hauríem de fer i per això em de tenir la pòlissa de crèdit de
800.000 €. Per tot el qual votaran en contra d’aquest reconeixement de despesa, però a més volem saber
on s’han tingut aquestes desviacions pressupostàries.
2.- El regidor delegat d’hisenda i d’esports Sr. Jaume Bernis contesta que les despeses són les que
consten individualitzadament a la proposta, despeses del patronat que algunes haurien d’esser
assumides per l’ajuntament perquè estan relacionades amb inversions, com les piscines, d’altres per
actuacions com la festa de l’esport, noves o ampliació d’activitats esportives o l’increment de subvenció
per l’ascens de la categoria, certament algunes modificacions del pressupost per despeses no estaven
previstes, però recorda que el pressupost és una previsió que es va modificant segons les necessitats, no
és una cosa tancada, per això s’ha tingut que acudir a l’aprovació del ple d’aquestes despeses que abans
es feien fent un acord de ple de modificació del pressupost directament, tot i tenir en compte que estem
parlant d’una desviació de 47 mil euros sobre un pressupost consolidat de 8 milions d’euros. El Sr. Manel
Ezquerra apunta que no es “pecata minuta”, i el Sr. Jaume Bernis replica que no té una especial
incidència en els resultats que continuarien sent positius.
3.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra recorda que la liquidació de 2016 ha donat un resultat pressupostari positiu
brut de més de cinc-cents mil euros i un brut de 1,4 milions amb una capacitat de finançament de uns 600
mil euros, per tant el valor de la despesa extrapressupostària de 47 mil euros hem de consider-lo
relativament poc important.
El Sr. Manel Ezquerra respon que el resultat pressupostàri de 600 mil euros ha estat pels 400 i pico mil
euros de més de la regularització cadastral i uns altres 400 i pico mil de l’ús del romanents del crèdit del
solar del Saladar, manifestant que són molt hàbils a l’hora de manipular els números.

El Sr. Ezquerra respon que el Sr. Benis és un demagog, afegeix que la seva obligació com a ciutadà i
regidor no es qüestionar als funcionaris, sinó que es qüestionar l’eficàcia i la eficiència dels gestors de
l’ajuntament, perquè sempre es parla que han reduït el deute i dels bons resultats, etc, i això és el que es
critica la feina política de l’equip de govern, la política econòmica, no la dels tècnics.
6.- El Sr. Jordi Janés regidor portaveu del grup municipal de PDeCAT, manifesta que esta en contra de la
proposta, tenen criteris diferents, també del concepte de què és un pressupost, passa el mateix que amb
els camins que sempre es gasta més del que es pressuposta i a l’any següent apareix la factura, si que
es poden fer modificacions però passar les despeses d’un any a l’altre. El pressupost és una eina que és
tancada, modificables, però no amb factures extrajudicials. Com les subvencions donades al club de
futbol per pagar a jugadors després de pujar de categoria, preguntant si es pot saber l’import d’aquesta
subvenció. El Sr. Jaume Bernis respon que van estar uns 11 mil euros, que no era per pagar jugadors sinó
els costos del projecte, fitxes, etc., per consolidar el projecte. La regidora Sra. Ester Ibars pregunta que
l’any 2016 es van recuperar alguns serveis d’activitats per que es deien que eren més econòmics i ara
resulta que tenim un dèficit i unes despeses extres de 47 mil euros, tret de les inversions en piscines. El
Sr. Bernis contesta que es va evaluar el cost de la gestió directa dels serveis d’activitats i havia un marge
d’estalvi de uns 27 mil euros del que fèiem al que fem, el resultat tota del PME té un saldo negatiu, però
el de les activitats és positiu. La Sra. Ester insisteix que si es liquida el PME amb un resultat de dèficit i si
ara l’afegim 47 mil euros de despeses no pressupostats el resultat no es com es pinta.
7.- L’Alcalde contesta que l’avolució del PME es molt gran, cada vegada hi ha més clubs, més activitats,
més espais, és lògic l’increment i per això estava el fons de contingència i es podria haver fet una
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5.- El Sr. Jaume Bernis, com a regidor d’hisenda, considera que no es poden qüestionar uns resultats
econòmics que són els que verifiquen i informa la intervenció municipal, i manifesta que això es una cosa
que el Sr. Ezquerra el fa sovint, anant d’un criteri a un altre, insistint que els números es presenten quan
han estat signats per la intervenció i la secretaria, afegeix que ja està fart de tanta comèdia i que si no
està conforme que presenti un recurs, però demana que no es posi en dubte la feina de la secretaria ni
de la intervenció en lloc dels polítics, no es pot dir contínuament que es manipula. Malgrat tot afegeix que
no els creurà mai.
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modificació del pressupost, però al dissoldre el patronat a 31/12/2016, i per evitar confusions d’atribuir les
despeses entre el PME i l’Ajuntament, ara es farà tot des de el pressupost de l’ajuntament, amb els nous
criteris.
El Sr. Manel Esquerra apunta que ha estat moltes vegades al junta del club de futbol i creu que s’ha faltat
a la realitat, perquè es va arribar a pujar amb la categoria preferent amb 18 o 20 mil euros de subvenció,
no calia donar més de 52 mil euros de subvenció, com no es dona a cap club, ja que estavem en una a la
categoria preferent. L’Alcalde respon que sempre s’havia donat més de la subvenció ordinària que es
donava fins ara, però que ara s’ha fet un esforç per l’ascens i per millorar les inversions en
infraestructures.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal,
el Ple l’aprova per 7 vots a favor dels regidors dels grups municipals d’ERC i 5 vots en contra dels
regidors dels grups municipals de PDeCAT i SA.

14.- Expedient 1416/2017 i 1/20161. APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS DEL P.M.E.: 1/2007
GENERAL I 2/2017 PER ATENDRE LES FACTURES DEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
CRÈDITS.
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d'Hisenda
celebrada el dia 22 de mar de 2017, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
COMUNICACIÓ:
1.- DECRET DE L'ALCALDIA L'EXPEDIENT NÚM.: 1416/2017, DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS
AMB CÀRREC AL FONS DE CONTINGÈNCIA.

RESOLC
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 1/2016 del pressupost de
Patronat municipal d’esports, amb efectes 31/12/2016, amb el següent detall:
Partides que incrementen:
Org.

Prog.

Econ.

Sp.

