Al poble d'Alcoletge, Comarca del Segrià, essent el dia 25 de novembre de 2015.
A les vint hores, a la Sala d'Actes de la Casa Consistorial, es reuneix el Ple de
l'Ajuntament, en primera convocatòria, sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Maria
Lluïsa Prat Boneta i, amb l'assistència de les persones que es detallen a continuació,
assistida de la Secretària de la Corporació, a l'efecte de celebrar sessió ordinària.
Alcaldessa:
Regidors:

Sra. Maria Lluïsa Prat Boneta
Sr. Josep Maria Gras Charles
Sra. Maria Carme Lladós Guasch
Sr. Josep Ma. Mateu Ferrer
Sr. Josep Ma. Pifarré Bazús
Sra. Georgina Pascual Gonzalez
Sr. Sebastià Ribes Aymamí
Sr. Josep Carvajal Plensa
Sr. Xavier Iglesias Rué
Sra. Núria Mirada Palau
Sra. Sara Millàs Pérez

( CiU )
( CiU )
( CiU )
( ERC – AM )
( ERC – AM )
( ERC – AM )
( PSC – CP )
( PSC - CP )
( PSC - CP )
( PSC - CP )
( PSC - CP )

ORDRE DEL DIA:
Abans de començar la sessió, la Sra. Alcaldessa proposa la retirada d’un punt de l’ordre del dia,
concretament, del punt núm. 4, relatiu a la modificació del pressupost per incorporació de
romanents de crèdit d’exercicis anteriors.
En relació a aquest punt s’explica que s’ha constatat, amb posterioritat a la formulació de la
convocatòria, que l’article 10 de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal, en
correspondència amb l’art. 47.3 del RD 500/1990 de 20 d’abril, determina que l’òrgan
competent per a la tramitació d’aquest tipus d’expedients és l’alcalde de la Corporació. Per
aquest motiu i per tal que no s’adoptin acords per òrgans manifestament incompetents, es
proposa la retirada del punt i, posteriorment, es dictarà el corresponent decret d’alcaldia el
contingut del qual es correspondrà, íntegrament, a la informació de la qual ja disposen els
regidors. D’aquest decret se’n donarà, tanmateix, compte al ple.
Tots els regidors manifesten la seva conformitat a la retirada d’aquest punt de l’ordre del dia de
la sessió, renumerant-se els punts de l’ordre del dia.
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Havent-se entregat, a tots els regidors de la Corporació, l’esborrany de l’acta de 28 d’octubre de
2015, segons preveu l'art. 82.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, la Sra. alcaldessa pregunta si algun membre de la Corporació té alguna
observació que fer en relació al redactat de la mateixa.
En relació a la mateixa la Sra. alcaldessa comenta que s’ha constatat una errada material en el
punt 2. Modificació de les ordenances fiscals per a 2016, aprovació provisional, concretament
en el punt tercer, en què s’aprova provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal núm.
27, reguladora de la prestació del servei municipal de la Llar d’Infants, en tant que s’ha
mantingut, per error, un quadre duplicat corresponent a les franges horàries complementàries
corresponent al període d’estiu. Per tant s’ha d’entendre eliminat aquest quadre ja que forma
part d’una errada material.
Fets aquests aclariments, l’acta resta aprovada per unanimitat dels regidors de la
Corporació, que són onze.

2. Eleccions generals 2015. Sorteig membres meses electorals.
Atès que mitjançant Reial Decret 977/2015, de 26 d’octubre ( BOE 257, de 27 d’octubre),
s’han convocat eleccions a Corts Generals, que s’han de celebrar el dia 20 de desembre de 2015,
Atès que l’art. 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General,
estableix que la formació de les Meses és competència dels Ajuntament, sota supervisió de les
Juntes Electorals de Zona,
Atès, tanmateix, que aquesta mateixa disposició determina, en el seu art. 26.2 que el President i
els vocals de cada Mesa són designats per sorteig públic entre la totalitat de les persones
censades en la Secció corresponent, que siguin menors de 70 anys i que sàpiguen llegir i
escriure,
Això s’entén sens perjudici que les persones escollides que tinguin més de 65 anys, puguin
manifestar la seva renúncia en el termini de 6 dies des de la corresponent notificació,
Atès, tanmateix, que el President haurà de disposar del títol de Batxillerat o el de Formació
Professional de Segon Grau o, subsidiàriament, el de Graduat Escolar o equivalent,
Atès, igualment, que l’art. 26.3, concreta que es procedeix de la mateixa manera al nomenament
de dos suplents per cadascun dels membres de la Mesa,
Atès que l’art. 27.2 de la LOREG determina que els càrrecs de President i Vocal de les Meses
Electorals són obligatoris i no poden ésser exercits per les persones que es presentin com a
candidats,
Atès, en definitiva, que d’acord amb el calendari electoral, el sorteig públic s’ha de fer entre els
dies 21 i 25 de novembre de 2015, ambdós inclosos, d’acord amb el que preveu l’art. 26 de la
LOREG,
Atès que, segons resulta del cens electoral, el municipi d’Alcoletge disposa d’un únic districte i
dues seccions, una de les quals amb dues meses i l’altra, amb mesa única, es procedeix a
efectuar sorteig públic entre els electors censats per tal de designar els càrrecs de president i
vocals de les tres meses electorals,, d’acord amb el programa informàtic CONOCE, facilitat per
l’Oficina del Cens Electoral, que incorpora una aplicació per tal d’efectuar aleatòriament el
sorteig dels membre de les meses electorals, en els termes previstos per la Llei Orgànica del
Règim Electoral General, resultant el següent:
1.Districte 01.Secció 001. Mesa A.
TITULARS
President/a:
1er vocal:
2ºn vocal:

Nom i cognoms
ESTHER CALATAYUD LLUBES
RAMON JAUME CORTASSA LLUBES
MONTSERRAT CABRERA POCIELLO

Núm. ordre
A0197
A0340
A0186

Nom i cognoms
SUSANA FRANCO JIMENEZ
RAMONA CORTASA PALAU
SUSANA BALAÑA CAMPS
ROSA ALBA CASTELLO

Núm. ordre
A0442
A0333
A0075
A0021

SUPLENTS
1r.De President/a:
2n. De President/a:
1r.De 1er vocal:
2n.De 1er vocal:

1r.De 2on vocal:
2n. De 2on vocal:

MARIA LUISA MONTAGUT COMPANYS
SUSANA FAJARDO PRETEL

2.Districte 01.Secció 001. Mesa B.
TITULARS
Nom i cognoms
JOAN SATORRA RODRÍGUEZ
President/a:
M. SOLEDAD XIFRE PIQUE
1er vocal:
DAVID SOLE GOMEZ
2ºn vocal:

A0307
A0396

Núm. ordre
B0481
B0624
B0523

SUPLENTS
Núm. ordre
1r.De President/a:
2n.De President/a:
1r.De 1er vocal:
2n. De 1er vocal:
1r.De 2on vocal:
2n. De 2on vocal:

Nom i cognoms
BUENAVENTURA PALAU BORRAS
MONICA SANTIAGO LOPEZ
DAVID DANIEL ROIGE MARTI
FRANCESCA JOSEPA TORA PERUGA
JOSE MARIA MARTINEZ INGLES
ALEXANDRE OLIVAN TICO

B0177
B0474
B0392
B0556
B0043
B0154

3.Districte 01.Secció 002. Mesa única.
TITULARS
President/a:
1er vocal:
2ºn vocal:

Nom i cognoms
MARIA AMPARO GONZALEZ BIELSA
DAVID BUÑUEL COTS
ALBERT FARRE JOVER

Núm. ordre
U0370
U0134
U0282

SUPLENTS
Núm. ordre
1r.De President/a:
2n.De President/a:
1r.De 1er vocal:
2n. De 1er vocal:
1r.De 2on vocal:
2n. De 2on vocal:

Nom i cognoms
FERRAN PALAU ORTEGA
ALEXANDRE GARCIA RODRIGUEZ
DANIEL VAZQUEZ CASTAÑO
MARIO ALVAREZ LLUCIA
YASMINA RODRIGUEZ RIVERO
MARIA CARMEN LOZANO MENDOZA

U0635
U0326
U0936
U0037
U0764
U0495

3. Expedient núm. 1 de modificació del pressupost general municipal per a 2015.
Suplements de crèdit i crèdits extraordinaris.
Atès que per resolució d’alcaldia de data 19 d’octubre de 2015, es va iniciar l’expedient per a
l’aprovació de l’expedient núm. 1 de modificació del pressupost general municipal 2015,
mitjançant suplement de crèdit i/o crèdits extraordinaris,
Atès que per part de la regidoria d’hisenda, s’ha proposat les partides i els imports que s’han de
modificar,
Atès el que disposa l’art. 177 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i als articles 34 a 38 del RD 500/1990,
Atès que a l’empara de la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la

corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la
incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit,
Atès que el finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant
anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost
vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei i,
excepcionalment, amb càrrec al recurs al préstec d’acord amb els límits establerts per la
normativa vigent,
Atès que, a l’empara del que preveuen els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es
competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple,
Atès, en definitiva, el que preveu l’article 165.1 del TRLRHL, en relació a l’article 3 i 11 de la
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF) en quant a què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes les
actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les Administracions Públiques i resta
d’entitats que formen el sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària,
Vistos els informes emesos i que consten el l’expedient en relació a la modificació proposada, la
seva tramitació administrativa, així com en relació al compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, compliment de la regla de la despesa, i de l’objectiu de deute públic,
Vistos els antecedents exposats, la Sra. alcaldessa, formula al ple de la Corporació, la següent
proposta d’acord:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient núm. 1 de modificació del PRESSUPOST
GENERAL MUNICIPAL PER A 2015 amb suplement de crèdits i crèdits extraordinaris per
import global de 64.547, 14 €, que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria per a
despeses generals / majors i/o nous ingressos recaptats / anul·lacions o baixes dels crèdits de
partides de despeses, d’acord amb el següent detall:
DESPESES a finançar:
1/ Suplements de crèdit:
SUPLEMENTS
DE CRÈDIT
CAPITOL I
Partida
920.120.00
920.120.03

920.130.00

312.130.00

312.131.00

326.130.00
326.131.00

Denominació
RETRIBUCIONS BÁSIQUES SOUS
GRUP A1
RETRIBUCIONS BÁSIQUES SOUS
GRUP C1
RETRIBUCIONS PERSONALS
LABORAL FIX. BRIGADA I
OFICINA
RETRIBUCIONS PERSONALS
LABORAL FIX.PERSONAL
ADMINISTR.CONSULTORI MÈDIC
RETRIBUCIONS PERSONAL
TEMPORAL.PERS.ADMINISTRACI
Ó CONSULTORI MÈDIC
RETRIBUCIONS PERSONAL
LABORAL PERSONAL FIX. LLAR
D'INFANTS
RETRIBUCIONS PERSONAL
LABORAL TEMPORAL LLAR

Import inicial

Modificació

Crèdits definitius

15.115,00

600,00

15.715,00

10.100,00

550,00

10.650,00

115.100,00

25.400,00

140.500,00

14.400,00

150,00

14.550,00

1.100,00

300,00

1.400,00

86.300,00

500,00

86.800,00

14.076,23

6.527,64

20.603,87

D'INFANTS

920.130.01
TOTAL
CAPÍTOL I

RETRIBUCIONS PERSONAL
LABORAL FIX. PERSONAL
BIBLIOTECA
RETRIBUCIONS PERSONAL
TEMPORAL.PERS.CIGC
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
PERSONAL TEMPORAL.
SOCORRISTE
HORES EXTRAORDINÀRIES
PERSONAL LABORAL FIX
TOTAL SUPLEMENTS CRÈDIT
CAPÍTOL I

