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ACTA NÚM. 07/2016

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE CELEBRADA EL DIA 3 D’OCTUBRE DE
2016.

Data: 3 d’octubre de 2016.
Horari: Inici a les 20:00 h i acabament a les 22,30 h.
Lloc: Sala de sessions.
A les 20:00 hores del dia tres d’octubre de dos mil setze, 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 SecretariInterventor Sr. Pere Biedma Agüera, que certifica.

ASSISTENTS :

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

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

Secretari-Interventor:
Sr. Pere Biedma i Agüera.

Grups municipals:
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
Convergència i Unió (CiU).
Agrupació Electoral Sempre Alcarràs (SA).
Partit Popular de Catalunya (PPA)

ABSÈNCIES:
Amb l’absència excusada fins al 2 n. punt de l’ordre del dia del regidor Sr. Simeó Abad i Moliné (PPC) i la
regidora Sra. Laia Sisó i Sanjuan (ERC).

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
Es celebra sessió ordinària, prèvia convocatòria i publicitat efectuada amb l’antelació i forma reglamentària,
amb quòrum d’assistència suficient. Oberta la sessió i declarada pública per la Presidència, seguidament es
procedeix a conèixer els assumptes inclosos al següent
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ORDRE DEL DIA:
Acte seguit es dona pas a conèixer els següent punts de l’ordre del dia.
1.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.
Donat per llegit l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió del Ple corresponent a la sessió ordinària del dia 28
de juliol de 2016, es proposa per l'Alcaldia la seva aprovació, preguntant l’Alcalde als membres de la
Corporació si tenen alguna observació a formular.
Es donen les intervencions següents:
1.- El regidor del grup municipal de SA Sr. Manel Ezquerra sol.licita la inclusió a l’acta d’una intervenció que
creu significativa, a saber:
Al punt 10.- PRECS I PREGUNTES. Tercer.- Precs i Preguntes del portaveu-regidor del grup municipal de S.A. Sr.
Manel Ezquerra. Resposta de l’Alcaldia punt 5. Hauria d’afegir la frase del comentari final de l’Alcalde que consta a
les gravacions següent: “... Intentarem que abans que s’acabi l’any començar a posar les eines agrícoles al
magatzem”.
L’Alcalde admet l’esmena si realment consta a la gravació, amb la conformitat de la resta del Ple.
2.- La regidora del grup municipal de CDC observa errors materials en la transcripció de la creació dels grups
de gestió d’expedients electrònics relacionats amb les comissions informatives. A saber:
Al punt 8.- ACORDS RELACIONATS AMB LA D’IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DE GESTIÓ ELECTRÒNICA
DE GESTIONA-ES PÚBLICO. Apartat 8.4.- Aprovació de normes reguladores del Gestor d’expedient
electrònic. Subapartat Tercer.- Dels grups de gestió documental i usuaris autoritzats. On s’aproven els grups
de gestió documental següents:
Grups membres comissions informatives/Órgans Govern

ON DIU

O.C. Membres Comissió Informativa D'ensenyament / Patrimoni Històric

HA DE DIR
Dolors Gòdia I Serra

O.C. Membres Comissió Informativa Esports

Dolors Gòdia I Serra

Manel Ezquerra I Tomàs

O.C. Membres Comissió Informativa Esports

Jordi Janés Girós

Esther Ibars I Vitores

Maite Codina I Badia

Jaume Bernis I Castells

Noelia Díaz I Charles

Laia Sisó I Sanjuan

Dolors Gòdia I Serra

Manel Ezquerra I Tomàs

O.C. Membres Comissió Informativa Hisenda, Patrimoni I Comissió Especial
De Comptes
O.C. Membres Comissió Informativa Hisenda, Patrimoni I Comissió Especial
De Comptes
O.C. Membres Comissió Informativa Hisenda, Patrimoni I Comissió Especial
De Comptes
O.C. Membres Comissió Informativa Hisenda, Patrimoni I Comissió Especial
De Comptes
O.C. Membres Comissió Informativa Hisenda, Patrimoni I Comissió Especial
De Comptes
O.C. Membres Comissió Informativa Noves Tecnologies / Sanitat I Familia /
Serveis Socials / Dona
O.C. Membres Comissió Informativa Noves Tecnologies / Sanitat I Familia /
Serveis Socials / Dona

Simeó Abad Moliné
Jordi Janés Girós

Esther Ibars I Vitores

Jordi Estela I Ribes
Jordi Janés Girós

Gerard Companys Pujol

Esborrany acta de Ple

3

Deliberació.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència de 11 dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
aprova la proposta per unanimitat amb la incorporació de les esmenes proposades.
2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS DE 2015 I RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE
BÉNS.
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d’Hisenda
celebrada el dia 28 de setembre de 2016, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS:
Atès el dictamen de la Comissió Especial de Comptes del dia 20 de juny de 2015 que va aprovar inicialment l'informe Memòria dels Comptes Generals de l’exercici pressupostari de 2015 corresponent als Ens Ajuntament i
Patronat Municipal d’Esports, així com la rectificació de l’Inventari de Béns municipal a 31/12/2015.
Atès que exposat al públic els Comptes generals mitjançant edictes inserits al Tauler d'Anuncis Municipal i al
Butlletí Oficial de la Província núm. 121, del dia 27 de juny de 2016, es certificà per la Secretaria que no s'han rebut
al·legacions ni reclamacions de cap classe durant els 15 dies i 8 dies més, que finalitzà el dia 25 de juliol de 2016,
per la qual cosa, en virtut de l’establert a la resolució de l’esmentada comissió, el dictamen d’aprovació de l’informe,
els Comptes i l’Inventari es considera aixecat a definitiu.
Atès que, com s’indica a l’Informe de Secretaria-Intervenció d’igual data, d’acord amb l’ establert a l’art. 213 i ss. i
l’art. 223, Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual se aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, el control intern correspon exercir-ho a l’Interventor municipal, sense perjudici de complementar
les seves funcions amb serveis externs coadjuvants de les seves funcions de fiscalització. I el control extern de
fiscalització dels comptes i de la gestió econòmica de les corporacions locals correspon a la Sindicatura de
Comptes de Catalunya i al Tribunal de Comptes d’acord amb els convenis i el que estableix les lleis que regulen el
seu funcionament.
Atès s’ha de procedir a la resolució plenària dels Comptes Generals abans del primer d’octubre i trametre
l’expedient a la Sindicatura de Comptes abans del 15 d’octubre de 2016. Significant-se per la Secretaria que el
compliment dels terminis de presentació dels comptes s’ha de fer tant si s’aproven com si no s’aproven per tal
d’evitar perjudicis econòmics a la Corporació.
Considerant allò establert a la Regla 102.4 de l’Ordre EHA/4041, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la
Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, publicada al B.O.E. de 9 de desembre de 2004, que estableix
que “4. L’aprovació del compte general és un acte essencial per a la fiscalització d’aquesta pels òrgans de control
extern, que no requereix la conformitat amb les actuacions reflectides en ella, ni genera responsabilitat per raó de
les mateixes.
Per l'Alcaldia es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Aprovar l’Informe-Memòria i els Comptes Generals Municipals de l'exercici de 2015, corresponent als Ens
Ajuntament i Patronat Municipal d’Esports.
Segon.- Donar compliment a la tramesa dels comptes i l’expedient tramitat fins a la data a la Sindicatura de
Comptes de Catalunya i Tribunal de Cuentas.
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Tercer.- Aprovar la rectificació anual de l'Inventari de Béns deduït de les altes i baixes de l'immobilitzat de la
comptabilitat i comptes generals amb efectes del 31 de desembre de 2015.
Oberta deliberació es dona la paraula als portaveus dels grups municipals amb l’ordre següent;
Primer.- El regidor Sr. Manel Ezquerra, portaveu del grup municipal de SA, efectua les manifestacions que aporta
per escrit del text literal següent:
“Els comptes generals d'un ajuntament són el reflex de les polítiques que aplica i són el reflex de tota la seva acció
de govern. En aquests comptes es veu clarament el que veníem anunciant des d'abans d'entrar a formar part de
l'Ajuntament. La màniga ampla en la despesa ha quedat palesa i contrastada amb dos fets molt importants.
1- Es la primera vegada que el nostre ajuntament supera la norma del sostre de la despesa que ens marca la llei.
Aquest fet, per si sol, explica moltes coses. A sobre ens fa sospitar que no es que augmentéssim despeses pel bé
de l’interès general, sinó pels interessos particulars d'alguns. La primera que ens ve al cap és que es va fer perquè
el 2015 era període electoral. La despesa de l'Ajuntament es va concentrar en els primers sis mesos, encara que
les factures van arribar en els mesos següents. Alguna factura inclús es va posposar fins al gener del 2016. Un
nivell de despesa fora de tota lògica. Aconseguida gràcies a l'alta càrrega fiscal que patim.
Aquest fet es molt preocupant; Utilitzar diners públics per finançar el clientelisme polític és de les practiques més
recriminables a qualsevol govern. Però avui volem anar més enllà. La ciutadania hauríem de fer autocrítica i
preguntar-nos i reflexionar si en som còmplices o si en tenim part de culpa. Nosaltres pensem que la ciutadania
tenim una bona part de la culpa de permetre aquestes praxis i continuar votant als partits que les fomenten, les
practiquen o les utilitzen.
2- Després que l'auditoria a la qual ens ha sotmès la sindicatura de comptes, (per cert també és la primera vegada
que ens sotmeten a aquest tipus d'auditories), ha deixat palès que moltes coses no s'han fet del tot bé "per
exemple els controls pressupostaris" i "els crèdits pressupostaris d'uns capítols a uns altres" així com el
desplaçament de factures a exercicis següents. (Per cert. Fet que hipoteca el següent any en curs). Així ho hauríeu
de reconèixer perquè Aquest fet a suposat una sèrie de recomanacions per part de la sindicatura que en principi
sembla que s'estan aplicant i ratifica que havia coses que no es feien prou correctament. Una idea o una
recomanació; Acabeu amb aquesta administració paral·lela que ha suposat duplicar despeses en moltes àrees.
Aquesta administració paral·lela va néixer des de la desconfiança amb "lo anterior". Porteu 5 anys governant. Lo
anterior ara ja sou vosaltres.
Si no us agrada el gerent del patronat d'esports no estem en condicions de contractar-ne un altre i mantenir els
dos. El mateix amb el sergent. Si no us agrada el cap de la policia, no es tracta de contractar-ne un altre i
augmentar la plantilla per total, estar al mateix lloc. I així successivament amb moltes de les actuacions que heu
pres.
I per acabar. Esperem que ara que tenim la nova plaça d'interventor, la qual ha de servir perquè els nostres
tècnics, els de la casa, imparcials i sobradament contrastat que són els autèntics coneixedors de tots els intringulis
del nostre poble, serveixin i els utilitzem per prescindir d’assessors econòmics externs. Per dos motius; Per
estalviar-nos el cost i perquè després de superar el sostre de la despesa i després que l'auditoria en hagi fet
recomanacions en alguns apartats de gestió econòmica, ha quedat palès que els assessors no han servit per a
res. (Bueno, si que han servit d'alguna cosa; a l'equip de govern li ha servit per explicar els números a la seva
manera).... I molt ens temem que no han sabut pal.liar o alertar que s'estaven cometen algunes irregularitats que
ha fet que la sindicatura de comptes ens obligui a aquestes recomanacions. Fem tots plegats una reflexió... Perquè
contractem assessors econòmics si des de que els tenim és quan hem incomplert la norma bàsica del sostre de la
despesa i a sobre l'auditoria de la sindicatura de comptes ens ha tingut que fer recomanacions?
I una última coseta. Votem en contra d' aquests comptes per tot l'explicat i perquè no s'ha comptat amb cap opinió
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o recomanació feta per part nostra ni per cap integrant de l'oposició. De cara a futurs exercicis ens tornem a oferir
en ajudar, o almenys poder debatre en comissions (que trobem molt a faltar) les polítiques econòmiques per al
nostre poble. “
Segon.- El regidor del grup municipal de CDC Sr. Jordi Janés, manifesta que igual que van votar en contra dels
pressupostos i seguint el mateix criteri votaran en contra, es pregunta perquè tenim empreses assessores externes
si estem sobrepassant el sostre de la despesa i em tingut que fer un pla econòmic i financer. L’auditoria que ens
ha fet la Sindicatura de Comptes se’ns diu que es fan recomanacions, però la seva postura és la de sempre, si les
agrada alguna cosa el fan, com lo del locals llogats que no s’estan utilitzant. Però si no hi ha pressupost no es pot
fer, entén que els pressupostos no són rígids però no es pot passar-se tant. Reafirma el vot en contra, demana
més control de la despesa ja que els ingressos per impostos són molt elevats