Descripció

import

332

342

22102

01

GAS CAMP DE FUTBOL

362,30

330

341

48

01

SUBV. FUTBOL CLUB ALCARRAS

27.617,70

2016 del

27.980,00

Finançament:
Org.

Prog.

Econ.

Sp.

Descripció

import

330

340

500

01

FONS DE CONTINGÈNCIA. PME

-27.980,00

Aquest acord serà executiu des del moment de la seva aprovació.
SEGON. Comunicar aquest expedient al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i al
Ministeri d’Hisenda.
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ANTECEDENTS:
Durant l’execució del pressupost s’han detectat noves necessitats que no estaven previstes, així com a
aplicacions pressupostàries que poden resultar insuficients per acabar l’exercici.
Atès que a l’expedient es justifica la despesa, i el finançament d ela modificació, mitjançant transferències
de crèdit amb càrrec al fons de contingència.
Vist el que disposen el Decret 2/2004 pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, i les bases d’execució del pressupost de 2016.
Atès que s’ha tramitat l’expedient de modificació de crèdits corresponent i vist l’informe d’intervenció
23/2017
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TERCER. Donar compte al Ple d’aquesta resolució.
El Ple es dona per comunicat i conforme,

PROPOSTA D’ACORD.
2.- EXPT. NÚM. 1488/2017. PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ NÚM. 2 DEL PRESSUPOST DEL
PME. PEL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS, AMB CÀRREC AL ROMANENT DE
TRESORERIA DE 2016
ANTECEDENTS:
PRIMER.- Davant l'existència de despeses que no estaven previstes en el pressupost del PME, i que són
objecte d’aprovació pel Ple, i atès que com a resultat de la liquidació de 2016 de l’Ajuntament es preveu
disposar de romanent líquid de Tresoreria,
SEGON. Es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir.
TERCER. Es va emetre Informe d’Intervenció.
PROPOSTA:
Primer.- Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits n.º MC 2/2017, en la modalitat de crèdit
extraordinari, finançat amb càrrec al romanent líquid de Tresoreria resultant de la liquidació de l'exercici
anterior, d'acord amb el detall de l’annex.
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340
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342
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341
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.
48
22104
48
22799
212
22000
22100
22102
22110
22699
22606
22799
212
22100
22102
22699
22799
212

Import
226,27
4.351,99
10.937,00
6.129,07
242,38
2.117,05
3.433,10
3.913,92
49,34
89,72
471,90
946,81
2.761,61
789,39
136,81
639,13
181,50
1.587,28

332
332
332

342
342
342

22000
22100
22102

51,30
2.007,94
405,25

333

342

212

1.970,38

Descripció
SUBV. ESPORTIVES PER TRANSPORT I VARIS
VENDA MATERIAL ESPORTIU
SUBV. FUTBOL CLUB ALCARRAS
EMPRESES PRESTADORES DE SERVEIS PME
REPARACIO I CONSERVACIÓ EDIF. PME
MATERIAL OFICINA, I ALTRES NO INVENTARIABLES PME
LLUM PAVELLÓ
GAS PAVELLÓ I POLIVALENT
PRODUCTES NETEJA PAVELLÓ
ALTRES DESPESES DIVERSES PME
CURS NATACIO ESTIU
SERVEIS DE SOCORRISTES PISCINES ESTIU
REPARACIO I CONSERVACIÓ EDIF. PISCINES
LLUM PISCINES
GAS PISCINES
ALTRES DESPESES DIVERSES PISCINES
CAMP DE FUTBOL
REPARACIO I CONSERVACIÓ EDIF. CAMP DE FUTBOL
MATERIAL OFICINA, I ALTRES NO INVENTARIABLES CAMP DE
FUTBOL
LLUM CAMP DE FUTBOL
GAS CAMP DE FUTBOL
REPARACIO I CONSERVACIÓ EDIF. PAVELLO POLIVALENT I
ALTRES
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Segon.- Exposar l’expedient al públic, mitjançant publicació en el Butlletí oficial de la província de Lleida i
en el tauló d’anuncis de la Paeria, per a què, en el termini de quinze dies hàbils, els interessats pugin
presentar reclamacions contra l’acord. Durant l’esmentat termini l’expedient complert estarà a disposició
pública pel seu examen, si durant aquest termini no es presenta cap reclamació, la modificació del
pressupost es considerarà aprovada definitivament sense necessitat de nou acord exprés.
Tercer. Publicar el pressupost modificat, un cop aprovada definitivament la modificació, en el Butlletí
Oficial de la província de Lleida resumit per capítols i remetre còpia de l’expedient a la Generalitat de
Catalunya i al Ministeri d’Economia i Hisenda.
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342
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22000
22110
22609
22799

127,58
146,41
3.741,91
47.455,04
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MATERIAL OFICINA, I ALTRES NO INVENT. PAVELLO
POLIESPORTIU
PRODUCTES NETEJA POLIVALENT I ALTRES
ALTRES ACTIVITATS ESPORTIVES POLIVALENT I ALTRES
EMPRESES PRESTADORES DE SERVEIS
total

Oberta deliberació es donen les següents intervencions:
El Sr. Manel Ezquerra portaveu del grup de SA es manifesta en contra de la política de despesa del
govern i el Sr. Jordi Janés portaveu del grup del PDeCAT es manifesta en contra com en el punt anterior.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal,
el Ple l’aprova per 7 vots a favor dels regidors dels grups municipals d’ERC i 5 vots en contra dels
regidors dels grups municipals de PDeCAT i SA.
15.- Expedient 584/2017.- MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de
Governació celebrada el dia 22 de març de 2017, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS
A instància de l'Associació de Municipis per a la Independència i convinguda pels grups municipals de
PDeCAt, d’ERC i SA. de conformitat amb allò que preveu l'article 91.4 i 97 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, es
sotmet a la consideració del ple l'assumpte, per al seu debat i, si escau, la seva aprovació per part d'aquest,
la moció a la que dona lectura el portaveu del grup municipal del PDeCAT Sr. Jordi Janés, següent
MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM

El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest, els objectius, el full
de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el següent:
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables arrels històriques,
antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en
l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat
que les seves estructures polítiques no el reconeguin així.
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant del món. Fins al
punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat d’una gran majoria de la seva
població.
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de decidir el seu futur
polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya,
que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un referèndum és
majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i democràtica que han expressat les
multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu dret a decidir.
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret constitucional, permet la
realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.
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El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat mes de desembre
de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte Nacional pel Referèndum. Es va crear una
comissió executiva formada per Joan Ignasi Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases,
Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme Porta.
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Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels Governs d’Espanya.
El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser entès com un instrument per trobar
solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne de nous o per agreujar els existents.
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem el referèndum
com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat polític plural, la recerca de
consensos i l’adopció final d’acords eficaços.
Per tot això :
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els apriorismes, i a
assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i necessàries per a la celebració
d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament
vinculant i efectiu.
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la voluntat popular del
país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest
Referèndum.
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure expressió dels
diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han expressat respecte a la relació
política de Catalunya amb l’Estat espanyol.
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho fem apel·lant al
mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el coneixement i la validació de la voluntat
majoritària del poble que s’expressa amb el vot.
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és necessari un debat
escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les legítimes opcions que avui es
manifesten a Catalunya.
Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari, llur adhesió al Pacte Nacional pel Dret a
Decidir i als objectius que perseguia el mateix.
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de manifestar l’adhesió a la
celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu
compromís amb la ciutadania de Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte Nacional pel
Referèndum

ACORDS
1. Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
2. Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
3. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al Pacte Nacional per
Referèndum i subscriguin el seu Manifest.
4. Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Pacte
Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de
Municipis (ACM).
Oberta deliberació es donen les següents intervencions:
1.- El Sr. Manel Ezquerra portaveu del grup de SA es manifesta a favor de la moció presentada
conjuntament per tots els grups presents, en representació d’un col·lectiu majoritàriament
independentista, però en el que tots demanen llibertat de pensament i vol que es voti d’una vegada, ja
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Per tot això, els grups municipals de l’Ajuntament d’Alcarràs proposen al Ple Municipal els següents:
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que ara fa 18 mesos que està el nou govern de la Generalitat i s’havia tingut que fer alguna cosa més,
demana als partits polítics que es tiri endavant amb la votació, per estar a favor del dret a decidir i del
referèndum.
2.- L’Alcalde-president Sr. Miquel Serra, en nom del grup d’ERC, manifesta que el dret a decidir de tots
els pobles del món, cosa que no passa a Espanya on es vol evitar que votem, evitant que puguin decidir
els ciutadans i que les empreses puguin tirar endavant. Considera que el procés és molt delicat a nivell
internacional i s’ha d’anar pas a pas i amb cura per poder tenir les màximes garanties i no es qüestioni
internacionalment el procés. Apostem per aquest camí, aquets processos i mocions serveixen per
recolzar políticament l’actuació del govern, per que sàpiguen el recolzament que tenen en cada moment.
3.- El Sr. Jordi Janés portaveu del grup del PDeCAT es manifesta que es pretén estar carregats de raons
per buscar el recolzament internacional, que no el d’Espanya, es una proposta clara, fer un país nou
s’aconsegueix fent els passos be i així tindrem el recolzament internacional.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal,
resta aprovada per unanimitat dels regidors dels grups municipals d’ERC, PDeCAT i SA.

16.- Expedient 1484. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL SEMPRE ALCARRÀS PER
FOMENTAR I FACILITAR LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA EN ELS PLENS MUNICIPALS.
"REGIDORIA 14"
Atès el dictamen de la comissió informativa de governació celebrada el dia 22 de març de 2017, que
consta a l’esborrany de l’acta següent:
El Sr. Manel Ezquerra, regidor portaveu del grup municipal de SA, informa que és una moció presentada
durant l’any 2016 al Ple, però que donada l’actual situació, considera que s’hauria de considerar
novament, per tot el qual, amb l’emparament del disposat a l’art. 97.3 en relació al 91.4 del Real Decret
2568/86 de 28 de novembre, Reglament d’Organització i Funcionament de Règim Jurídic de les Entitats
Locals, sotmet a la consideració del Ple de l’Ajuntament la següent
MOCIÓ.
Exposició de motius:

La participació ciutadana és una eina de treball i un principi bàsic de la pràctica democràtica.
L’actual manera d’entendre la democràcia i la forma d’exercir la política han provocat un allunyament
paulatí dels ciutadans vers les institucions. La participació i la implicació de la ciutadania en els afers
públics permet aprofundir i dignificar la democràcia i en l’àmbit local hauria d’esdevenir l’eina que
possibiliti decidir, dia a dia, quin és el poble que volem. Els ajuntaments, com a institució més propera als
ciutadans, tenen una gran oportunitat i responsabilitat en aquest sentit.
El Ple municipal exerceix com a màxim òrgan representatiu i de presa de decisions del nostre poble. Tot i
això, entenem que per progressar en la qualitat democràtica del nostre municipi i de la societat en
general cal plantejar la possibilitat d’anar més enllà de delegar la responsabilitat als grups municipals,
legítimament escollits i representats, amb el nostre vot cada quatre anys.
Els representants locals i els ajuntaments tenen un paper essencial en el funcionament i
desenvolupament del model democràtic per la seva proximitat a la ciutadania, als veïns del seu àmbit
territorial, i el seu poder ha de ser exercit amb sentit de responsabilitat, voluntat de servei públic,
transparència i plena dedicació a la funció pública, tal com recull el Codi de Bon Govern Local aprovat per
unanimitat en la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
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El ple del nostre ajuntament, la casa del poble, és el màxim òrgan de representació d’Alcarràs. La
participació de la ciutadania en les nostres sessions no s’ha d’entendre com una molèstia, sinó com un
punt més de l’ordre del dia tan important com les propostes dels grups municipals.
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Però més enllà de les organitzacions polítiques i els seu militants, cada dia més aïllats i desmotivats,
encara i sempre trobem ciutadania que vol participar i millorar la societat on vivim, i que vol i pot dedicar
un temps a Alcarràs. El poble ha de saber aprofitar aquest actiu i saber instruir i conscienciar a la resta
per tal que no pensin només en ells mateixos, que sàpiguen que es compta amb ells i que ells han de
poder comptar amb els qui conviuen. Aquesta és i serà la gran virtut de la participació. Ara que
reivindiquem com a poble el dret a decidir és quan menys es pot negar a totes i cadascuna de les
persones el seu dret individual també a decidir i a participar.
Per tot l'exposat anteriorment, el grup municipal de Sempre Alcarràs proposa per a debat i aprovació, si
escau, els següents
ACORDS:
1. Que en tots els plens ordinaris, un cop finalitzats els mateixos, s'estableixi un torn de precs i preguntes
on tinguin dret a intervenir qualsevol ciutadà d'Alcarràs, tant a nivell individual, això com representants
d'associacions, col.lectius o moviments socials.
2. Que tots els ciutadans a títol individual i totes les associacions que conformen el teixit associatiu
d'Alcarràs puguin presentar mocions en el marc del Ple Municipal.
3. Creació d'un reglament de participació ciutadana consensuat entre tots els grups municipals per tal que
sigui una eina independent desvinculada de l'equip de govern de torn.
4. Fer difusió d'aquests acords a traves dels mitjans de comunicació propis i no propis d'aquesta iniciativa
batejada amb el nom de "Regidoria 14".
Oberta deliberació es donen les següents intervencions:
1.- El Sr. Jordi Janés portaveu del grup del PDeCAT es manifesta que poden reconsiderar canviar la
votació en contra donada amb anterioritat, donat el moment actual, ara estan en gran part d’acord amb la
proposta de SA en obrir els plens a la ciutadania i puguin adreçar precs i preguntes i mocions, voldríem
afegir unes qüestions, dos esmenes, per al de votar a favor:
-Punt 5.- Aquesta regidoria tindria un cost de 0 € en cas de portar-se a terme.
-Punt 6.- Aquesta regidoria hauria de coordinar les consultes participatives a l’hora de projectes de obres
importants a la nostra vila.
Com per fer les obres a les escoles de Baix o les del camp de futbol.