CAPITOL II

Denominació

3321.130.00
333.131.00

342.131.00

7.115,00

110,00

7.225,00

1.700,00

250,00

1.950,00

6.600,00

760,98

7.360,98

11.646,02

2.000,00

13.646,02

37.148,62
Import inicial

Modificació

Crèdits definitius

1.000,00

1.000,00

2.000,00

275,00

500,00

775,00

0,00

500,00

500,00

11.000,00

4.000,00

15.000,00

1.000,00

1.500,00

2.500,00

46.100,00

11.000,00

57.100,00

8.500,00

4.000,00

12.500,00

3.000,00

1.000,00

4.000,00

900,00

1.400,00

2.300,00

2.400,00

200,00

2.600,00

37.500,00

3.500,00

41.000,00

1.500,00

1.000,00

2.500,00

3.000,00

1.700,00

4.700,00

3.500,00

5.000,00

8.500,00

8.100,00

1.400,00

9.500,00

1.500,00

500,00

2.000,00

2.000,00

2.400,00

4.400,00

18.000,00

12.000,00

30.000,00

300,00

500,00

800,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

10.600,00

600,00

11.200,00

Partida

920.221.99

ARRENDAMENTS DE
MAQUINÀRIA, INSTAL.LACIONS
I UTILLATGE FESTES
ARRENDAMENTS DE
MATERIALS I TRANSPORTS
CANON CESSIÓ TERRENY
PARQUING MUNICIPAL
INFRAESTRUCTURES I BENS
NATURALS. CLAVEGUERAM
INFRAESTRUCTURES I BENS
NATURALS. AIGUA
INFRAESTRUCTURES I BENS
NATURALS. NETEJA I VIES
PÚBLIQUES
INFRASTRUCTURES I BENS
NATURALS. CONSERV.I
MANTENIMENT PARCS I
JARDINS
INFRASTRUCTURES I BENS
NATURALS. ALTRES
EDIFICIS I ALTRES
CONSTRUCCIONS. LLAR DE
JUBILATS
EDIFICIS I ALTRES
CONSTRUCCIONS. ESCOLA DE
MÚSICA
EDIFICIS I ALTRES
CONSTRUCCIONS. CASA DE LA
VILA
EDIFICIS I ALTRES
CONSTRUCCIONS. EDIFICI
ARGENT
EDIFICIS I ALTRES
CONSTRUCCIONS. TOSSAL DELS
MORTS I TRINXERES
EDIFICIS I ALTRES
CONSTRUCCIONS. CAMP DE
FUTBOL
MATERIAL D'OFICINA.
ADMINISTRACIÓ GENERAL
ENERGIA ELÈCTRICA.
ALTRES.SUBMIN.ELÈCTRICA
ESGLÉSIA
COMBUSTIBLES I
CARBURANTS.VEHICLES
ADMINISTRACIÓ GENERAL
PRODUCTES ALIMENTARIS.
SERVEI MEJADOR LLAR
D'INFANTS
PRODUCTES ALIMENTARIS.
SUBMINISTR.AIGUA OFICINES
ALTRES
SUBMINISTRAMENTS.MATERIAL
S PER SERVEIS ADMINISTRACIÓ
GENERAL

920.222.00

SERVEIS DE

334.203.00
326.204.00
133.209.00
160.210.00
161.210.00

163.210.00

171.210.00
459.210.00

231.212.00

334.212.00

920.212.00

933.212.00

333.212.01

342.212.01
920.220.00

231.221.00

920.221.03

326.221.05
920.221.05

TELECOMUNICACIONS
GENERAL
920.224.00

334.226.99

PRIMES D'ASSEGURANCES
PUBLICITAT I PROPAGANDA
FESTES
REUNIONS, CONFERÈNCIES,
CURSOS I EXPOSICIONS
DESPESES DIVERSES. FESTES
POPULARS, ACTUACIONS I
LLOGUER D'EQUIPS
ACTIVITATS CULTURALS I
ESPORTIVES. PREMIS,
TROBADES I CONCURSOS
ACTIVITATS CULTURALS I
ESPORTIVES.ACTIVITATS
PARAL.LELES A FESTES
ALTRES DESPESES DIVERSES.
PLA LOCAL DE JOVENTUT

920.226.99

ALTRES DESPESES DIVERSES.

1621.227.00

920.227.99
TOTAL
CAPÍTOL II

RECOLLIDA DE RESIDUS
ALTRES TREBALLS REALITZATS
PER ALTRES EMPRESES.
ALTRES TREBALLS REALITZATS
PER ALTRES EMPRESES I
PROF.GESTOR I ASSESSOR
TOTAL SUPLEMENTS DE
CRÈDIT CAPÍTOL II

CAPITOL IV

Denominació

338.226.02
330.226.06

338.226.08

334.226.09

338.226.09

311.227.99

8.000,00

200,00

8.200,00

2.500,00

2.300,00

4.800,00

5.400,00

1.000,00

6.400,00

75.000,00

17.500,00

92.500,00

5.000,00

12.300,00

17.300,00

3.000,00

1.400,00

4.400,00

13.100,00

2.000,00

15.100,00

1.500,00

4.500,00

6.000,00

118.000,00

2.000,00

120.000,00

1.400,00

1.600,00

3.000,00

10.000,00

12.000,00

22.000,00

111.500,00
Import inicial

Modificació

Crèdits definitius

4.000,00

3.200,00

7.200,00

500,00

400,00

900,00

33.000,00

5.000,00

38.000,00

Partida

311.465.01

920.466.00

341.480.00
TOTAL
CAPÍTOL IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS A
COMARQUES.APORTAC.ACOLLI
DA ANIMALS
TRANSFERÈNCIES CORRENTS A
ALTRES ENTITATS QUE
AGRUPIN MUNICIPIS. FMC I AMI
TRANSFERÈNCIES CORRENTS A
FAMÍLIES I ENTITATS S.ANIM DE
LUCRE. ESTITATS ESPORTIVES
TOTAL SUPLEMENTS DE
CRÈDIT CAPÍTOL IV