Tercer.- El Sr. Simeò Abad Moliné, regidor portaveu del grup municipal del PPC manifesta que s’abstindrà en la
votació.
Quart.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra manifesta que no contestarà al discurs catastrofista i populista que ha fet el Sr.
Manel Ezquerra del grup de SA, els resultats econòmics i els electorals avalen la gestió econòmica de l’equip de
govern, amb dades objectives que es poden consultar perquè estan publicades.
Respon, respecte al fet de tenir assessors econòmics i haver tingut que fer un pla econòmic financer, a raons
obvies i es que mai havien faltat tantes aportacions de subvencions de d’altres administracions públiques, mai
havia faltat un Pla d’obres i serveis a Catalunya, les administracions no han respòs a les subvencions esperades,
fet que ha provocat que s’hagi sobrepassat el sostre de despesa, però això ha passat aquí i a una bona part de
municipis, no per falta de control pressupostari i més quan s’està executant un 48% de la despesa pressupostada
a finals del mes de juny de 2016 per exemple.
En definitiva creu que els resultats són els que són i aquests avalen la gestió de l’equip de govern.
Donant per finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que formen
el seu nombre legal, resta aprovada pels 7 vots a favor dels regidors del grup municipal d’ERC, 5 vots en contra
dels regidors dels grups de SA i de CDC i 1 vot d’abstenció del regidor del grup municipal del PPC.

3.- COMUNICACIÓ AL PLE DE LA RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL
DE LA RECLASSIFICACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL RESERVATS A FUNCIONARIS D’HABILITACIÓ
NACIONAL: RECLASSIFICACIÓ DE SECRETARIA, CREACIÓ DE LA INTERVENCIÓ I LA PROVISIÓ DEL
LLOC EN COMISSIÓ DE SERVEIS.
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d’Hisenda
celebrada el dia 28 de setembre de 2016, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS:
PRIMER.- Respecte a la reclassificació la reclassificació de la secretaria de classe tercera a classe
segona i creació del lloc d'intervenció de classe segona de l'Ajuntament.
L’Alcalde-President, comunica al Ple que al D.O.G.C. núm. 7175, del dia 2/8/2016 s’ha publicat la Resolució
GAH/1893/2016, de 21 de juliol, de de reclassificació del lloc de secretaria de classe tercera a classe segona i
de creació i classificació del lloc d'intervenció de classe segona de l'Ajuntament d'Alcarràs, del text literal
següent:
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RESOLUCIÓ GAH/1893/2016, de 21 de juliol, de reclassificació del lloc de secretaria de classe tercera
a classe segona i de creació i classificació del lloc d'intervenció de classe segona de l'Ajuntament
d'Alcarràs.
En data 18 de març de 2016 va tenir entrada al Departament de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge, amb registre d'entrada número 0125/1313/2016, la sol·licitud de l'Ajuntament d'Alcarràs de
reclassificació del lloc de secretaria de classe tercera a classe segona i la creació i classificació del lloc
d'intervenció, de classe segona.
Per mitjà de l'ofici de la directora general d'Administració Local de data 19 d'abril de 2016, es va requerir
l'Ajuntament d'Alcarràs que completés l'expedient per tal de prosseguir amb la seva tramitació amb
l'advertiment que, un cop transcorreguts tres mesos sense que s'hagués realitzat l'activitat requerida per
reprendre la tramitació de l'expedient, es produiria la caducitat i s'acordaria l'arxivament de les actuacions
d'acord amb l'article 92.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú.
En data 7 de juny de 2016, amb registre d'entrada número E 9033/7257/2016, l'Ajuntament d'Alcarràs va
completar l'expedient.
Per modificar la classificació dels llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració local amb habilitació
de caràcter nacional s'han de complir els requisits establerts en l'article 2 del Reial decret 1732/1994, de 29
de juliol, de provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter
nacional. En aquest cas, l'Ajuntament d'Alcarràs sol·licita la reclassificació del lloc de secretaria de classe
tercera a classe segona, i la creació i classificació del lloc d'intervenció de classe segona.
D'acord amb l'article 2.b) del Reial decret 1732/1994, tenen el caràcter de secretaries de classe segona les
secretaries d'ajuntaments el municipis dels quals tinguin una població compresa entre 5.001 i 20.000
habitants, així com els de població inferior a 5.001 habitants el pressupost dels quals sigui superior a
3.005.060,52 euros. Aquests llocs estan reservats a funcionaris pertanyents a la subescala de secretaria,
categoria d'entrada.
En l'apartat e) del mateix article s'indica que són intervencions de classe segona els llocs d'intervenció en
corporacions amb secretaria de classe segona i els llocs d'intervenció en règim d'agrupació d'entitats locals
les secretaries dels quals estiguin incloses en classe segona o tercera. Aquests llocs estan reservats a
funcionaris pertanyents a la subescala d'intervenció tresoreria, categoria d'entrada.
Pel que fa al lloc de tresoreria en corporacions locals amb secretaria classificada en classe segona, l'apartat f)
del mateix article preveu que, en les corporacions locals amb secretaria de classe segona que no s'hagin
agrupat amb altres a l'efecte del sosteniment en comú del lloc únic d'intervenció, és la relació de llocs de
treball la que determina si el lloc esmentat està reservat a habilitats de caràcter nacional o pot ser
desenvolupat per un dels seus funcionaris degudament qualificats. No obstant això, la possibilitat que sigui la
relació de llocs de treball la que determini si el lloc de tresoreria està o no reservat a personal funcionari
d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional no es pot considerar vigent, atès que s'oposa al que
disposa l'article 92 bis 1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local que assenyala
que es reserva als funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, sense establir cap
excepció, l'exercici de les funcions de «a) La de secretaria, comprensiva de la fe pública i l'assessorament
legal preceptiu.» i «b) El control i la fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària, i la
comptabilitat, tresoreria i recaptació.» En aquest cas, i atès que l'Ajuntament d'Alcarràs, en la seva sol·licitud,
no ha demanat la creació i classificació del lloc de tresoreria, com a lloc de treball reservat a funcionaris
d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, ha de sol·licitar a la Direcció General
d'Administració Local la creació i classificació del lloc de tresoreria de l'Ajuntament, un cop es creïn i
classifiquin els llocs de secretaria i d'intervenció, de classe segona de l'Ajuntament, i en tot cas amb
anterioritat a la publicació en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la convocatòria per al 2016 de la Direcció
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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.
L'Ajuntament d'Alcarràs té una població de 9.372 habitants l'any 2015 i, per tant, compleix el requisit perquè
es pugui modificar la classificació del lloc de secretaria de classe tercera a classe segona, i crear i classificar
el lloc d'intervenció de classe segona.
D'acord amb les bases de dades de la Direcció General d'Administració Local, el lloc de treball de secretaria
de classe tercera de l'Ajuntament d'Alcarràs està ocupat pel senyor Pedro Biedma Agüera, funcionari
d'Administració local de la subescala de secretaris de tercera no integrats, en virtut d'un nomenament
definitiu. D'acord amb la disposició addicional primera del Reial decret 1732/1994 la reclassificació del lloc de
secretaria de classe tercera a classe segona no afecta la destinació del senyor Pedro Biedma Aguera, que
ocupa aquest lloc de treball en virtut d'un nomenament definitiu.
D'acord amb el que estableix l'article 2 del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de
treball reservats a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, correspon a la
comunitat autònoma la competència d'execució en matèria de classificació de llocs de treball reservats a
personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.
Correspon a la Direcció General d'Administració Local resoldre l'expedient de reclassificació del lloc de
secretaria de l'Ajuntament d'Alcarràs de classe tercera a classe segona, i de creació i classificació del lloc
d'intervenció de classe segona d'aquest Ajuntament, d'acord amb l'article 9 del Reial decret 1732/1994, en
relació amb l'article 7 del Decret 195/2008, de 7 d'octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim
jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya, que
atribueix la competència d'execució en matèria de creació, supressió i classificació dels llocs de treball
reservats a personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal a la Direcció General d'Administració Local
del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
Vista la documentació que consta en l'expedient i d'acord amb l'informe emès pel Servei de Règim Local de la
Direcció General d'Administració Local,
Resolc:
—1 Reclassificar el lloc de secretaria de classe tercera a classe segona de l'Ajuntament d'Alcarràs, com a lloc
de treball reservat a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la
subescala de secretaria, categoria d'entrada, que s'ha de proveir pel sistema de concurs.
—2 Crear i classificar el lloc d'intervenció de classe segona de l'Ajuntament d'Alcarràs, com a lloc de treball
reservat a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional de la subescala
d'intervenció tresoreria, categoria d'entrada, que s'ha de proveir pel sistema de concurs.
—3 L'Ajuntament d'Alcarràs haurà de sol·licitar a la Direcció General d'Administració Local la creació i
classificació del lloc de tresoreria de l'Ajuntament, un cop es reclassifiqui el lloc de secretaria de classe
tercera a classe segona, i es creï i classifiqui 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.
Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar
un recurs de reposició davant la directora general d'Administració Local en el termini d'un mes a comptar de
l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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Amb caràcter previ, els ens locals poden formular un requeriment davant la directora general d'Administració
Local en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa.