2.- L’Alcalde-president Sr. Miquel Serra, manifesta que la moció ja va ser presentada i ja es va dir que el
ple es una estructura per a adoptar decisions, no és un òrgan de debat, consultiu ni informatiu, estan a
favor de la participació ciutadana, amb la proximitat als ciutadans, això es fa al dia a dia, amb les
associacions i amb els veïns, que són escoltats directament per l’equip de govern, com fan segurament
els partits de l’oposició, es fa també amb la web municipal, amb la nova seu electrònica i de
transparència, que són eines de proximitat amb els ciutadans que s’ha de millorar cada dia, es fa
mitjançant el consell de debat de joventut, o d’altres fòrums. Creiem molt en fer consultes per fer obres
grans, però no en totes les formes perquè creu per això es fan les eleccions, si que es poden debatre
algunes de les grans obres, però d’altres són obligades com és el cas del nou cementiri, també caldria
estudiar com es participa, perquè no es podria considerar vinculant una participació del 10%. Es a dir
estarien d’acord en estudiar aquesta proposta de consulta per les obres grans, però en la resta de la
moció està en contra. Per tot el qual es mantenen en la seva posició anterior.
3.- El Sr. Manel Ezquerra portaveu del grup de SA, manifesta que no entén com es pot estar a favor del
dret a decidir, votant al mateix temps en contra d’una moció de participació ciutadana, decidiu l’opció de
no deixar participar, no estar oberts, estan en contra de la participació ciutadà, que dirien el propi partit de
l’equip de govern si vegues el Ple.
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El Sr. Manel Ezquerra en nom del seu grup accepta les esmenes per tal de sumar.
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L’Alcalde contesta que si al seu partit vegues el ple es ficaria la mà al cap per d’altres coses, reitera que
fins i tot fan assembles generals anualment per explicar els comptes, quan no s’havia fet mai al nostre
ajuntament, la transparència es fa perquè tot no hagi d’arribar als plens que ja són públics, la proximitat
del seu govern no la pot qüestionar ningú ni el seu propi partit.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 12 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal,
el Ple no l’aprova per unanimitat 7 vots a en contra dels regidors del grup municipal d’ERC, i 5 vots a
favor dels regidors dels grups municipals del PDeCAT i SA.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

17.- COMUNICACIÓ DE DECRETS DE L'ALCALDIA I ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN.
L'Alcalde-President comunica al Ple els Decrets de l'Alcaldia i les resolucions de la Junta de Govern,
acordats en virtut de les seves competències, que consten a les actes comunicades als regidors, del
resum següent:
Núm. 02/2017. acta sessió ordinària del dia 25 de gener de 2017.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 4 de gener de 2016.
2.- Comunicació de decret de l’Alcaldia de modificació de delegació de competències a la Junta de
Govern.
3.- Comunicació de decrets Alcaldia del núm. 15 del 10/01/2017 al núm. 60 del 25/01/2017.
4.- Previsió d’execució de contractacions a executar: A) Ampliació del CAP, subvencionada al 100% per la
Diputació de Lleida, anunciant la licitació. B) Asfaltat i soteig de camins municipals, anualitat 2017,
anunciant la licitació. C) Construcció del nou cementiri municipal, establint la necessitat de disposar dels
informes geològics i urbanístics.

Núm. 03/2017. acta de la sessió ordinària del dia 14 de febrer de 2017.

2.- Comunicació d'adhesió a Plans agrupats de formació de l'ACM 2017.
3.- Resolució de l'Alcaldia d'aprovació del padró de taxa gual permanent
4.- Expedient 785/2016. declaració de caducitat de llicència d'obres. nº 90/2008, atorgada per decret del
dia 13/08/2008. concedida a favor de Topigasa sl
5.- Liquidació de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. llicència urbanística expt. 90/208.
edifici plurifamiliar amb 9 habitatges de Topigasa sl
6.- Comunicacio de decrets Alcaldia del núm. 61 del 30/01/2017 al núm. 83 del 08/02/2017.
7.- Comunicació del dictamen de la comissió informativa d’urbanisme relacionat amb l’atorgament de
llicències celebrada el dia 31/01/2017.

Núm. 04/2017. acta de la sessió ordinària del dia 8 de març de 2017.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 14 de febrer de 2017.
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1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 25 de gener de 2017.
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2.- Comunicació d’actuacions de contractació: obres de conservació i manteniment de camins.
3.- Comunicació d’actuacions de contractació: obres d’ampliació de la tercera fase del CAP.
4.- Comunicació d’actuacions de contractació: subministrament i obres d’instal.lació de reposició del camp de
gespa artificial del camp de futbol.
5.- Aprovació de calendari fiscal 2017
6.- Proposta de resolució liquidació definitiva d’ICIO amb devolució a Topigasa.
7.- Aprovació de pla estratègic de subvencions exercici pressupostari 2017.
8.- Atorgament de subvencions directes i aprovació de convenis reguladors amb entitats esportives
proposades per l’àrea d’esports-patronat municipal d’esports.
9.- Atorgament de subvencions directes i aprovació de convenis reguladors amb entitats esportives
proposades per l’àrea d’ensenyament.
11.- Comunicacio de decrets alcaldia del núm. 84 del 08/02/2017 al núm. 143 del 22/02/2017.