8.600,00

CAPITOL VI
Partida

161.622.00
433.625.00
TOTAL
CAPÍTOL VI
TOTAL
SUPLEMENTS
CRÈDIT

Denominació
EDIFICIS I ALTRES
CONSTRUCCIONS. OBRES
MILLORA EN XARXA AIGUA
POTABLE
ADQUISICIÓ MOBILIARI I
ALTRES. VIVER EMPRESES(
TOTAL SUPLEMENTS DE
CRÈDIT CAPÍTOL VI

Import inicial

Modificació

Crèdits definitius

7.000,00

5.000,00

12.000,00

10.000,00

1.600,00

11.600,00

6.600,00

163.848,62

2/ Crèdits extraordinaris:
CRÈDITS
EXTRAORDINARIS
CAPITOL I
Partida
332.131.00
TOTAL CAPÍTOL I

Denominació
RETRIBUCIONS BÀSIQUES
PERSONAL TEMPORAL. ARXIU

Import inicial

Modificació

Crèdits definitius

8.600,00

8.600,00

8.600,00

CAPITOL VI
Partida
323.622.00

Denominació
OBRES DE REFORMA EN
COL.LEGI PÚBLIC

334.623.00

ADQUISICIÓ INSTRUMENTS
ESCOLA DE MÚSICA

1.150,00

1.150,00

342.623.00

ADQUISICIÓ UTILLATGE
PISCINES MUNICIPALS

1.500,00

1.500,00

334.625.00

ADQUISICIÓ MOBILIARI,
CARPES I TAULES FIRES I
FESTES

7.000,00

7.000,00

2.500,00

2.500,00

74.000,00

74.000,00

164.629.00

171.632.01
TOTAL CAPÍTOL
VI

Import inicial

SERVITUD DE PAS CANONADA
AIGUA CEMENTIRI
OBRES DE MILLORA
AJARDINAMENT ZONA
PISCINES I AMPLIACIÓ
ENTORN

Modificació

Crèdits definitius

20.400,00

20.400,00

106.550,00

TOTAL CRÈDITS
EXTRAORDINARIS

115.150,00

FINANÇAMENT que es proposa:
1. Romanent de tresoreria per a despeses generals:
PARTIDA

DESCRIPCIÓ

870.00

Romanent de tresoreria. Aplicació per al finançament de
crèdits extraordinaris

IMPORT
11.572,07

TOTAL:

11.572,07

2. Majors i/o nous ingressos efectivament recaptats, no afectats:
NOUS I
MAJORS
INGRESSOS
CAPITOL III
Partida

Denominació

380.00

REINTEGRAMENT D'AVALS

399.03
TOTAL CAPÍTOL
III

Import inicial

Modificació

Crèdits
definitius

0,00

21.852,00

21.852,00

1.123,07

1.123,07

22.975,07

22.975,07

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

ALTRES INGRESSOS DIVERSOS
TOTAL MAJORS INGRESSOS
CAPÍTOL III

CAPITOL VII

760.00
TOTAL CAPÍTOL
VII

TRANSFER.CAPITAL DIPUTACIÓ DE
LLEIDA. A MONUMENT
COMMEMORATIU TOSSAL DELS
MORTS
TOTAL MAJORS INGRESSOS
CAPÍTOL VII

0,00

TOTAL MAJORS
INGRESSOS

3. Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses:

52.975,07

BAIXES PARTIDES
DE DESPESA
CAPITOL I
Partida
920.131.00
920.143.00
920.151.00
TOTAL CAPÍTOL I

Denominació
RETRIBUCIONS PERSONAL
TEMPORAL BRIGADA I OFICINES
RETRIBUCIONS ALTRES PERSONAL
GRATIFICACIONS PERSONAL
FUNCIONARI I LABORAL

Import inicial

Modificació

Crèdits
definitius

20.633,27

3.000,00

17.633,27

18.200,00

8.000,00

10.200,00

3.000,00

3.450,00

6.450,00

TOTAL BAIXES CAPÍTOL I

14.000,00

CAPITOL II
Partida

323.212.00
333.212.00

342.221.99
1623.227.00

462.227.99

933.227.99

Denominació

EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC.
ESCOLA MARE DE DÉU DEL CARME
EDIFICIS I ALTRES CONSTRUC.
CIGC
ALTRES SUBMINISTRAMENTS.
MATERIALS TRACTAMENT
PISCINES
TRACTAMENT DE RESIDUS.
ALTRES TREBALLS REALITZATS
PER ALTRES EMPRESES.PROJECTES
LEGALITZ.ELÈCTRICA
ALTRES TREBALLS REALITZATS
PER EMPRESES I
PROF.ACTUALITZACIÓ INVENTARI

Import inicial

Modificació

Crèdits
definitius

67.000,00

4.000,00

63.000,00

15.000,00

2.000,00

13.000,00

6.200,00

2.500,00

3.700,00

36.700,00

4.000,00

32.700,00

23.000,00

23.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL II TOTAL BAIXES CAPÍTOL II

50.500,00

CAPITOL V
Partida
929.500.00

0,00
Denominació
FONS DE CONTINGÈNCIA

Import inicial

Modificació

Crèdits definitius

32.600,00

32.600,00

0,00

TOTAL CAPÍTOL V TOTAL BAIXES CAPÍTOL V

32.600,00

CAPITOL VI
Partida

1532.621.00

454.621.00

342.622.00

323.623.00
3322.625.00
920.625.00

312.632.00
920.632.01

432.682.00

Denominació
INVERS.EN TERRENYS I BENS
NATURALS. OBRES DE MILLORA
DEL C.MIRADOR DE SEGRIÀ I
FLÈMING
INVERSIONS EN TERRENYS I BENS
NATURALS. OBRES INVERSIÓ EN
CAMINS MUNICIPALS
EDIFICIS I ALTRES
CONSTRUCCIONS.ADEQUACIÓ
ESPAI PER ARBITRATGE
MAQUINARIA I INSTAL.LACIONS
TÈCNIQUES I UTILLATGE.
ADQUIS.PISSARES DIGITALS
ADQUISICIÓ MOBILIARI. MÒDULS
ARXIU MUNICIPAL
MOBILIARI. ADQUISICIÓ
PERSIANES CASA DE LA VILA
EDIFICIS I ALTRES
CONSTRUCCIONS. REPOSICIÓ
PORTES CONSULTORI
REPOSICIÓ FINESTRES CASA DE LA
VILA
EDIFICIS I ALTRES
CONSTRUCCIONS. MONUMENTS
COMMERATIU EDIFICI TOSSAL