SEGON.- Respecte a la comunicació d’aprovació d’expedient i sol·licitud de comissió de serveis del lloc
de treball d’intervenció.
L’Alcalde-President comunica al Ple que per resolució dictada el dia 19/09/2016, s’ha resolt l’acord següent:
“ANTECEDENTS:
1. Per resolució GAH/1893/2016, de 21 de juliol, publicada al DOGC número 7175, de data 2/8/2016, es va
crear el lloc de treball de Intervenció de classe segona de l’ajuntament d’Alcarràs.
2. Atès que no es possible la cobertura fins al proper concurs unitari, que es convocarà per l’Estat durant el
proper mes de novembre, i l’Ajuntament està interessat en que es cobreixi el mes aviat possible, amb alguna
de les formules previstes al Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats
a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, i el Decret 195/2008, de 7 d’octubre,
pel qual es regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter
estatal de les entitats locals de Catalunya
3. Atès que la senyora Ester Abellana Mogues, que ocupa el lloc de treball reservat a funcionaris amb
habilitació nacional de Interventora a l’Ajuntament de Cervera, en propietat, reuneix els requisits i està
interessada, i es manifesta interessada en cobrir en comissió de serveis la intervenció de l’ajuntament
d’Alcarràs.
4. Per Decret de l’Alcaldia núm. 370/2016, del dia 25/08/2016, es va iniciar expedient per a cobrir en comissió
de serveis el lloc de treball d’intervenció.
5. En data 15/09/2016 es rep ofici de l’Ajuntament Cervera en el que comunica que per Decret 209/2016, del
8/9/2016, s’autoritza la comissió de serveis de la interventora Sra. Ester Abellana Mogues.
6. En data 15/09/2016 es rep ofici de conformitat amb el nomenament en comissió de serveis de la
interventora Sra. Ester Abellana Mogues D.N.I. núm. 43.705.800 A.
Per tot el qual
RESOLC
Primer.- Aprovar l’expedient tramitat i sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat
de Catalunya la concessió d’una comissió de Serveis per tal que la senyora Ester Abellana Mogues, ocupi el
lloc de treball de Intervenció a l’Ajuntament d’Alcarràs.
Segon.- Comunicar el present decret al Ple a la propera sessió que es celebri, així com a representació
sindical.

Per tot el qual es proposa l’adopció del següent
ACORDS:
PRIMER.- Respecte a la reclassificació la reclassificació de la secretaria de classe tercera a classe
segona i creació del lloc d'intervenció de classe segona de l'Ajuntament.

Esborrany acta de Ple

9

El Ple es dona per assabentat i conforme amb RESOLUCIÓ GAH/1893/2016, de 21 de juliol, de
reclassificació del lloc de secretaria de classe tercera a classe segona i de creació i classificació del lloc
d'intervenció de classe segona de l'Ajuntament d'Alcarràs.
SEGON.- Respecte a la comunicació d’aprovació d’expedient i sol·licitud de comissió de serveis del lloc
de treball d’intervenció.
El Ple es dona per assabentat i conforme amb la resolució de l’Alcaldia del dia 19/9/2016 d’aprovació de
l’expedient i de sol·licitud a la Direcció General d’Administració Local del nomenament en comissió de serveis
de la interventora Sra. Ester Abellana Mogues.
Oberta deliberació es donen les següents intervencions:
1.- El regidor portaveu del grup municipal de SA Sr. Manel Ezquerra manifesta conformitat ja que és una
proposta que tenien al seu programa electoral, preguntant si caldrà tenir assessors econòmics si tindrem el
lloc d’intervenció?.
2.- El regidor portaveu del grup municipal de CDC Sr. Jordi Janés es manifesta a favor, tot i que serà un
esforç gran per l’ajuntament milloraran en la transparència demanada.
3.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra respon que depenen com es desenvolupi la tasca de la intervenció i la
tendència del treball, es valorarà la necessitat de serveis d’assessors econòmics externs.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
aprova la proposta per unanimitat.

4.- SOL.LICITUD A LA DIRECCIÓ GENERAL D’ADMINISTRACIÓ LOCAL DE LA CREACIÓ DEL LLOC DE
TREBALL DE TRESORERIA EN FORMA D’AGRUPACIÓ I MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG - PLANTILLA DE
PERSONAL PER A LA CREACIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE TRESORER/A.
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d’Hisenda
celebrada el dia 28 de setembre de 2016, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS:
PRIMER.- Respecte a la sol.licitud a la Direcció General d’Administració Local de la creació del lloc de
treball de tresoreria i motivació per l’Agrupació amb d’altres municipis.
Vista la resolució GAH/1893/2016, de 21 de juliol, publicada al DOGC número 7175, de data 2/8/2016, es va
crear el lloc de treball de Intervenció de classe segona de l’ajuntament d’Alcarràs.
Vista l’expedient aprovat per a la provisió del lloc de treball d’intervenció pel sistema de comissió de serveis.
Procedeix que l’Ajuntament sol·liciti a la Direcció General d'Administració Local la creació i classificació del
lloc de tresoreria de l'Ajuntament, un cop reclassificada la secretaria i creat el lloc d'intervenció de classe
segona de l'Ajuntament i, en tot cas, amb anterioritat a la publicació en el BOE de la convocatòria per al 2016
de la Direcció General de la Funció Pública del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques del concurs
unitari de llocs reservats a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, procedeix
crear el lloc de treball de Tresoreria.
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Considerant que existeix delegació de competències en la gestió i recaptació dels principals impostos
municipals a l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida
(OAGRTL): IBI, IAES, IVTM, ISIVTU, així com taxes de notificació col.lectiva com la Taxa d’Escombraries o la
recaptació executiva dels impostos i taxes delegats, així com la recaptació executiva de Quotes
d’Urbanització i Contribucions Especial, amb un cost mig de 150.000 €. Anuals.
Considerant que durant el present exercici i el 2017 l’Ajuntament està sotmès al Pla econòmic i financer per
tal d’estabilitzar el sostre de despesa, aprovat pel ple en sessió de data 28/06/2017.
Es considera que l’obligació legal de creació del lloc de treball de Tresorer s’ha de considerar dins d’aquest
escenari de delegació de competències i de restriccions pressupostàries, per la qual cosa s’imposa
l’agrupació de municipis per al manteniment del lloc de treball de tresoreria, que es realitzaria amb una
previsió del 25% de la jornada i retribucions per al municipi d’Alcarràs.
Amb aquesta motivació procedeix modificar la plantilla orgànica i catàleg de llocs de treball i sol.licitar la
creació del lloc de treball a la D.G.A.L.

SEGON.- Respecte a la modificació del catàleg - plantilla de personal per a la creació del lloc de treball de
tresorer/a.
El procediment per a la modificació del catàleg-plantilla de llocs de treball ve determinat a la normativa següent:
Art. 9, 103 i concordants de la Constitució.
Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment administratiu comú. (LRJPAC).
Llei 7/2007. de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i disposicions generals autonòmiques
i estatals de regulació dels empleats públics que la desenvolupen.
El R.D.L. 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova la Llei de l’Estatut dels treballadors.
Llei 7/1985, de 2 d’abril de Bases de Règim Local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de
desembre, de mesures per a la modernització del govern local.
R.D.L 781/1986, que regula el seu Text refós de la llei de bases del règim local.
El D.L.2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de regim local de
Catalunya.
El R.D. 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats
locals (Art. 6, 7, c), Art. 16 –personal interí).
Les Lleis de pressupostos de l’Estat i les normes que la desenvolupen.
-

Atès que la resolució de la D.G.A.L. GAH/1893/2016, de 21 de juliol, publicada al DOGC número 7175, de
data 2/8/2016, motiva que “Pel que fa al lloc de tresoreria en corporacions locals amb secretaria classificada
en classe segona, l'apartat f) del mateix article preveu que, en les corporacions locals amb secretaria de
classe segona que no s'hagin agrupat amb altres a l'efecte del sosteniment en comú del lloc únic
d'intervenció, és la relació de llocs de treball la que determina si el lloc esmentat està reservat a habilitats de
caràcter nacional o pot ser desenvolupat per un dels seus funcionaris degudament qualificats. No obstant
això, la possibilitat que sigui la relació de llocs de treball la que determini si el lloc de tresoreria està o no
reservat a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional no es pot considerar
vigent, atès que s'oposa al que disposa l'article 92 bis 1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases
del règim local que assenyala que es reserva als funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter
nacional, sense establir cap excepció, l'exercici de les funcions de «a) La de secretaria, comprensiva de la fe
pública i l'assessorament legal preceptiu.» i «b) El control i la fiscalització interna de la gestió
economicofinancera i pressupostària, i la comptabilitat, tresoreria i recaptació.» En aquest cas, i atès que
l'Ajuntament d'Alcarràs, en la seva sol·licitud, no ha demanat la creació i classificació del lloc de tresoreria,
com a lloc de treball reservat a funcionaris d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional, ha de
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sol·licitar a la Direcció General d'Administració Local la creació i classificació del lloc de tresoreria de
l'Ajuntament, un cop es creïn i classifiquin els llocs de secretaria i d'intervenció, de classe segona de
l'Ajuntament, i en tot cas amb anterioritat a la publicació en el Boletín Oficial del Estado (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.”