Núm. 05/2017. acta de la sessió ordinària del dia 15 de març de 2017.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior del dia 8 de març de 2017.
2.- Comunicació de llicències atorgades en comissió d’urbanisme celebrada el 7/3/2017.
3.- Comunicació d’actes informats en la comissió informativa mixta àrea cultura, festes, educació i serveis
socials, regidories amb seu al centre cultural "lo casino".
4.- Comunicació de decrets alcaldia del núm. 144 del 23/02/2017 al núm. 209 del 14/03/2017.

18.- Expedient 317/2017. INFORMACIÓ DE COMUNICACIONS AL MINISTERI D'HISENDA D'ESTATS
D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST I ALTRES ESTATS REQUERITS PER LA NORMATIVA D'ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIS I CAPACITAT ECONÒMICA I FINANCERA.
L'Alcalde-President, en virtut del dictamen favorable de la comissió informativa d'hisenda celebrada el dia
22 de març de 2017, que consta a l'esborrany de l'acta, proposa l'adopció de la resolució següent.
COMUNICACIÓ D'ACORS.
Als efectes de la informació requerida pels grups municipals sobre el control pressupostari i financer en el
que es demanava informació sobre les reunions de l'Àrea econòmica de l'ajuntament, es respon
mitjançant el present punt, fent constar que:
1.- -De les reunions tècniques no s'aixequen actes, sinò que es dona compte i analitzen els estats
d'execució pressupostària i de capacitat econòmica i financera requerida per la normativa d'aplicació i
que es comuniquen periòdicament a l'Oficina virtual de les Entitats Locals del Ministeri d'Hisenda.
2.- Vistos els informes de la Intervenció municipal, sens perjudici de que les dades són aprovades per
l'Alcaldia o la Junta de Govern, per tal de mantenir informat al Ple de les comunicacions d’execució
pressupostaria trimestral o amb la periodicitat que correspongui, es procedirà a donar compte al Ple dels
estats comunicats, entre d'altres els següents:
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Estats comunicats durant el Primer Trimestre de 2017.
a) Execució trimestral del 4 t. Trimestre del pressupost de 2016 i previsió de tancament.
Concepte

Ajuntament

Patronat M.
Esports

Total

INGRESSOS
Total pressupost def. Ingressos

8.711.629,62

331.100,00

9.042.729,62

Total Previsió Drets reconeguts

7.467.781,21

285.833,87

7.753.615,08

Total Recaptació Ex. corrents

6.818.706,67

218.033,87

7.036.740,54

Total Recaptació Ex. Tancats

1.291.849,24

2.324,00

1.294.173,24

Ajuntament

Patronat M.
Esports

Total

Total pressupost def. Despeses

8.711.629,62

331.100,00

Total Previsió Obligacions
reconegudes

7.543.377,44

297.864,99

Total Pagaments Ex. corrents

7.179.861,79

268.182,94

7.448.044,73

Total Pagaments Ex. Tancats

760.257,03

5.609.96

765.866,99

TRANSFERÈNCIES INTERNES
Obligacions reconegudes

Ajuntament

Patronat M.
Esports

9.042.729,62
7.841.242,43

Total

112.900,00

112.900,00

Drets reconeguts

90.000,00

90.000,00

Austament

22.900,00

22.900,00

ESTIMACIÓ DEL RESULTAT
D’ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA

Ajuntament

Patronat M.
Esports

Ingrés no financer

7.467.784,21

285.833,97

7.753.618,18

Despesa no financera

7.038.979,79

297.864,99

7.336.844,78

Ajustaments pròpia entitat

-154.180,19

-1.251,17

Ajustament operacions internes
Capacitat de finançament
RESULTAT TOTAL

Total

-155.431,36

0

22.900,00

22.900,00

274.621,23

9.617,71

284.238,94
284.238,94
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REGLA DE LA DESPESA

Ajuntament

Despesa Computable

45

Patronat M.
Esports

Total

6.806.901,04

358.590,04

7.165.491,14

-166.000,00

0,00

-166.000,00

6.757.383,26

365.044,72

7.122.427,98

102.112,39

0,00

102.112,39

Límit de la Regla de la Despesa

6.757.383,26

365.044,72

7.122.427,98

Despesa Computable

6.742.670,40

260.531,14

7.003.201,54

Despesa inversions
financerament sostenibles (n-1)
Resultat inicial
Despesa inversions
financerament sostenibles (n)

Diferència

119.226,24

% increment despesa
computable 2015/2016
INFORME DEL NIVELL DE
DEUTE VIU

-2,26
Ajuntament

Patronat M.
Esports

Total

Deute a curt termini

489.958,88

489.958,88

Deute a llarg termini

3.739.684,24

3.739.684,24

Total Deute Viu

4.229.643,12

4.229.643,12

Previsió de compliment amb l’objectiu dEstabilitat pressupostària.
Previsió de compliment amb l’objectiu de la Regla de la Despesa.

D’acord amb el pla econòmic aprovat.

b) Estat del Però de Mig de Pagament de les factures 4 trimestre de 2016.

PERÍODE MIG DE PAGAMENT
Import pagament

Ajuntament

Patronat M.
Esports

Total

943.330,60

41.026,51

9,80

49,03

335.624,80

37.656,50

Ratio operacions pendents

10,99

64,57

PMP TOTAL

10,11

56,47

Ratio operacions pagades
Import pagaments pendents

984.357,11

373.281,30

12,80
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Compleix respecte als terminis de 30 dies pel reconeixement i 30 dies pels pagaments (respecte a
60 dies).

c) Comunicació de la previsió de Escenari plurianual dels pressupostos, període 2017-2020.