Import inicial

Modificació

Crèdits definitius

10.000,00

3.945,39

6.054,61

25.000,00

25.000,00

0,00

13.000,00

2.577,33

10.422,67

3.000,00

1.181,96

1.818,04

36.000,00

19.000,00

17.000,00

14.000,00

14.000,00

0,00

8.000,00

982,00

7.018,00

50.000,00

50.000,00

0,00

40.000,00

664,80

39.335,20

DELS MORTS

TOTAL CAPÍTOL VI

TOTAL BAIXES CAPÍTOL VI

117.351,48

TOTAL BAIXES
PARTIDES

214.451,48

A l’empara de la proposta de modificació en resultaria el següent RESUM PER CAPÍTOLS:
INGRESSOS
CAP.

CONCEPTE

I

IMPOSTOS DIRECTES

II

IMPOSTOS INDIRECTES

III

TAXES I ALTRES
INGRESSOS
TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
INGRESSOS
PATRIMONIALS

IV
V
VI
VII
VIII

ALIENACIÓ
INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES DE
CAPITAL
VARIACIONS ACTIUS
FINANCERS

TOTAL

Consig.
inicial

Augments

Disminucions

Consig.final

973.800, 00

0

0

973.800, 00

15.000, 00

0

0

15.000, 00

379.277, 41

22.975, 07

0

402.252, 48

652.872, 59

0

0

652.872, 59

39.050, 00

0

0

39.050, 00

0

0

0

0

0

30.000, 00

0

30.000, 00

0
2.060.000, 00

11.572, 07
64.547, 14

0
0

11.572, 07
2.124.547, 14

Consig.
inicial

Augments

Disminucions

Consig.final

575.700, 00

45.748, 62

14.000, 00

607.448, 62

993.930, 00

111.500, 00

50.500, 00

1.054.930, 00

470, 00

0

0

470, 00

133.100, 00

8.600, 00

0

141.700, 00

32.600, 00
313.000, 00
11.200, 00
2.060.000, 00

0
113.150, 00
0
278.998, 62

0
117.351, 48
0
214.451, 48

32.600, 00
308.798, 52
11.200, 00
2.124.547, 14

DESPESES
CAP.

CONCEPTE

I

DESPESES DE
PERSONAL
BENS CORRENTS I
SERVEIS
DESPESES
FINANCERES
TRANSFERENCIES
CORRENTS
FONS DE
CONTINGÈNCIA
INVERSIONS REALS
TRANSF. CAPITAL

II
III
IV
V
VI
VII
TOTAL

Segon.- Atès que amb motiu de la modificació aprovada en resulta afectada la regla de la
despesa caldrà elaborar i aprovar un pla econòmic financer, amb un horitzó temporal d’un any.
No obstant això i ates que en aquesta modificació s’utilitza romanent de tresoreria, es preveu
ajornar l’elaboració d’aquest pla a l’obtenció de les dades finals resultants de la liquidació del
Pressupost Municipal de 2015. En cas que sigui necessària la seva elaboració i aprovació, caldrà
trametre a la Direcció General de Política Financera el corresponent pla econòmic financer que
s’ha aprovat i procedir a la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província.
Tercer.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es
presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un
mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.

Abans de sotmetre la proposta a votació la Sra. alcaldessa comenta que els regidors ja tenen la
proposta corresponent i se’n va donar compte a la Junta de Portaveus. En aquest sentit s’ha
previst ajustar les modificacions a les necessitats atès que hi hauria partides que requereixen
crèdit i, altres, que tenen crèdit que excedeix de les necessitats i, per tant, es pot reduir.
A tall d’exemple, la Sra. alcaldessa explica que hi ha modificacions relatives al capítol I,
vinculades a canvis en la tipologia dels contractes de treball de temporals a fixes i, per tant,
algunes partides han disminuït i altres s’han incrementat. Així mateix, s’han incrementat les
despeses en matèria de personal de la Llar d’Infants, tenint en compte que ens hem trobat amb
baixes per ILT llargues que han tingut que cobrir-se amb nou personal temporal, entre d’altres.
També explica que hi ha hagut variacions en el capítol II, per exemple, en matèria de festes i tot
el que hi és relacionat, com a conseqüència d’actes desenvolupats durant l’any i les previsions
fins a fi d’exercici.
Igualment, s’han modificat partides d’inversions, ja que algunes no s’han fet i no es preveu que
es facin fins a finals d’any i, per contrapartida, s’han inclòs les obres de millora fetes al col·legi
públic així com la previsió de les obres de les piscines, relatives a la millora de l’enjardinament i
ampliació de la piscina petita, segons projecte elaborat pels SSTT municipals i que ja ha estat
aprovat inicialment. En aquest sentit explica que la partida d’inversions al col·legi no estava
prevista i, per això, s’ha habilitat. No obstant i, com a contrapartida, han disminuït les
previsions de despesa corrent vinculades al mateix immoble.
S’explica que la variació del pressupost global suposa un total de 64.547, 14 €. En quant al
finançament de les modificacions (suplements i crèdits extraordinaris) es fonamenta en nous i
majors ingressos, tal i com es detalla a la modificació, com per baixes d’altres partides i,
finalment amb recurs a romanent de tresoreria per a despeses generals.
El regidor Sr. Sebastià Ribes formula una pregunta relativa a l’import de la partida de
retribucions del personal laboral fix demanant si, en l’import establert, està contemplada la part
de la recuperació de part de la paga extra de 2012, prevista recentment.
La Sra. alcaldessa, amb aclariment de la Sra. secretària, respon que a l’hora d’analitzar la
modificació de partides es va comprovar que, les diferents partides del capítol I on s’hagués
d’imputar aquesta despesa, disposaven de consignació suficient per atendre aquest pagament
addicional.
El regidor Sr. Sebastià Ribes demana informació sobre la diferència entre partida relativa a la
servitud de pas per canonada d’aigua al cementiri, prevista amb 2.500 €, ja que – al conveni
signat – s’estableix una quantitat de de 1.009, 93 €.
La Sra. alcaldessa, amb aclariment de la Sra. secretària, respon que la despesa compromesa serà
la que fixi el conveni i, per tant, els 1.009, 93 € de manera que, en aquest cas, sobrarà crèdit a
aquesta partida. En aquest sentit s’explica que l’import es corresponia a una previsió inicial i les
despeses seran, finalment, les que resulten del conveni signat.
Fets aquests aclariments i sotmesa la proposta a votació, aquesta resta aprovada per
unanimitat aprovada per unanimitat dels regidors de la Corporació, que són onze.
4. Ratificació del conveni signat entre l’Ajuntament i el Sr. Ramon Cortasa i 1 per a la
constitució de servitud d’aqüeducte.
Atès que, en data 25 de setembre de 2015, es va signar entre l’Ajuntament d’Alcoletge i els Srs.
Ramon Lladós Cortasa i Juana Guasch Ripoll, un conveni per mitjà del qual s’acordava la
constitució d’una servitud d’aqüeducte sobre la parcel·la 2 del polígon 3 d’Alcoletge, de la seva