Atès que el procediment d’aprovació de la modificació és el mateix que el determinat per a la seva aprovació
inicial, a tal efecte en virtut de l'establert a l'art. 150.1 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les
Hisendes Locals i l'art. 20.1 del R.D. 500/1990, de 20 d'abril, l’acord es considerarà definitivament aprovat si
durant el citat termini no es presenten reclamacions; en cas contrari el Ple disposarà d'un termini d'un mes, a
comptar des del dia següent a la finalització de l'exposició per resoldre-les. Les reclamacions es consideraran
denegades en qualsevol cas, si no es resolguessin en l'acte d'aprovació definitiva.
Vistes les motivacions de delegació de competències a L’OAGRTL i la situació de restricció de despeses
establertes al Pla econòmic i financer aprovat pel Ple el dia 28/06/2016 argumentades a l’antecedent anterior.
Es proposarà la creació del lloc de Tresoreria, amb la voluntat d’agrupació amb d’altres municipis, per tal de
poder atendre una jornada màxima del 25%.
Per tot el qual es proposa l’adopció del següent
ACORDS:
PRIMER.- Sol.licitud a la Direcció General d’Administració Local de la creació del lloc de treball de
tresoreria i motivació per l’Agrupació amb d’altres municipis.
Atenent a les motivacions de delegacions de competències a l’Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de
Tributs Locals i les restriccions imposades pel Pla Econòmic i Financer, sol·licitar a la Direcció General
d’Administració Local:
a)

La creació del lloc de treball de Tresoreria de l’Ajuntament d’Alcarràs.

b)

Que el lloc es pugui desenvolupat per un dels funcionaris locals degudament qualificats.

c)

Que alternativament es pugui realitzar l’Agrupació de la tresoreria per al manteniment del lloc de
treball de tresoreria, amb una jornada màxima del 25%.

SEGON.- Respecte a la modificació del catàleg - plantilla de personal per a la creació del lloc de treball de
tresorer/a.
A) Aprovar inicialment la proposta de Modificació puntual de la Plantilla, Catàleg/Relació de Llocs de Treball
per a l’exercici de 2016, incloent el requeriment de la Direcció General d’Administració Local RESOLUCIÓ
GAH/1893/2016, de 21 de juliol, respecte als llocs de treball de l’Escala de funcionaris d’habilitació nacional,
que restarà en la part modificada en la forma següent:
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LA PLANTILLA DE PERSONAL/RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL 2016.
PERSONAL FUNCIONARI

A) Respecte a la classificació dels llocs reservats a Funcionaris d’Habilitació Nacional
Denominació de les

Places

Vacants

Escala

Subescala

Classe /

Grup/

Nivell C.
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places
HABILITACIÓ
NACIONAL
Subescala
Intervenció-Tresoreria

Tresorer/a

1

1

F.Habilitaci
ó Nacional.

IntervencióTresoreria
/
SecretariaIntervenció

Categoria

Subgrup

Categoria
d’entrada

A1
/
A2

Destinació

26

B) Respecte a la determinació del Complement específic i la millora de la concreció de funcions del lloc de
Tresoreria.
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL-DETERMINACIÓ DEL COMPLEMENT ESPECÍFIC.
DENOMINACIÓ DE LA PLAÇA
TRESORER/A.
N. PLACES
1
N. VACANTS
1
ESCALA
FUNCIONARIS HABILITACIÓ NACIONAL
SUBESCALA
INTERVENCIÓ-TRESORERIA / SECRETARIA-INTERVENCIÓ
CLASSE/CATEGORIA
CATEGORIA D’ENTRADA / SECRETARIA-INTERVENCIÓ
GRUB/SUBGRUP
A1 – A2
COMPLEMENT DESTINACIÓ.
22
(S’adaptarà al grau personal del funcionari).
COMPLEMENT ESPECIFIC
RESPONSABILITAT ECONÒMICA/TECNICA:
NIVELL 2= 1.974,38 €/mensuals.
Total Mensual: 493,60 €. (25% jornada de 1.974,38 €/mensuals)
Anual: 6.910,40 €. (25% jornada de 2.27.641,32 €./anuals.)
Té atribuïdes legalment les funcions que s’indiquen a l’art. 92 bis,
FUNCIONS
punt 1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local.
CONCURS DE MÈRITS F.H.N. /
FORMA PROVISIÓ
ALCALDIA/REGIDOR DELEGAT D’HISENDA.
DEPENDÈNCIA ORGÀNICA I FUNCIONAL
CASA CONSISTORIAL
CENTRE DE TREBALL
DE 7,30 A 15,00 H. AMB DISPONIBILITAT AMPLIACIÓ JORNADA
HORARI DE TREBALL
PER MAJOR DEDICACIÓ (NIVELL 1).
25% DE JORNADA. ES PROVEÏRA MITJANÇANT AGRUPACIÓ
JORNADA
DEL LLOC DE TREBALLAMB D’ALTRES CORPORACIONS.

C) Disposar que, d’acord amb l’establert a les Bases d’Execució del pressupost de 2016, respecte a les
vinculacions jurídiques establertes, s’acorda autoritzar a l’Alcaldia per a tal de realitzar les transferències
positives per a dotar de crèdit suficient la partida 12101 Complement Específic Ad. General, amb
transferències negatives de la partida 5000 Fons de Contingència per a despeses imprevistes.
D) Exposar al públic a la Secretaria Municipal, mitjançant edictes inserits al Tauler d’Anuncis i al Butlletí oficial
de la Província, per termini de quinze dies hàbils durant el qual els legítims interessats el podran examinar i
presentar les reclamacions que considerin adients. Significant que, en virtut de l'establert a l'art. 150.1 de la
Llei 39/88, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, es fa constar que les modificacions del
Pressupost, Plantilla orgànica i Relació de Llocs de Treball (Catàleg) del Pressupost 2016 es considerarà
definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions i que contra l'aprovació
definitiva del pressupost es podrà interposar-se directament recurs contenciós- administratiu, en la forma i
terminis que estableixen les normes de la dita jurisdicció.
E) Donar compte a la representació sindical als efectes de informatius d’execució de resolucions anteriorment
comunicades i de la negociació iniciada de la Relació de Llocs de Treball.
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Oberta deliberació es dona conformitat per tots els grups municipals.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
aprova la proposta per unanimitat.
5.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ D’EXPEDIENT SANCIONADOR 2216 SOBRE LA TINENÇA DE GOSSOS
POTENCIALMENT PERILLOSOS.
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de governació
celebrada el dia 28 de setembre de 2016, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS
Primer.- En data del proppassat dia 25 d'abril es va iniciar per decret d’alcaldia expedient sancionador contra
J.E.R. DNI 4..., per una possible infracció de LLEI 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, i en la mateixa data es va emetre la proposta de resolució per part de l’instructor, tot el
qual li fou notificat degudament a l’interessat.
Segon.- L’anterior no ha formulat al·legacions. Així les coses, el plec de càrrecs passa a entendre’s com una
proposta de resolució. Aquesta circumstància és advertida en el plec de càrrecs.
Tercer.- Vista la proposta de resolució dictada per l’instructor que entén queden suficientment provats els fets que
ens ocupen i que s’escau la imposició d’una sanció per import de 300 euros.
Quart.- Vist de tot l’anterior i especialment de l’acta policial de data18/04/16, queda provat els fets consistents en:
El dia 18/04/16 a la via verda que voreja el Riu Segre a Alcarràs, sobre les 19:32 hores, els agents observen, arran
de la denúncia d'un episodi d'agressivitat, un gos potencialment perillos sense morrió. Es tracta d’un gos creuat de
raça PITBULL i STAFFORSHIRE de pèl curt de color blanc i marró. El seu propietari és el Sr. J.E.R. DNI 4...
Cinquè.- Vist que l’autor d’aquests fets és J.E.R. DNI 4..., i n’és responsable directe.
Sisè.- Tals fets són constitutius d’una infracció lleu de l’Art. 7.3.E) infracció de caràcter greu de la LLEI 10/1999, de
30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, el qual disposa: Art. 7.e) portar els
gossos lligats i amb morrió als espais públics.
D’acord amb l’article 11, graduació de les sancions, les infraccions lleus són sancionades amb una multa de 10.000
a 25.000 pessetes, les greus amb una multa de 25.000 a 250.000 pessetes, i les molt greus, amb una multa de
250.000 a 5.000.000 de pessetes. En la imposició de les sancions s'ha de tenir en compte, per a graduar la quantia
de les multes i la imposició de les sancions accessòries, els criteris següents: a) La transcendència social i el
perjudici causat per la infracció comesa. b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de
la infracció. c) La reiteració o la reincidència en la comissió d'infraccions. El gos es trobava en una zona de lleure
vora el riu.
Setè.- És competent per resoldre aquest procediment: a) els alcaldes, per la comissió d'infraccions de caràcter lleu.
b) el ple de l'ajuntament, per la comissió d'infraccions de caràcter greu i molt greu.
En virtut de l’anterior es proposa l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Imposar a. J.E.R. DNI 4... una sanció de 300 euros. Practicar-ne la liquidació pel total de l’import a la
persona sancionada.
Segon.- Aprovar la liquidació de la sanció anterior, que podrà fer-se efectiva en qualsevol de les formes establertes
legalment, podent-se efectuar transferència bancària en favor d'aquest Ajuntament, al c.c. núm.
ES0621000517310200231152 de CAIXABANK, o bé directament a la caixa municipal en efectiu. El termini de
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pagament és: per a les liquidacions notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, fins al dia 20 del mes següent o
l’immediat hàbil posterior. Per a les liquidacions notificades entre els dies 16 i darrer de cada mes, fins al dia 5 del
segon mes posterior o l’immediat hàbil posterior. Finalitzats els terminis d’ingrés esmentats, s’exigirà el deute en via
de constrenyiment amb el recàrrec i interessos de demora legalment establerts.
Oberta deliberació es manifesta pel Sr. Jordi Janés, portaveu del grup municipal de CDC que es passa una sanció
que ha de ser exemplar davant la impotència que senten els veïns davant d’aquestes situacions, tots han de saber
que s’ha de complir amb les lleis i les ordenances.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple aprova la
proposta per unanimitat.
6.- RATIFICACIÓ DE DECRET DE L’ALCALDIA 724/2016 DE COMPAREIXENÇA COM ADMINISTRACIÓ
DEMANDADA I DE REMISSIÓ DE L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU EN RECURS ABREUJAT NÚM. 273/2016
INTERPOSAT PER AMBILIN PROFESSIONAL SERVICES SA.
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de governació
celebrada el dia 28 de setembre de 2016, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
Es dona compte al Ple per a la seva ratificació que per Decret de l’Alcaldia de data 9/9/2016, núm. 411/2016, s’ha
dictat la resolució següent:
ANTECEDENTS:
Vist l’ofici rebut del Jutjat contenciós administratiu de Lleida, interessant de l’Ajuntament la remissió de l’expedient
relacionat amb el Recurs C/A. 273/2016 interposat per AMBILIN PROFESSIONAL SERVICES SA contra la
resolució de l’Ajuntament d’Alcarràs per desestimació presumpta del recurs de reposició de l 25 de febrer de 2016
Tenint en compte allò que disposen els articles 48 i 49 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa de data 13 de juliol de 1998, i la competència que atorga l’article 53.1.k) del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprovà el text refós de la Llei municipal i de règim local,
RESOLC:
Primer.- Remetre l’expedient administratiu a què es refereix l’ofici rebut, al Jutjat contenciós administratiu.
Segon.- Comparèixer i personar-se com a part demanda al recurs contenciós administratiu de referència,
encomanar la defensa de l’Ajuntament mitjançant el despatx d'advocats ALBERT PANABERA ZUERAS Y
ADORACIÓN AVENTÍN HUGUET, i la seva representació al procurador dels Tribunals que aquell despatx designi
d'entre els que tenen poders per a plets atorgats per l'Ajuntament.
Quart.- Comunicar el present Decret al Ple a la propera sessió que es celebri.
Vist el Dictamen de Secretaria i l'informe proposta, i de conformitat amb el que disposa l'article 22.2 j) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple a proposta de la Comissió Informativa de
Governació, es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent acord:
ACORD
ÚNIC.- Ratificar el Decret de l’Alcaldia de data 9/9/2016, núm. 411/2016.
Oberta deliberació es donen les següents intervencions:
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1.- El regidor portaveu del grup municipal de SA Sr. Manel Ezquerra creu que es important que en un acte
públic com és el ple es faci saber el que va passar amb aquesta empresa, creu que el poble ha de saber la
causa del recurs.
2.- El regidor portaveu del grup municipal de CDC Sr. Jordi Janés es manifesta a favor, manifesta que parlem
de la empresa que teníem contractada fins al primers d’any. Afegeix que recentment van fer una instància
sobre la neteja al Cr. Sant Jordi i aprofita per demanar que es facin els requeriments a l’empresa actual.
3.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra manifesta que ja es van explicar les causes del recurs a la comissió informativa,
significant que després de varis mesos insistint a la empresa en la millora del servei, la brigada va tenir que
realitzar uns treballs extraordinaris de reforç que no es van compensar per l’empresa, a més que la empresa
no estava complint amb les obligacions socials amb els seus treballadors, per la qual cosa es va fer una
retenció del pagament de la darrera factura del servei.
Afegeix que amb la nova empresa es disposa del sistema de Línia oberta, es publiquen els programes de
neteja, els períodes per carrers, i són els propis veïns els que poden participar en la bona prestació del servei
fent queixes i sugeriments per solucionar els problemes que puguin sorgit, que es tracten en la comissió de
treball que es fa periòdicament amb l’empresa pel seguiment del servei.
Replica el Sr. Jordi Janés manifesta que es va dir en una comissió el problema que estava veient amb la
neteja amb aigua i algunes altres coses per millorar, demanant que es faci el seguiment dins de les
possibilitats trimestralment.
Respon el Sr. Santi Pelegrí, regidor delegat, que les periodicitats de les neteges viàries es publica a la web
municipal, on consta el programa de neteja i el sistema de participació ciutadana de la Línia Oberta. Informant
que per verificar els recorreguts de neteja, la empresa instal.larà uns GPS als seus vehicles per controlar el
trànsit pels carrers on es presta el servei.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
aprova la proposta per unanimitat.