CONCEPTE

2017

2018

2019

2020

INGRESSOS
Total ingressos corrents

7.993.160,00

7.929.310,00

7.821.710,00

7.821.710,00

Total ingressos de capital

413.000,00

246.500,00

73.000,00

73.000,00

Total ingressos financers

0,00

0,00

0,00

0,00

8.406.160,00

8.175.810,00

7.894.710,00

7.894.710,00

6.524.351,00

2.602.002,00

6.679.414,00

6.679.414,00

1.337.700,00

1.044.700,00

709.700,00

709.700,00

544.109,00

529.108,00

505.596,00

505.596,00

Total Despeses

8.406.160,00

4.175.810,00

7.894.710,00

7.894.710,00

SALDO OPERACIONS
CORRENTS

1.468.809,00

1.327.308,00

1.142.296,00

1.142.296,00

SALDO OPERACIONS
CAPITAL-

-924.700,00

-798.200,00

-636.700,00

-636.700,00

SALDO OPERACIONS NO
FINANCERES

544.109,00

529.108,00

505.596,00

505.596,00

SALDO OPERACIONS
FINANCERES

-544.109,00

529.108,00

505.596,00

505.596,00

CAPACIAT DE
FINANÇAMENT

544.109,00

529.108,00

505.596,00

505.596,00

4.016.489,27

3.550.109,63

3.062.729,99

2.557.133.99

0,50

0,45

0,39

0,35

Total Ingressos

Total despeses corrents
Total despeses de capital
Total despeses financers

DEUTE VIU
RATIO DEUTE
VIU/INGRESSOS
CORRENTS

Es presenta pla condicionat a l’aprovació del que resulti de l’aprovació del pressupost de 2017, i
sobre les previsions del prorrogat del 2016.

d) Actualització dels tipus impositius dels tributs municipals.
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La única modificació tributària que s’altera es la de l’IBI d’Urbana, que passa del 0.875 al 0,94 %.
A Saber:
IBI (Immobles)
Urbana
Rústica
Caracterítiques especials

0,94 %
0,54 %
0,92 %

IAE (Econòmiques)
Coeficient màxim
Coeficient mínim

3,08
1,54

I.I.V.T.U. (Plusvalua)
% sobre el valor
De 1 a 5
Fins a 10
Fins a 15
Fins a 20
Coeficient de reducció
Tipus gravam
De 1 a 5
Fins a 10
Fins a 15
Fins a 20

22,00%
22,00%
22,00%
22,00%

ICIO (Obres)
Tipus màxim

3%

IVTM (Vehicles)

1,8

2,8
2,5
2,3
2,20

El Ples es dona per comunicat

19.- PRECS I PREGUNTES DELS GRUPS MUNICIPALS.
Com antecedents aquest punt, es vol fer constar que si durant la realització de les preguntes i precs es
suscita deliberació sobre la durada de les mateixes i les deliberacions, l’Alcaldia sosté que per tal que es
puguin formular les màximes preguntes per tots els regidors aquestes haurien de ser curtes i les
deliberacions no s’haurien de produir ja que es tracta de pregunta i resposta que, d’acord amb la normativa,
es poden formular fins i tot per escrit a la següent sessió.
Primer.- Precs i Preguntes del portaveu-regidor del grup municipal de S.A. Sr. Manel Ezquerra:
1.- Respecte la mesquita. En l'última comissió d'urbanisme, us vam preguntar com estava el tema de les
signatures que havien presentat un grup o plataforma de veïns oposant-se a la instal.lació de la mesquita en
el centre de la població. En el debat que vam tindre, govern i oposició en la comissió d'urbanisme, els
membres del govern vau argumentar que el colectiu de musulmans són veïns del poble i per tan tenen dret
en tindre un centre de culte. A aquesta opinió, nosaltres vam dir que sí, però igual que en molts pobles i
ciutats de Catalunya la llei dóna terminis per definir, en el planejament urbanístic, un lloc on poder ubicar els
centres de culte i on no. O sigui; l'ajuntament ha tingut les eines durant tres anys per modificar el
planejament urbanístic habilitant aquests usos en llocs que no sigui el centre de la població i no ho haveu fet.
En comissió, també vau admetre que vosaltres esteu d'acord amb la implantació de la mesquita al centre,
(perquè així ho vau dir) ... inclús la vau comparar amb que per exemple nosaltres tenim l’església al centre del
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poble. Us vam dir, també, que un grup de veïns que presentaven a prop de 1000 signatures mereixerien
tindre una consideració i també el dret a demanar que no s'ubiqui al mig del poble, amb les dificultats que
comportarà per a la mobilitat de vehicles i persones en tota aquesta zona ja molt col·lapsada. Al final,
després de que cadascú exposes la seves opinions, vau acabar la comissió considerant que donarieu
audiència als veïns per tal de parlar amb ells. Aquí, com a membres del consistori, vam demanar que se'ns
convoqués, al que l'alcalde va respondre que sí... Fins aquí tot bé, oi?. Passen els dies i ens assabentem
que el divendres dia 17 de març l'alcalde i membres de l'equip de govern es reuneix amb els veïns que
havien presentat les signatures sense haver avisat a cap membre dels grups de l'oposició. Nosaltres
considerem que els veïns venien a parlar amb l'ajuntament i l'ajuntament som tots. Ens podeu contestar quin
és el motiu perquè un alcalde sigui capaç d'incomplir la seua paraula?.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que es va parlar entre els membre de l’equip de govern sobre si la reunió
d’audiència als veïns que van presentar les signatures era per manifestar la posició de l’equip de govern, que
al cal i a la fi és el que ha de resoldre, o era per debatre totes les posicions dels grups municipals. L’equip de
govern va considera que el que s’havia d’explicar era el que es podia o no es podia fer, malgrat que cadascú
tingui una opinió i per no generar un debat. El fet que vulguem o no la mesquita es independent del que la llei
ens diu del que es pot o no es pot fer, i la llei no ens deixa fer un altra cosa que és autoritzar si es compleix
amb la normativa. En tot cas s’exigirà que l’exercici del que s’autoritzi es realitzi amb respecte a les
condicions establertes legalment en el que pugui afectar a la resta de veïns, com s’ha fet amb d’altres
esglésies a la localitat que molestaven pel soroll a veïns i ja no funcionen. Els veïns tenen el dret a
expressar-se però la seva posició i la de l’equip de govern és que ja fa 20 anys que existeix un centre de culte
musulmà, que ara tindran un altre local amb més espai, amb millors condicions tècniques i de seguretat i
d’acord amb la normativa dels centres de culte, que no poden dictar normes contraries a la norma perquè
estarien prevaricant, que s’ha de defensar a tots els veïns del municipi i es defensarà a tots i a totes.
El Sr. Manel Ezquerra demana replicar ja que no s’ha contestat i que creu que s’han dit tres mentires en la
resposta. L’Alcalde li contesta que s’ha fet una pregunta i s’ha donat una resposta a la pregunta i que
considera que no es tracta de debatre un assumpte derivat d’una pregunta o un prec. Donant per tancat
aquest assumpte.