propietat, i a favor de la parcel·la 3 del polígon 3 d’Alcoletge, propietat de l’Ajuntament
d’Alcoletge,
Atès que l’objecte d’aquesta servitud es el de subministrar aigua potable, des de la xarxa
municipal, al cementiri, que no disposa – actualment- de cap tipus d’abastament d’aigua, arran
del trencament d’una canonada de reg que discorria pel camí peatonal d’accés al cementiri
municipal,
Atès que per evitar danys en aquest camí, s’ha considerat adient formalitzar una servitud
d’aqüeducte per tal de construir una canonada al límit existent entre el camí municipal i la finca
del Sr. Lladós, obra que s’executaria entre l’Ajuntament (obra civil) i l’empresa concessionària
dels serveis d’aigua i clavegueram, SOREA. S.A. (tubs i material), ocupant-se, segons consta en
l’expedient i a l’empara de l’informe dels SSTT municipal, una superfície total de 329, 40 m2,
Atès tanmateix, que s’ha determinat l’import que – en concepte d’indemnització – es
consideraria procedent per compensar la servitud projectada, el qual es xifra en un total de
1.009, 93 €,
Atès que, a aquests efectes, s’ha redactat el corresponent conveni, el qual ha estat oportunament
signat entre les parts, sens perjudici que – tal i com es preveu en la seva clàusula dotzena –
resulti procedent sotmetre’l a ratificació del ple de la Corporació,
Vistos els antecedents exposats, la Sra. alcaldessa formula, al ple de la Corporació, la següent
proposta d’acord:
Primer.- Ratificar, en tots els seus termes, el conveni signat el dia 25 de setembre de 2015,
entre l’Ajuntament d’Alcoletge i els Srs. Ramon Lladós Cortasa i Juana Guasch Ripoll, d’una
servitud d’aqüeducte sobre la parcel·la 2 del polígon 3 d’Alcoletge, de la seva propietat, i a
favor de la parcel·la 3 del polígon 3 d’Alcoletge, propietat de l’Ajuntament d’Alcoletge, per tal
d’instal·lar una canonada d’aigua potable per a garantir aquest subministrament al cementiri
municipal.
Segon.- Notificar aquest acord als interessats en l’expedient i donar-hi la publicitat que
legalment procedeixi.
Abans de sotmetre la proposta a votació la Sra. alcaldessa reitera les explicacions donades en un
ple anterior i, també, en seu de Junta de Portaveus, relatives a la necessitat de subministrar aigua
al cementiri, arran del trencament d’una canonada existent. Com sigui, indica, que per reparar
aquesta canonada o substituir-la s’havia d’aixecar un camí peatonal recentment executat per
l’Ajuntament, es va considerar més adient preveure que aquesta canonada passes per una finca
veïna establint la corresponent servitud, tal i com s’ha exposat.
S’ha fet una valoració per part de l’arquitecte municipal a partir d’antecedents similars i,
especialment, de l’expedient de compra per l’Ajuntament d’una finca veïna al cementiri,
aplicant aquests valors i – sobre els mateixos – imposant uns coeficients correctors per quant
una servitud no equival a una compra o una expropiació. D’aquest informe en resulten,
finalment, els valors aplicats i l’import final fixat per la servitud.
El regidor Sr. Ribes intervé per demanar informació en relació al que ja es va comentar en Junta
de Portaveus sobre que, aquesta servitud, permetria portar altres serveis. Així planteja la
possibilitat que, enlloc de tractar-se com a una servitud d’aqüeducte, es configuri com una
servitud per a pas de serveis, en general. D’aquesta manera, indica, si en un futur s’hi hagués de
passar serveis com llum o gas o altres, es tindrien aquests metres reservats i es podrien utilitzar
directament a partir del conveni signat. El regidor considera correcte el que ha fet