7.- RATIFICACIÓ DE DECRET DE L’ALCALDIA 724/2016 DE E COMPAREIXENÇA COM ADMINISTRACIÓ
DEMANDADA I DE REMISSIÓ DE L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU EN RECURS CONTENCIÓS- RECURS
ABREUJATA NÚM. 151/2016 INTERPOSAT MAMADOU BABA DIALLO
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa de governació
celebrada el dia 28 de setembre de 2016, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
Es dona compte al Ple per a la seva ratificació que per Decret de l’Alcaldia de data 9/9/2016, núm. 724/2016, s’ha
dictat la resolució següent:
ANTECEDENTS:
Vist l’ofici rebut del Jutjat contenciós administratiu de Lleida, interessant de l’Ajuntament la remissió de l’expedient
relacionat amb el Recurs abreujat 151/2016 interposat pel Sr. MAMADOU BABA DIALLO contra la resolució de
l’Ajuntament d’Alcarràs per resolució presumpta de l’expedient a sancionador data 24 de març de 2016.
Tenint en compte allò que disposen els articles 48 i 49 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa de data 13 de juliol de 1998, i la competència que atorga l’article 53.1.k) del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprovà el text refós de la Llei municipal i de règim local,
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RESOLC:
Primer.- Remetre l’expedient administratiu a què es refereix l’ofici rebut, al Jutjat contenciós administratiu.
Segon.- Comparèixer i personar-se com a part demanda al recurs contenciós administratiu de referència,
encomanar la defensa de l’Ajuntament mitjançant el despatx d'advocats ALBERT PANABERA ZUERAS Y
ADORACIÓN AVENTÍN HUGUET, i la seva representació al procurador dels Tribunals que aquell despatx designi
d'entre els que tenen poders per a plets atorgats per l'Ajuntament.
Quart.- Comunicar el present Decret al Ple a la propera sessió que es celebri.
Vist el Dictamen de Secretaria i l'informe proposta, i de conformitat amb el que disposa l'article 22.2 j) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, el Ple a proposta de la Comissió Informativa de
Governació, es proposa per l’Alcaldia l’adopció del següent acord:
ACORD
ÚNIC.- Ratificar el Decret de l’Alcaldia de data 9/9/2016, núm. 724/2016.
Oberta deliberació es donen les següents intervencions:
1.- El regidor portaveu del grup municipal de SA Sr. Manel Ezquerra es manifesta conforme, manifesta que no
pot ser que hagin activitats il.legals, que no paguen impostos i cal anar contra els infractors.
2.- El regidor portaveu del grup municipal de CDC Sr. Jordi Janés es manifesta a favor, manifesta que cal que
els veïns sàpiguen que des de l’ajuntament es vigilen i sancionen les actuacions no legalitzades.
3.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra manifesta que els expedients sancionadors contra les infraccions de les
ordenances són habituals i nombroses, fet que es pot comprovar en les actes de les juntes de govern, on es
relacionen els nombrosos expedients que s’obren per caues d’incivisme.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
aprova la proposta per unanimitat.

8.- ADHESIÓ AL CONVENI CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ PER A L’IMPULS I EL
DESENVOLUPAMENT DE LA INTEROPERABILITAT DELS SISTEMES D’INFORMACIÓ DE LES
ADMINISTRACIONS CATALANES.
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d’Hisenda
celebrada el dia 28 de setembre de 2016, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS:
En el desenvolupament d’aquestes tasques, el Departament de Governació i Administracions Públiques ha
constatat la necessitat d’impulsar la col·laboració amb altres administracions i entitats per establir els
mecanismes i el marc legal i organitzatiu que permeti l’intercanvi telemàtic, tant de les dades com de la
documentació necessàries per a la tramitació d’expedients, així com la col·laboració d’aquestes institucions
en la prestació de determinats serveis, amb la finalitat bàsica d’evitar que els ciutadans, les empreses i les
organitzacions aportin documents en suport paper i dades que ja estan en poder de les mateixes
administracions o altres institucions i hagin de fer desplaçaments innecessaris per dur a terme tràmits amb les
administracions públiques.
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El Departament de Governació i Administracions Públiques, d’acord amb aquestes funcions, dirigeix el
desenvolupament i la gestió de la Plataforma d’Integració i Col·laboració Administrativa (PICA), que permet
l’intercanvi entre els departaments de la Generalitat de Catalunya de les dades i certificats electrònics relatius
als ciutadans, les empreses i les organitzacions.
En aquest cas cal l’adhesió es precisa per a l’accés als registres de d’altres administracions, inclosos en el
Servei Via Oberta, entre els quals està el Registre de no tinença d’antecedents de delictes sexuals.
Per tot el qual es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- L’adhesió de l’Ajuntament d’Alcarràs al Conveni marc de col·laboració entre el Departament de
Governació i Administracions Públiques, en nom de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, el
Consorci Localret, l’Ajuntament de Barcelona i el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya per
a l’impuls i el desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d’informació de les administracions
catalanes.
Segon.- Així mateix, s’acorda nomenar al Secretari municipal Sr. Pere Biedma Agüera com a interlocutor/a
únic amb accés als registres regulats al conveni.
Oberta deliberació el regidor portaveu del grup municipal de SA Sr. Manel Ezquerra es manifesta conforme
amb actuar amb temes tecnològics que facilitin la transparència.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
aprova la proposta per unanimitat.
9.- EXPEDIENT NÚM: 21/2016. COMUNICACIÓ DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA D'ORDENANÇA
REGULADORA DE LA CREACIÓ I FUNCIONAMENT DEL REGISTRE ELECTRÒNIC MUNICIPAL.

L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d’Hisenda
celebrada el dia 28 de setembre de 2016, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS:
Per l’Alcaldia es comunica al Ple que en data 20 de setembre de 2016, es va dictat la resolución següent:
El Ple de l’Ajuntament de Alcarràs en sessió ordinària celebrada el dia 28/07/2016, acordà l’aprovació inicial
de l’Ordenança municipal reguladora de Aprovació d'Ordenança reguladora de la creació i funcionament del
registre electrònic municipal, i en compliment del que disposen els 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, se sotmet l'expedient a informació pública pel
termini de trenta dies, a comptar des del dia següent de la seva publicació mitjançant anunci en el Butlletí
Oficial de la Província, i en el taulell d'anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin examinar
l'expedient i formular les reclamacions i suggeriments que estimin pertinents. En el supòsit de que no es
presentin reclamacions o suggeriments contra l'aprovació inicial de l'esmentada ordenança en el termini
d'informació pública i audiència dels interessats, s'entendrà aprovat definitivament l'esmentat acord.
Per la Secretaria es certifica en data 20/9/2016 que l’expedient de l’Ordenança municipal reguladora de
Aprovació d'Ordenança reguladora de la creació i funcionament del registre electrònic municipal, ha estat
exposada al públic per termini de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província
núm. 148, del dia 3/8/2016, i en el taulell d’anuncis de la Corporació, sense que durant l’esmentat termini, que
fineix el dia 9/9/2016, s’hagi presentat al·legació alguna.
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Per això, de conformitat amb l'article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local,
i amb l'article 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 65 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny, cal entendre's definitivament adoptat l'Acord fins aquest moment provisional.
DISPOSO
Primer. Procedeix la seva comunicació al Ple i la publicació íntegra de l’esmentat acord.
Segon. Que l’expedient s’aixequi a l’Administració de la Generalitat i a l’Administració General de l’Estat als efectes
de la tutela legalment establerta.
El Ple es dona per comunicat i conforme.