L’Alcalde contesta que s’ha fet una nova web municipal, que no sabia que faltessin les actes de la junta de
govern, però que en tot cas es resoldrà. El Secretaria informa que hi eren i que s’ha parlat amb els serveis
informàtics perquè es reposin.
El Sr. Manel Ezquerra manifesta que no creu que sigui per casualitat. L’Alcalde replica que es un tema de
traspassar una informació d’una web a un altra.
3.- Respecte el camp de futbol. A l'espera d'obrir el concurs per adjudicació del bar, ens podeu explicar que
porteu entre mans amb el bar? El gestionarà l'ajuntament amb cambrers d'una empresa externa mentre
s'espera la licitació?.
L’Alcalde contesta que es va fer una reunió conjunta amb tots els regidors per tractar i millorar el plec de
condicions entre tots els grups municipals, i que mentre es resol el concurs que es miraria de contractar a una
empresa de serveis temporals com la Torxa per poder obrir les instal·lacions.
El Sr. Manel Ezquerra vol intervindré i respondre a l’Alcaldia ja que considera que torna a mentir, insistint
l’Alcaldia que no te la paraula. El Sr. Manel Ezquerra insisteix i l’Alcalde li crida a l’ordre per primera vegada.
El Sr. Manel Ezquerra contesta que estava preguntant un altra cosa i que es continua sense respondre fent
demagògia. L’Alcalde insisteix que si te un altra pregunta que la faci demanant-li que guardi l’ordre de la
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2.- Respecte a la publicacions de les actes de junta de govern. Estem en una època en la que les
administracions s'han vist obligades, per la demanda ciutadana, a adaptar-se a noves formes de
transparència i a noves maneres de fer política encarades en el el sentit d'augmentar-les. Ens podeu explicar
el motiu perquè a la nova web, dissenyada amb la col·laboració d'una altra empresa externa contractada, ja
no s'hi troba accés a les actes de les juntes de govern?. Aquestes actes són el Veritable pal de paller de les
decisions del que es fa al poble, de com es distribueix subvencions, dels acords que es prenen, etc. "O sigui,
destinem recursos a la transparència, però resulta que el resultat és menys transparència. Ens podeu explicar
el motiu?.
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sessió que correspon a l’Alcalde-President, cridant-li per segona vegada a l’ordre i advertiment d’expulsió. El
Sr. Manel Ezquerra insisteix en les seves pretensions a lo que l’Alcalde li retira la paraula i ordena l’expulsió
de la sessió del regidor, acomiadant-lo a abandonar la sessió.
Seguidament l’Alcalde proposa donar per tancada la sessió, responent les preguntes de la resta de grups
municipals a la propera sessió, no obstant pregunta al secretari sobre la procedència de la proposta. El
secretari informa que considera que el ple és l’òrgan i les seves sessions els actes, on per excel·lència
correspon efectuar el control del govern, com a acte públic, considera que si que es podrien respondre les
preguntes per escrit i que es podrien ajornar a un altra sessió, però considera que és més procedent
suspendre l’acte fins a l’abandonament de la sessió del regidor expulsat i, acte seguit, donar continuïtat al
Ple.
Per la qual cosa, l’Alcalde disposa suspendre la sessió que és aixecada un cop el regidor expulsat ha
abandonat la sala de sessions.
Seguidament l’Alcalde li dona la paraula a la Sra. Dolors Godia, regidora del grup municipal de SA, per si vol
finalitzar les preguntes del seu grup. Responent la Sra. Dolors Godia que no tenen més preguntes que
formular.
Segon.- Precs i Preguntes del regidor del grup municipal de CDC-PDCAT. Sr. Jordi Janès.
1.- Respecte a l’aprovació dels pressupostos del punt núm. 8. Degut a que aquest any estem prorrogant
pressupostos i se’ns comenta que en breu ja tindrem els nous pressupostos des de PDcat volíem fer-vos un
prec al equip de govern un cop elaborat els pressupostos se’ns doni 15 dies pel seu estudi als grups de la
oposició.
L’Alcalde-Sr. Miquel Serra contesta que es donarà quinze dies pel seu estudi.
2.- Respecte a l’adjudicació dels camins. Veiem que en Junta de govern determina que no es adjudicatària la
empresa COMPRAT 47, quins motius han fet que no ho fos?