l’Ajuntament, en preveure una servitud de 1,80 metres d’amplada, però estima convenient
ampliar el contingut del conveni.
La Sra. alcaldessa comenta que al seu entendre es, sobretot, un tema de denominació però, ara
per ara, el document i el conveni signat parla de servitud d’aqüeducte i es aquest document el
que es sotmet a ratificació del Ple.
El Sr. Pifarré i la Sra. Pascual intervenen per comentar que, en qualsevol cas, cal comptar amb
el vistiplau de l’altra part del conveni, en relació a un eventual canvi de denominació ja que el
document signat i a ratificar és el que és.
El Sr. Carvajal creu que seria important aquesta modificació perquè en un futur i, si fos
necessari passar nous serveis per la zona, l’Ajuntament no es pugui trobar amb l’oposició de
l’altra part dient que no consta, en el document signat, res més que la referència a una servitud
d’aqüeducte.
La Sra. alcaldessa indica que es pot analitzar el tema i la superfície es va preveure, ja, amb
caràcter ampli per garantir les necessitats de l’Ajuntament tot i que, potser, no queda prou clar
amb el nom donat al conveni. Explica que s’estudiarà la possibilitat d’elaborar un document
annex al conveni per tal que inclogui els aspectes ara esmentats.
Fets aquests aclariments i sotmesa la proposta a votació aquesta resta aprovada per deu
vots a favor i l’abstenció de la regidora Sra. Ma. Carme Lladós, per interès directe en
l’assumpte, d’acord amb l’art. 21 del Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals i
disposicions concordants.
5. Donar compte de les resolucions d’alcaldia en matèria de canvis en la tresoreria
municipal.
Atès que en el ple de l’Ajuntament de data 9 de juliol de 2015, es va donar compte – entre
d’altres – de les resolucions relatives al nomenament del Tresorer de l’Ajuntament d’Alcoletge,
i, per tant, del decret núm. 138/2015, de 17 de juny, que – en la seva part dispositiva – establia
el següent:
“DECRET NÚM. 138 / 2015(...)
Primer.- Designar, de conformitat amb l’art. 2.f del Reial Decret 1732/1994, de 29 de
juliol, com a Tresorer de l’Ajuntament d’Alcoletge, amb les funcions que assigna a
aquest càrrec la legislació vigent, al regidor Sr. Josep Ma. Pifarré Bazús.
Segon.- Acordar, de forma expressa, rellevar el regidor nomenat com a Tresorer de
l’obligació de constituir la fiança a què es refereix l’art. 164.2 del RDL 781/1986, de 18
d’abril¸ en aplicació del que preveu l’Ordre de 16 de juliol de 1963 acordant-se que la
resta de membres de la Corporació seran responsables solidaris del resultat de la seva
gestió, en els termes previstos per la legislació vigent.
Tercer.- Autoritzar el regidor Sr. Josep Ma. Pifarré Bazús per tal que, conjuntament
amb la Sra. Maria Lluïsa Prat Boneta, Alcaldessa de l’Ajuntament d’Alcoletge i la Sra.
Maria Jesús Pena Navarra, Secretària-Interventora d’aquesta Corporació, puguin
disposar dels fons existents als comptes corrents i d’estalvi de les entitats bancàries amb
que l’Ajuntament d’Alcoletge en tingui concertats. A aquests efectes serà necessària la
signatura conjunta de les tres persones indicades per tal de poder disposar de fons de la
Corporació Municipal.

Quart.- Acordar que es procedeixi al canvi d’autorització de signatures davant de les
entitats bancàries amb les quals operi aquesta Corporació, a favor de les persones que
s’indiquen:
•
•
•

Alcaldessa – Presidenta: Sra. Maria Lluïsa Prat Boneta.
Tresorer: Sr. Josep Ma. Pifarré Bazús.
Secretària - Interventora: Sra. Maria Jesús Pena Navarra.

Cinquè.-Notificar aquests acords a l’interessat en l’expedient, el qual haurà d’acceptar
de forma expressa aquest càrrec, abans que transcorrin 24 hores a comptar des de la
notificació d’aquesta resolució. No obstant això es considerarà acceptat, tàcitament, el
càrrec en cas que el regidor designat no manifesti oposició expressa al nomenament en
el termini abans indicat o es faci exercici exprés de les funcions atribuïdes al Tresorer
de la Corporació.
Sisè.-Acordar que l’efectivitat del nomenament es produirà un cop transcorregudes 24
hores a comptar des de la notificació d’aquesta resolució, en correspondència amb el
que preveu l’apartat anterior.
Setè.- Acordar, en tot cas, que aquesta resolució es sotmeti a ratificació per part del ple
de la Corporació, en la sessió extraordinària que es convoqui, en compliment del que
preveu l'article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals i disposicions concordants, sens perjudici d’establir la retroactivitat
d’aquesta ratificació a la data d’aquesta resolució.
Vuitè.-Acordar la publicació d’aquesta resolució com legalment procedeixi. (...) “
Atès que aquesta resolució es va fer pública en el BOP de Lleida núm. 145, de 30 de juliol de
2015, per mitjà d’edicte comprensiu del cartipàs municipal resultant de les eleccions locals
2015,
Atès no obstant que l’article 3 del Reial Decret Llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual es
concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten
altres mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul a l’economia, modifica l’apartat 2 de
l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local, en els termes
següents:
“La escala de funcionarios de administración local con habilitación de carácter
nacional se subdivide en las siguientes subescalas:
a) Secretaría, a la que corresponden las funciones contenidas en el apartado 1.a)
anterior.
b) Intervención-Tesorería, a la que corresponden las funciones contenidas en el
apartado 1.b).
c) Secretaria-Intervención, a la que corresponden las funciones contenidas en los
apartados 1.a) y 1.b).”
Atès que, aquesta modificació implica, d’acord amb els criteris dictats per la Direcció General
de Funció Pública, que des de l’entrada en vigor del Reial Decret Llei, o sigui des del 13 de
setembre de 2015, els funcionaris de la subescala de secretaria-intervenció tenen atribuïdes per
igual les funcions de secretaria, comprensiva de la fe pública i l’assessorament legal preceptiu,
de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera i pressupostària i de
comptabilitat, tresoreria i recaptació; de manera que aquestes funcions no poden ser
desenvolupades per regidors,