10.- PROPOSICIÓ DE MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 4, D'EXPEDICIÓ DE
DOCUMENTS ADMINISTRATIUS. TAXA REGISTRE ANIMALS COMPANYA I TAXA RÈGIM COMUNICACIÓ
LLICÈNCIES.
L’Alcalde-President proposa la resolució dictaminada favorablement a la comissió informativa d’Hisenda celebrada
el dia 28 de setembre de 2016, que consta a l’esborrany de l’acta, següent:
ANTECEDENTS:
En virtut de la Providència d'Alcaldia, l'estudi tècnico-econòmic del cost dels serveis i activitats administratives, pel
que fa a les taxes per la prestació de serveis públics el text íntegre de la modificació de l'Ordenança número 4,
d'Expedició de documents administratius., i l'informe de Secretaria, d'acord amb l'article 54 del Reial Decret
Legislatiu 781/1986, del 18 d'abril, i d'acord amb la proposta de Dictamen de la Comissió Informativa d'Hisenda,
Es proposa per l'Alcaldia l’adopció del següent

ACORD
PRIMER. Aprovar la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per Proposició de modificació de
l'ordenança fiscal número 4, d'Expedició de documents administratius/amb la redacció que a continuació es recull:
«Transcripció literal de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per Proposició de modificació de
l'ordenança fiscal número 4, d'Expedició de documents administratius.].
PRIMERA MODIFICACIÓ. Allà on hi ha el següent text:
Article 7è. Tarifa
La tarifa a què es refereix l'article anterior s'estructura en els epígrafs següents:
...
TARIFA:CONCEPTES Quota: Euros
-Anotacions als registres d’animals de companyia. Taxa per anotació. 10,00.
-Taxa per la tramitació del règim de comunicació de llicències: 50 €
...
Hi ha de posar, afegint a l’anterior epígraf el següent:
TARIFA:CONCEPTES Quota: Euros
-Anotacions al cens municipal d’animals de companyia per gossos de caça. Taxa per anotació. 3,00 €.
-Taxa per la tramitació del règim de comunicació de llicències: 30 €
SEGON. Donar a l'expedient la tramitació i publicitat preceptiva, mitjançant la seva exposició al tauler d'anuncis
d'aquest Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província, durant un termini de trenta dies hàbils, en els quals els
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interessats podran examinar-lo i plantejar les reclamacions que estimin oportunes.
TERCER. Considerar, en el supòsit que no es presentessin reclamacions a l'expedient, en el termini anteriorment
indicat, que l'Acord és definitiu, tenint en compte l'article 17.3 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març.
QUART. Facultar a Alcalde-President per subscriure els documents relacionats amb aquest assumpte.
Oberta deliberació es donen les següents intervencions:
1.- El regidor portaveu del grup municipal de SA Sr. Manel Ezquerra, demana valorar uns preus diferents: taxa
per llicència de gossos perillosos de 20 €., taxa per llicència d’animals de companya de 10 €. I taxa de règim
de comunicació de llicències 50 €. I la inscripció dels gossos caça el mateix que pels animals de companya
també 3 euros.
2.- L’Alcalde li manifesta que hi ha un error en la transcripció, es refereix a una nova taxa respecte a la
inscripció dels gossos de caça, a la que s’aplica 3 €., a diferència dels animals de companya a la que es
manté la taxa de 10 €. La causa per diferenciar els preus és que els caçadors acostumen a tenir molts gossos
de caça i aquests generalment es troben en finques rústiques, no precisant de serveis i espais públics com
passa amb els animals de companya existents a la zona urbana. En tot cas la proposta creu que s’hauria
tingut que fer en comissió informativa especialment pel que respecta als gossos perillosos, que creu estan be
amb la taxa actual. Respecte a la identificació dels gossos de caça caldrà que s’aporti la llicència federativa
per determinar la taxa d’inscripció. En quant a la taxa pel règim de comunicació de llicències es refereix a les
urbanístiques a les que actualment se’ls cobrava 30 €. per sota de l’ordenança que establia 50 €.
El Sr. Manel Ezquerra creu que és difícil definir si el gos és de companya o de caça, o que visqui a una torre o
a la zona urbana, creu que la diferència de preu no està be i haurien de tenir la mateixa valoració. L’Alcalde
insisteix en la identificació de la llicència federativa dels gossos de caça.
3.- El regidor portaveu del grup del PPC Sr. Simeó Abad creu que els gossos de caça no trepitgen el carrer,
per tant ja està be la proposta.
4.- El regidor portaveu del grup municipal de CDC Sr. Jordi Janés considera raonable que els gossos de caça
que acostumen a ser varis per cada titular, i que es tenen a torres i no van pel carrer, tinguin un preu diferent.
Finalitzada la deliberació i posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu
nombre legal, el Ple aprova la proposta per 11 vots a favor dels regidors dels grups municipals d’ERC, CDC i
PPC, amb l’abstenció dels 2 regidors dels regidors del grup municipal de SA.

12.- COMUNICACIÓ D’ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN I DECRETS ALCALDIA.
Es comunica les resolucions adoptades per l’Alcaldia i la Junta de Govern següents:
a) Comunicació de Decrets de l’Alcaldia.
L’Alcalde-President comunica que per raons d’urgència i en virtut de les pròpies competències ha dictat els decrets
del nombre, data i de l’extracte següent:
Consten a les actes de la Junta de Govern que seguidament es citen.
El Ple es dóna per comunicat.
b) Comunicació d’acords adoptats en Junta de Govern.
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L’Alcalde-President dóna compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern, en les sessions que més
endavant es citen, quines actes han estat avançades als regidors amb l’esborrany de l’acta acompanyat a la
convocatòria, següents:
Sessió del dia 31 d’agost de 2016.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al dia 20 de juliol de 2016.
2.- Comunicació de decrets Alcaldia relacionats amb diversos serveis, des de el núm. 287 del dia 18/7/2016 al
núm. 370 del dia 25/08/2016.
3.- Atorgament de llicències i aprovació de factures dictaminades en Comissió d’urbanisme i compres del dia 18
d’agost de 2016
Sessió del dia 21 de setembre de 2016.
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior corresponent al dia 31 d'agost de 2016.
2.- Comunicació de decrets Alcaldia relacionats amb diversos serveis, des de el núm. 371 del 30/8/2016 al núm.
479 del dia 21/09/2016.
3.- Atorgament de llicències i aprovació de factures dictaminades en Comissió d’urbanisme i compres del dia 18
d’agost de 2016.
El Ple es dona per comunicat.
13.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE SEMPRE ALCARRÀS PER TAL DE RETIRAR LES
TRES PILASTRES EXISTENTS DE L’ANTIGA TRIBUNA DEL CAMP DE FUTBOL.
L’Alcalde proposa al Ple la inclusió a l’ordre del dia d’una moció presentada pel Grup municipal Sempre
Alcarràs, que no consta a l’ordre del dia, proposada i dictaminada a la comissió informativa de Governació
celebrada el dia 28 de setembre de 2016, que consta a l’esborrany de l’acta.
Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple
aprova la proposta per unanimitat.
Pren la paraula el Sr. Manel Ezquerra i Tomàs, regidor portaveu del grup municipal de SA, 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:
Després de recollir les inquietuds i la visió dels usuaris del camp de futbol respecte a les intencions de conservar
els tres pilars de l’antiga marquesina de la tribuna del camp de futbol.
Atès que a la visita a les obres realitzada per part de tots els regidors, també vam valorar i acordar treure els pilars
a causa que des de la perspectiva de l’interior de l’interior de les instal·lacions, entre altres motius, l’efecte visual
perjudicava l’obra.
Atès que les decisions preses per diverses persones sempre que tenen la garantia d’un criteri més adequat que les
pugui prendre una o dues persones unilateralment.
Atès que qualsevol ajuntament té l’obligatorietat de vetllar pel bon gust i funcionalitat,, garantint a futur un
manteniment econòmic de totes les obres executades.
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Per tots aquests motius, el Grup municipal Sempre Alcarràs demanen al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Retirar els tres piles de davant de l’ampliació de la 2 ª fase de l’obra del camp de futbol abans que
provoquin cap altra despesa.
Segon.- Acordar en comissió d’obres, si s’escau, qualsevol nova modificació del projecte executiu del camp de
futbol, així com incloure una porta d’accés per camions.
Oberta deliberació es donen les intervencions següents:
1.- El regidor delegat d’urbanisme Sr. Santi Pelegrí exposa que
a)
b)
c)

d)
e)

f)
g)

Que a l’enunciat es parla de l’antiga tribuna que no es toca, es modifica un tram on es mantenen els tres
pilars, la antiga tribuna continuarà.
Respecte a la visita dels regidors manifesta que es va fer per valorar i opinar, però no per acordar, el que
es va dir no era una condició sine qua non.
Respecte a la bona imatge de l’obra, de la marquesina es va dir que es traguessin les marquesines
existents, però d’acord amb els tècnics de la direcció facultativa, es va acordar eliminar l’efecte del sol, i
per això es volen mantenir els tres pilars, per una justificació tècnica pels usos que ha de tenir l’espai.
Creu que es una manera de veure les coses, no es una decisió unilateral sinó una mesura tècnica.
Està d’acord amb les raons econòmiques, però d’acord amb els arquitectes, es va considerar més adient
econòmicament mantenir els pilars, ja que retirar-los suposava una despesa, i si en un futur es volguessin
tornar a posar duplicaria el cost.
Informa que les decisions més importants de caràcter urbanístic ja s’expliquen a les comissions
informatives i a la visita efectuada a les obres es van explicar les modificacions realitzades al projecte.
Per altra banda informa que s’obrirà un altra porta al fons del camp de futbol, a la zona del silos, quan
s’hagi de ficar la gespa artificial, creu que ja estan vetllant pel bon gust i per això es vol canviar solament
la marquesina per ficar una similar a la de la plaça nova.