3.- Respecte al Centre de culte: Volíem saber els motius de perquè no se’ns va convocar els regidors a
l’oposició a la reunió amb els veïns afectats per la instal·lació de un centre de culte Mesquita al carrer,
recordem que el Sr. Alcalde es va comprometre a avisar-nos a dita reunió. I voldríem saber que es va explicar
als veïns?. Quin posicionament te l’equip de govern davant de els 1.200 veïns que han signat en contra la
construcció de la nova mesquita, ja que l’aforament es multiplica per 3 a l’actual? Aturaran aquest projecte?
Tenen pensat algun altre emplaçament que no provoqui problemes circulatoris i d’aparcament?
L’Alcalde contesta que no es va donar la paraula tal qual, però en relació els comentaris que es van fer a la
comissió si que es va dir que se’ls convocaria a la reunió amb els veïns. Però donat el procés que es dona en
qüestionar i debatre les conclusions a les comissions informatives, al final el grup de govern va decidir de no
convocar a la resta de regidors, sinó que era el grup de govern el que havia de explicar la posició legal que
s’havia d’adoptar directament als veïns.
El Sr. Jordi Jané replica que no eren 2 persones, sinó 1200 les que han signat les al·legacions, pregunta quins
acords es van fer amb els veïns?, ja que representen un 15% de la població, tenen previst aturar la Mesquita
o escoltar als veïns?, tenen pensat alguna altra localització?, cal pensar que estan al costat de la C.N.II i pot
haver problemes de trànsit, també el control de l’aforament el portarà l’ajuntament?, perquè es va dir que la
policia vetllaria aquest control, quan la policia no està per això.
L’Alcalde Sr. Miquel Serra contesta que no la totalitat de les 1.200 signatures són de veïns del poble, han
reconegut noms que són de Torres de Segre i altres persones que, posteriorment els han comentat
personalment, que no sabien el que signaven o si era l’ajuntament la que l’havia de fer. Tampoc veu una gran
pressió social i de convivència. La localització per un fer una església la determina la llei, no podem decidir si
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L’Alcalde-Sr. Miquel Serra contesta que quan es va demanar la documentació acreditativa de la capacitat
tècnica es va comprovar que els estatuts de l’empres no tenien l’objecte social adient per a fer les obres i es
va comunicar que es deixava sense efectes la proposta, demanant a la següent empresa que va fer la
segona proposta més econòmica que ho acredités. De fet caldrà informar a la mesa i fer l’adjudicació.
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l’han de fer aquí o en un altre lloc, el particular té llibertat per fer-la als llocs que el planejament l’autoritzi, no
podem, no tenim potestat per condicionar un dret individual, si es compleix amb la norma l’Ajuntament ha
d’autoritzar, perquè si no estarien prevaricant. També els que han fet les al·legacions podrien parlar amb el
propietari de l’edifici per evitar que els arrendi l’immoble.
Continua l’Alcalde dient que l’Ajuntament no fa el centre de culte i respecte al control de l’aforament dir que
sempre l’ha fet, en tota la resta dels locals de pública concurrència, i si es detecta que s’infringeix l’aforament
s’imposaran les sancions que calgui. A la reunió els veïns van dir que no tenien problemes amb els veïns
musulmans, que hi ha altres col·lectius que si causen problemes habitualment, tenen por en el que pot
passar, molèsties, sorolls, etc. Respecte a la viabilitat creu que l’estar al costat de la C.N.II, el vial més ample
de la vila, amb aparcaments i transports públics és millor que no el tingui. Creu que el nostre municipi ha de
ser integrador, són un col·lectiu que paga els seus impostos i han vingut a treballar a la nostra vila. El Sr.
Jordi Janés replica que alguns veïns voldrien que es fes una assemblea per poder dir la seva. L’Alcalde
contesta que ja estan les comissions informatives i el govern elegit per decidir conforme a el que determina la
Llei.
3.- Respecte al Cementiri: Degut a que actualment tenim una disposició de 60 nínxols i la llei ens obliga a un
10% de la població que serien uns 100 nínxols, quan s’iniciaran les obres del nou cementiri ?.
L’Alcalde respon que s’està esperant la convocatòria d’un pla d’obres per part de la Diputació, específic per
cementiris per tal de poder tancar el pressupost. Engany es vol fer una primera fase, consistent en
l’explanació, tancament i urbanització, per tal de poder fincar els nínxols necessaris, més endavant es farà la
segona fase i es determinaran els serveis funeraris previstos.
Tercer.- Precs i Preguntes del regidor del grup municipal de CDC-PDCAT. Sr. Gerard Companys.
1.- Demana es respongui a una instància demanada per una reunió urgent de la Junta Local de Seguretat.
No sens han contestat la instància i tampoc s´ha realitzat la comissió. La causa és que recentment s’ha fet
dos robatoris i al carrer Major.
L’Alcalde contesta que no l’ha vist la sol·licitud que la localitzaran i s’estudiarà. (s’informa apart que es
presenta amb núm. de registre 2017-E-RC-466 de data 15/2/2017

L’Alcalde contesta que, un cop efectuada una modificació de la proposta inicial de la rotonda de la Ctra. de
Vallmanya/C.N.II, els veïns confrontants que s’oposaven ara estan d’acord, ja que s’ha traslladat la seva
ubicació una mica. La qüestió és que el RACC ha informat que és un dels punts més perillosos i que el
Govern de la Generalitat ha dit que ha iniciat la contractació de la redacció del projecte d’obres, per licitar al
setembre, volem tenir reunions per desbloquejar l’execució. La qüestió plantejada és que es va contractar
amb la mateixa dissenyadora que va fer la rotonda de la Ctra. de Vallmanya per intentar que les tres rotondes
del poble tinguessin un disseny similar. El decret es va rectificar ja que solament es va passar el preu d’una
rotonda quan les dos valen uns 4 mil euros aproximadament.

3.- Horts solidaris. Com funcionarà el servei? Quin cost tindrà per l'ajuntament?.
L’Alcalde contesta que la gestió dels horts solidaris s’han revisat ja que hi havia molts que estaven aturats.
Una empresa que es diu Punteco gestionarà i assessorarà als usuaris, una part dels quals serà oberta per a
persones jubilades o gent jove, que pagaran uns 25 € directament a l’empresa, es faran uns horts de fins a 70
m2. Aprofita per convidar als regidors a la presentació que es farà el dia 8 d’abril. En definitiva el lloguer
pagarà a l’empresa, sense costos per l’Ajuntament.
4.- Camp de futbol bar. Aquest diumenge s'obre al públic. Com està previst el seu funcionament fins que surti
el concurs?. Demana que es procuri que el personal que atengui el bar sigui professional.
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2.- Pregunta sobre un Decret sobre la confecció d'un projecte de disseny de les rotondes per un import de
4200€ ?, si hi ha un error, perquè semblen dos decrets contradictoris.

Esborrany acta de Ple
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Tal i com es va comentar a la reunió mantinguda amb els regidors per concretar el plec de condicions, s’està
esperant a rebre les propostes per incloure-les al plec, però l’activitat s’havia d’obrir perquè el bar pugui obrir
provisionalment amb personal que es contractarà amb l’empresa de serveis la Troca, s’ha demanat que el
personal que es destini sigui del poble i professional de l’Hosteleria.
5.- Respecte a l’assemblea de Joventut, en quines edats estan agrupades? Quins son els criteris que
utilitzen?. Ja que al Sopar jove carnestoltes eren de 12 a 35 anys, al concurs jove de cartell de les nits a la
fresca de16 a 26 anys i a la Reunió "Assemblea general Joves d'Alcarràs" de 14 a 29 anys.
Si s’han anat variant les edats segons actuacions previstes, per exemple per les Nits a la fresca es volia
prioritzar edats de joves que van a l’IES o a la universitat, a l’assemblea s’ha cregut adient establir el tram de
14 a 29 anys, malgrat que es considerin joves fins al 35, però es creu que més de 29 anys ja es tenen altres
inquietuds.
No havent més assumptes que tractar l’Alcalde aixeca la sessió en el lloc, data i hora indicats a
l’encapçalament.
I perquè consti als efectes establerts als arts. 203 al 207 del R.O.F. (R.D. 2568/86, de 28 de novembre), lliuro
aquest certificat, amb reserva dels termes que resultin de l'aprovació de l'acta corresponent i amb el vistiplau
del Sr. Alcalde.
Alcarràs, a la data indicada al marge.
CERTIFICAT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT.
Vist i Plau.
L'ALCALDE.
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EL SECRETARI.