2.- El regidor portaveu del grup municipal del PPC Sr. Simeó Abad, es pregunta si estava a punt la marquesina,
perquè es vol tocar?, creu que s’ha d’estalviar despeses innecessàries, està d’acord amb fer la porta nova, però si
s’han de treure els pilars i fer un altra marquesina, considera més econòmic mantenir les actuals.
3.- El regidor portaveu del grup de CDC (Partit Demòcrata) van demanar al últim ple fer la visita, la sensació que
tenien tots els regidors era que l’edifici nou no podia mantenir l’antiga marquesina i van quedar que es traurien els
pilars. Era el criteri de l’equip de govern el que considerava que els pilars no quedaven estèticament be per una
obra que s’anirà als 500.000 €. Si que s’han anat gent modificacions sobre la marxa, ara per exemple s’haurà de
fer una porta nova, però creu que si es amb els usuaris es dirà el que es considera que queda bé estèticament. El
seu grup recolzen la moció, perquè es va quedar així en la visita que es va fer pels regidors, reconeix que estan a
la oposició tenen un posicionament diferent que creu que s’haurien de escoltar igual que als usuaris perquè són
unes obres que duraran molt de temps.
4.- L’Alcalde Sr. Miquel Serra reconeix que tots van estar d’acord en que no quedava be la marquesina vella, però
posteriorment al parlar amb els arquitectes van fer una proposta alternativa, que pretenia buscar ombra i van
proposar unes pèrgoles que quedarien bé en un espai tan gran. Per tant l’objectiu de ficar un voladís de fusta d’un
metre suposa un major estalvi al mantenir els pilars i traure la xapa existent. Al temps que creuen que els usuaris
demanaran ombra en una zona i un clima tant calorós com el que tenim.
5.- En un torn de rèplica el regidor Simeó Abad replica que no està en contra de del cost de les instal.lacions del
camp de futbol on ens em gastat 500.000 €. El que vol dir es que si s’ha de fer més despesa que es faci més
endavant i controlar més la despesa. El Sr, Manel Ezquerra creu que difícilment ningú demanarà ombra havent la
tribuna i quan a l’estiu no va ningú al camp, creu que no cal conservar estructures velles i que ningú demanarà
marquesines.
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Posada a votació la proposta, amb l’assistència dels 13 regidors que formen el seu nombre legal, el Ple no aprova
la moció presentada, pels 7 vots en contra dels regidors del grup d’ERC i del PPC, amb 5 vots a favor dels regidors
dels grups de SA i de CDC, amb 1 vot d’abstenció de la regidora del grup d’ERC Sra. Maite Badia.

14.- PRECS I PREGUNTES.
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:
El regidor demana a l’Alcaldia que es respongui una per una a les preguntes i als precs per una millor interpretació i
deliberació dels assumptes, formulant queixa de que es contestin totes al final. L’Alcalde contesta que per ser més
àgils en el desenvolupament de la sessió les respostes es faran al final de la intervenció com es fa als darrers
plens.
Seguidament es fan les següents
A) Preguntes:
1ª PREGUNTA.- En les actes de les juntes de govern que s'han realitzat en els dos últims mesos i escaix no heu
adoptat cap acord. Només hi ha decrets d'alcaldia. Es així?.
2ª PREGUNTA.- Tenim ja el cost de la segona fase del camp del camp de futbol?... Estem en les previsions
pressupostàries?
3ª PREGUNTA.- Quan pensem iniciar les obres del nou cementiri?. Tenim projecte executiu?.

L’Alcalde Sr. Miquel Serra, contesta:
1.- A la primera, que després del període d’estiu i les vacances del personal, durant dos mesos no s’han realitzat
juntes de govern funcionalment, per altra banda el procés electrònic dels expedients implantat provoca que moltes
de les resolucions d’assumptes es facin pels decrets de l’Alcaldia que s’informen a la Junta de Govern.
2.- A la segona, que els costos de les dues fases dels edificis nous del camp de futbol, quan estiguin liquidades les
obres, les serà comunicada per escrit, tot i indicant que tots els regidors poden accedir directament a aquesta
informació.
3.- A la tercera, informa que els projecte executiu ja està fet, que es volen reunir amb les dos empreses funeràries
de la zona per intentar fer una gestió indirecta del servei i d’execució de les obres per estalviar costos, informant
que els terrenys ja són de propietat municipal en la seva pràctica totalitat, únicament queda negociar la compra
d’una porció que s’està gestionant en forma de permuta.
El Sr. Manel Ezquerra replica que algunes coses que se l’havien de contestar per escrit no s’han fet arribar per això
creu que no cal que es reiteri i pensa que és millor que es contesti directament en sessió plenària per una millor
informació al poble. L’Alcalde contesta que si hi ha alguna qüestió que no s’ha contestat sempre està al seu abast
tota la informació, però en tot cas si hi ha algun punt per contestar que es digui i es respondrà.
Seguidament es fan les següents
B) Precs:
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PREC 1.- -Ens preocupa profundament els robatoris que últimament s'han perpetrat al nostre poble. Estem
satisfets d'haver aconseguit reduir els robatoris a l'àmbit rural (a diferència d'algunes opinions pensem que ha estat
gràcies al conjunt de tots els factors implicats). Però pensem que no hem de baixar la guàrdia. La seguretat i la
sensació de tenir-la és primordial per a la ciutadania.
Per tant, us volem dir que no hem de baixar la guàrdia i demanar-vos que es convoqui assíduament la comissió de
governació per aquest tema en concret. Allí marcar les polítiques a seguir i de també demanar-vos la convocatòria
del CAS (comissió avaluació seguretat). Aquesta eina ens servirà per tenir un termòmetre per a cometre
actuacions. No cal esperar a que reaparegui o s'incrementi la problemàtica.
PREC 2.- Després de fer-vos diverses mocions i precs encarades i demanant a l'equip de govern la convocatòria
de les comissions de manera més regular. Fet que representaria treballar i desenvolupar els temes amb més
encert o almenys amb més consens. Per cert és una llàstima no comptar (a vegades menystenir) el criteri de 13
persones que segur que aportaríem opinions diferents, això voldria dir arribar a unes decisions més ponderades.
Volem ara incidir en un fet que també és important per tot això abans explicat.
Us demanem tingueu a bé convocar les comissions en un horari que permeti compatibilitzar els horaris laborals de
cadascú de nosaltres, i fer-ho de manera més periòdica. També aprofitem per demanar-vos que diferents
comissions no es convisquin el mateix dia en només una hora de diferència, ja que tan poc temps no permet
desenvolupar els temes amb la idoneïtat que requereix. També volem aprofitar el Ple per tal d'explicar que no
trobem correcte que s'estigui incomplint la convocatòria de la Junta de portaveus. Ja venia reunint-se molt poques
vegades però no és normal que perquè en una Junta de fa cinc o sis mesos sorgís discrepàncies amb l'acció de
govern... Es decideixi de manera unilateral i unipersonal prescindir d'aquesta eina. Quan a més a més estem
parlant d'un acord del cartipás municipal.
PREC 3.- Després d'uns mesos des d’ençà que hem estrenat la nova empresa concessionària del servei neteja
viària (servei obligatori), es constata mancances.
1- No es compleix el quadrant de les vegades que es passa a netejar els diferents carrers. Segurament això passa
a causa que l'empresa ni l'Ajuntament en el plec de condicions no ha dimensionat la plantilla per cobrir imprevistos
del dia a dia i això impossibilita arribar a tot arreu. El tema és que el que no s'arribi a tot arreu té molt a veure amb
el nivell d' incivisme que tenim. La causa?... Doncs potser l’hauríem de buscar en que no hem sabut eradicar els
focus més clars i més reincidents. Potser ja toca fer passos en aquest sentit.
2- Continua el degoteig de voluminosos i tampoc s'utilitza com cal les ordenances per castigar als reincidents.
3- La neteja amb aigua es fa molt superficialment, no es el mateix tirar aigua sobre la brutícia que rentar amb aigua
a pressió de manera minuciosa (hem passat per carrers acabats de fer i la brutícia continua allí, això siii, mullada!)
4-Carrers com per exemple el Carrer Calvari, necessiten una neteja a fons i una valoració per part de tots de les
mesures a aplicar per tal d'evitar que estiguin en l'estat que es troba (el Calvari només és un exemple)
Per tot això exposat. Us demanem marcar un calendari i reunir-nos assíduament amb els responsables de
l'Empresa concessionària i amb el responsable de controlar-los. Gràcies
L’Alcalde es dona per assabentat. El Sr. Manel Ezquerra replica si no es respondria als precs, i l’Alcalde entén que
són precs i no preguntes, i que no s’ha de d’entrar en un debat en aquests punt, simplement es donen per rebuts
els precs.

Segon.- Precs i Preguntes del regidor del grup municipal de C.D.C.
Tercer-1.- El regidor Sr. Gerard Companys Pujol, Realitza les següents
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A) Preguntes:
1.--Encara no se les ha fet arribar l’acord de compra de les cadires del Ruestes, hi ha vist un decret on es veu
tancat el tema.
2.- No l’han fet arribar les actes de selecció del conserge del Casino perquè hi havia alguna cosa que no les
quadrava.
3.- Quina data hi ha prevista per acabar l’espai social del camp de futbol.
4.- Demana si se’ls pot donar la liquidació de la festa major d’estiu.
5.- Demana si se’ls pot donar el cost total de l’estand a la Fira de Sant Miquel.
6.- Demana també si tenen un cost estimat de la propera Fira del Comerç i el Rebost.
Seguidament fa els següent

B) Precs:
1.- Demana que se’ls pugui fer arribar el més aviat possible la documentació que es demana als plens, com les
que ha dit abans, tot i que com a regidors les poden obtenir, voldrien disposar de la informació per tal de preparar
els plens.
2.- Que se l’indiqui com poder arribar a trobar a la Línia Verda el calendari de neteja de vials, perquè no l’ha sabut
trobar.

Tercer-2.- El regidor Sr. Jordi Jané, Realitza els següents
A) Precs.
1.- Condol per la defunció del President de l’Escola de Futbol.
Des de el grup de CDC, Partit Demòcrata, vol expressar el condol del seu grup i demanar el recolzament de la
resta de grups municipals, per la defunció del Sr. Isidre Pelegrí, President de l’Escola de Futbol del Baix Segrià.
La resta de membres i grups polítics municipals s’adhereixen al condol expressat.
2.- En contra de la petició d’inhabilitació demanada pels responsables de la consulta del 9-N.
Des de el grup de CDC, Partit Demòcrata, vol expressar el posicionament en contra del seu grup per la petició de
la fiscalia d’inhabilitació per 10 a 9 anys del President Mas i de la Vicepresidenta Ortega i la Consellera Rigau, fent
pública la seva defensa de l’actuació que van tenir, defensant fins a l’últim extrem la veu del poble.
efectuada per la Fiscalia, i demanar el recolzament de la

B) Preguntes.
1.- Del deteriorament de escoles de baix , observem que no destinen ni un euro al manteniment de les escoles de
baix , tant la façana com la neteja estan amb un estat lamentable. Continuen amb la idea de dinamitar-les i posar hi
containers de vaixell reciclat?
2.- La Pista, us volem felicitar per la inauguració d’aquesta pista ja que ha portat molts records a la majoria de veïns
i veïnes, ara be es cert que estem aplicant un pla econòmic financer, es a dir un pla de retallades per haver-nos
passat amb despeses majoritàriament provinent de la campanya electoral del 2015?. Pla econòmic financer es cert
que hem tingut que retallar 300.000€ , com es que no parem de posar-nos amb despeses no pressupostades per
un valor d’aquesta pista que pot rondar sobre els 40.000€ ?. Que entenen vostès com a pressupost anual?. A dia
d’avui veiem la nefasta gestió del control de la despesa, tenim un bar pendent de fer-hi un arxiu que ja paguem
mensualment el lloguer més el traspàs uns 20.000€ i que està tancat, tenim un magatzem per fer-hi un museu,

Esborrany acta de Ple

25

amb un cost anual i que està tancat. Si us plau no cal agafar o llogar locals nous, anem acabant els que tenim com
el restaurant del camp de futbol i canviïn urgentment la gespa del camp de futbol que ja esta trinxada.
3.- Per cert, pregunta al Sr. Jaume Bernis, regidor d’Esports, si es cert que aquesta temporada hem invertit/ o
gastat una quantitat molt alta amb fitxes de jugadors?.
4.- Veiem que hem renovat a mes de juliol la pòlissa de 500.000€ amb el banc popular, com hes que no han pogut
rebaixar aquesta quantitat?. Veiem que hem tingut que demanar extraordinàriament aigua amb data 9 de
setembre, que ha passat?.
5.- Han vist un Decret en el que s’ha tingut que demanar aigua pels pantans, perquè és aquesta aigua, ni no tenim
més consum?.
6.- Respecte al tema del projecte per eliminar els 25 nius de cigonyes que aproximadament hi ha a la teulada de
l’església, fet inaguantable per la seva estructura, demana si s’ha fet o pactat alguna cosa amb el Bisbat?.
7.- Finalment vol fer una pregunta, que és més un prec, respecte als recents robatoris a la localitat, demana que es
convoqui la junta de seguretat per informar de com està tot el tema de la seguretat actualment.

L’Alcalde Sr. Miquel Serra, contesta:
1.- Respecte a les preguntes/precs realitzades pel regidor Sr. Gerard Companys, que intentaran respondre a les
preguntes efectuades als plens directament, de la forma més ràpida possible, respecte a les cadires adquirides al
Ruestes es farà arribar el contracte i respecte a la selecció del conserge es farà arribar les actes del tribunal. En
quant es disposin de les despeses definitives de la Festa Major i del cost de la Fira del Rebost també se les faran
arribar, també de les despeses de l’Estand de la Fira de Lleida i del conveni establert amb la Fira de Lleida per
subvencionar l’estand. Igualment el regidor delegat d’espais públics les informarà de com d’entrar a la Línea Verda
per localitzar al programa de neteja.
2.- Expressa l’adhesió, en nom de tot l’ajuntament, al condol per la defunció del Sr. Isidre Pelegrí, President de
l’Escola de Futbol del Baix Segrià.
3.- Així com s’afegeix a la proposta de defensa de la posició del President Mas i de la Vicepresidenta Ortega i la
Consellera Rigau, en contra de la petició de la fiscalia d’inhabilitació, cosa que ningú creu que pugui ser així, per
defensar el dret d’expressió d’un poble.
4.- Respecte als robatoris, manifesta que quan veurem si la problemàtica es significativa, es valorarà si els casos
són els que són i les denuncies fetes, i es decidirà de convocar a la Comissió de Governació per valorar la situació.
5.- Dir que tenen la idea de tirar endavant els nous edificis a la zona de les escoles de baix, creuen que és un
projecte molt important per recolzar la emprenedoria i es farà quan financerament sigui possible. Per això no està
d’acord en que es digui que es vol dinamitar uns edificis i que es volen tirar els actuals per ficar contenidors, perquè
el que es vol fer és unes edificacions mediambientalment sostenibles, creu que s’ha de tenir cura amb les paraules
que s’utilitzen, ja que és un projecte pensat per dinamitzar al jovent de la localitat, a la emprenedoria i ells sempre
apostaran per això i recolzar les seves propostes lúdiques a la nostra localitat.
6.- Agraeix la felicitació per l’habilitació de la pista de ball, però creu que les despeses estan lluny dels 40.000 euros
que ha manifestat el Sr. Janés, el cost estimat és d’uns 16.000 €. més la despesa de la brigada, diners es podran
aprofitar durant 5 o 6 anys, d’acord amb el pacte arribat amb la propietat sense haver de pagar lloguer per la
utilització de la pista, creu que per l’ús de l’espai i la receptibilitat de la gent ha estat una bona actuació.
7.- Manifesta que entenen els pressupostos com els objectius de les regidories, que es fa atenent a les prioritats de
l’any projectat i amb les previsions que es fan amb la secretaria-intervenció, però ens em trobat que en alguns
casos ens podem passar del pressupost ja que s’afina molt en l’execució i es procura treure l’excés de d’altres
despeses pressupostades, però es destinen les despeses segons les prioritats. Afegeix que és una situació
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habitual en totes les administracions públiques, altres ajuntaments i la Diputació, no tant en el Consell comarcal
que te unes despeses molt finalistes, i es que surten ocasions com lo del Bar Casanoves o lo del museu i es
canvien les previsions per tal d’obtenir aquestes oportunitats, és com si les AMPA demanen altres coses de les que
inicialment preveien, insisteix que passa a tor a reu, al final el pressupost s’ajusta i quan s’està executant els
pressupostos als nivells que executem podem passar coses com l’any passat, que fallen les subvencions
demanades i si canvien els criteris del càlcul del sostre de despesa. El mateix passa amb els impostos que
preveiem reduir els rebuts anualment d’entre un 2 o un 3%, i el que fem amb les despeses fem amb els ingressos
creu que d’una forma coherent.
8.- En quant a la pòlissa de crèdit del BPE diu que no estan obsessionats en reduir la seva utilització, perquè el que
volem es acudir al pagament de les factures dins dels terminis legals, em de comptar amb això que és en el que
creiem molt, pensen que tenim un creixement de població constant i molts pisos vuits que segurament s’aniran
complint, això és el que es preocupa, que em de prestar més serveis i que em d’atendre les prioritats de les
activitats que el creixement econòmic i social ens obliga, aquesta és la nostra prioritat i no obsessionar-nos en la
reducció de les pòlisses de crèdit exclusivament.
9.- Respecte a lo de l’increment de la demanda d’aigua per la població durant l’estiu, el regidor d’agricultura Sr.
Jordi Estela contesta que es un tema que s’informarà en seu del patronat municipal d’ajut al jove agricultor.
10.- En quant al tema del projecte per eliminar els nius de cigonyes de la teulada de l’església contesta que s’ha
parlat amb els tècnics i que es una despesa que no es pot assumir exclusivament per l’ajuntament, sinó que és la
propietat de l’immoble, el Bisbat, el que hauria de fer front, cosa que no vol fer. No obstant s’ha parlat en una
actuació conjunta amb d’altres esglésies, com la de Rosselló, per tal que la Diputació pugui subvencionar aquestes
actuacions en un o dos anys. Per un altra banda cal fer una bona gestió amb aquests nius per evitar la seva
proliferació.
11.- El regidor d’Esports Sr. Jaume Bernis contesta que el pressupost que ha presentant pel Club de Futbol no era
correcte i no s’ha acceptat inicialment i se’ls ha requerit que facin una sèrie d’ajustaments per poder considerar la
subvenció.
En un torn de rèplica el Sr. Janés contesta que:
1.- Respecte als edificis de les antigues escoles, al final quedarà un sol edifici i s’està parlant de contenidors
reciclats, que dubta de la seva sostenibilitat, pel fred els consums energètics seran elevats així com la ventilació,
afegint que molta gent no els vol. Al final hauran de donar les gràcies a no tenir diner per que no es faci, insistint en
la reivindicació de CED –PDC per fer la rehabilitació dels edificis. 2.- Compren la explicació dels pressupostos, lo
dels camins, malgrat que es fes en època electoral, i que les factures es puguin passar d’un any a l’altre, però
sempre tindran aquesta disputa, sempre es queixaran de l’elevada despesa de festes, demana menys gasto en
festa i així es podrà acabar pagant l’arxiu i el museu. 3. Es conforme en l’actuació realitzada pels nius de cigonya
davant la Diputació. 4. Demana que es convoqui la Junta Local de Seguretat perquè la gent que volten per les
propietats no tenen pinta de buscar caragols, i per això caldria demanar als Mossos incrementar els controls.

Tercera.- Pregunta del portaveu-regidor del grup municipal de S.A. Sr. Manel Ezquerra:
El Sr. Manel Ezquerra demana fer una darrera pregunta, en relació amb el que s’ha dit anteriorment, que
s’autoritza, i formula en la forma següent:
Pregunta.- En el Ple del 28 de juliol, el grup de CDC va preguntar com estava el tema de les cadires del Ruestes,
el nostre grup també el va preguntar i va recomanar que ho hauríem tingut que debatre en comissió. L’Alcalde ens
va contestar que encara no s’havia signat el contracte i que s’informaria. La nostra sorpresa arriba, i no afavoreix
gens la transparència, quan revisant els decrets de l’Alcaldia troben el decret núm. 307 amb data 27/07/2016, en el
que es va l’adjudicació i aprovació de la despesa, per l’adquisició de 600 unitats de cadires de fusta amb taulers i
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cavallets. Tot i que ens van dir que no s’havia signat el contracte, preguntant perquè es no els van dir que s’havia
fet l’adquisició?.
L’Alcalde contesta que es va signar el decret per poder tirar endavant la formalització del contracte i que es donarà
la informació demanada pels grups municipals.

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.
EL SECRETARI.
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