Atès que segons els criteris dictats per a l’aplicació d’aquestes modificacions legals i, fins que
no existeixi un desenvolupament reglamentari que reguli el règim jurídic dels FALHN, es
considera que el desenvolupament de les funcions de tresoreria en municipis de menys de 5.000
habitants, es poden articular per una de les cinc opcions que planteja,
Atès que entre les mesures previstes es contempla que, de forma transitòria i, amb la finalitat de
garantir l’actuació de l’ens local, en aquells casos en que no sigui possible qualsevol de les
altres alternatives proposades (agrupació de tresoreria; lloc de col·laboració reservat a FHN;
Diputació provincial o entitats equivalents, a través dels serveis d’assistència tècnica; per altre
funcionari d’Administració Local amb habilitació nacional que pertanyi a un altre municipi, per
mitjà de l’acumulació de funcions) la mateixa persona podrà desenvolupar les funcions de
secretaria, intervenció i tresoreria,
Atès que s’ha considerat, per tal de garantir la gestió ordinària dels assumptes municipal, que la
mesura més adient a adoptar es la de que la mateixa persona que duu a terme les funcions de
secretaria-intervenció, assumeixi les funcions de tresoreria, sens perjudici de què posteriorment
s’adoptin altres mesures d’acord amb els criteris fixats per la DGAL,
Atès que això ha comportat que es dicti resolució per la qual es designa, de forma transitòria, a
la secretària interventora de la Corporació com a tresorera municipal, pel present es dona
compte al ple municipal del decret d’alcaldia relatiu al canvi acordat en les funcions de la
tresoreria municipal que – en la seva part dispositiva – estableix el següent:
“DECRET NÚM. 251 / 2015
Primer.- Deixar sense efectes el nomenament de Tresorer de l’Ajuntament
d’Alcoletge, formulat a favor del regidor Sr. Josep Ma. Pifarré Bazús, per mitjà
de decret d’alcaldia núm. 138/2015, de 17 de juny.
Segon.- Acordar que, de forma transitòria, serà la Sra. Maria Jesús Pena
Navarra, secretària – interventora de l’Ajuntament d’Alcoletge, l’encarregada
d’assumir les funcions de tresoreria de l’Ajuntament d’Alcoletge.
Tercer.- Acordar que es procedeixi al canvi d’autorització de signatures davant
de les entitats bancàries amb les quals operi aquesta Corporació, a favor de les
persones que s’indiquen:
• Alcaldessa – Presidenta: Sra. Maria Lluïsa Prat Boneta.
• Tresorera: Sra. Maria Jesús Pena Navarra.
• Secretària - Interventora: Sra. Maria Jesús Pena Navarra.
Quart.-Acordar la publicació d’aquesta resolució com legalment procedeixi.(...)
Tots els regidors presents resten assabentats del contingut d’aquesta resolució.
6. Proposta de resolució d’adhesió al pacte d’alcaldes / alcaldesses.
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes/esses” una de
les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita
contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un procés no formal de consultes
amb motes ciutats europees.
El dit Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir
els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions
d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.

El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, integrat,
a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que s’ha de
considerar que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal
recolzar els seus esforços.
L’Ajuntament d’Alcoletge té la voluntat d’avançar cap a l’establiment de polítiques eficaces per
a reduir la contaminació que ocasiona l’escalfament global mitjançant l’adopció de programes
d’eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l’edificació, a més de la promoció de
fonts d’energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la UE
(març 2007) que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 20% fins l’any 2020,
incrementant en un 20% l’eficiència emergència i aconseguint que un 20% del subministrament
energètic procedeixi de fonts renovables.
Per tot l’exposat es proposen al ple municipal els següents acords:
Primer.- L’Ajuntament d’Alcoletge fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2020 i
adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per cent
per a 2020 mitjançant la creació de plans d’adjudicació en favor de les fonts d’energia
renovables.
Segon.- L’Ajuntament d’Alcoletge es compromet a elaborar un Pla d’Acció d’Energia
Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al Pacte. L’abast del
document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió de Transport i
Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les
accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per la realització d’aquestes tasques es
disposarà del suport, regulat mitjançant conveni, de la Diputació de Lleida, coordinadora
territorial del Pacte a la Terres de Lleida.
Tercer.- L’Ajuntament d’Alcoletge es compromet també a elaborar un informe bianual per
l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a informar de
les fites obtingudes en acompliment del Pla d’Acció i a participar (en els termes que consideri
oportú) en la Conferència d’Alcaldes/esses per l’Energia sostenible a Europa.
Quart.- Comunicar els presents acord al Comissari de Transports i Energia de la Unió Europea
i al President de la Diputació de Lleida.
Abans de sotmetre la proposta a votació la Sra. alcaldessa explica que aquest pacte té origen en
un programa marc de la UE l’objectiu del qual és reduir les emissions de CO2 i, indirectament,
duu a terme un estalvi energètic.
Si l’Ajuntament s’adhereix al pacte es compromet a duu a terme aquestes reduccions amb
mesures anuals i amb un horitzó cap a 2020. Així, explica, cal fer un estudi per veure quines
mesures es poden adoptar, anualment i com a Ajuntament, per reduir la despesa energètica i les
emissions de CO2.
L’actual equip de govern va considerar interessant adherir-se a aquest pacte no només per
l’objectiu del mateix sinó perquè les línies d’ajut del FEDER aniran en aquesta línia. Així les
ajudes del FEDER es previst que, enlloc d’adreçar-se a grans obres, es destinaran a actuacions
vinculades a energies renovables, actuacions d’estalvi energètic, etc.
La Sra. alcaldessa recorda que l’Ajuntament ja ha dut a terme actuacions en aquest sentit com el
canvi de lluminàries a sistemes LEd al casc urbà i, a partir d’ara, s’hauran d’assenyalar les
accions anuals a duu a terme.

Fets aquests aclariments, l’acta resta aprovada per unanimitat dels regidors de la
Corporació, que són onze.
7. Proposta d’aprovació del Manifest Institucional amb motiu del Dia Internacional per a
l’eliminació de la violència envers les dones.
L’any 1999 l’Assemblea general de l’ONU va declarar el 25 de novembre Dia Internacional per
a l’eradicació de la violència contra les dones. Per aquest motiu, any rere any, representants de
les institucions de govern, entitats, agents socials i ciutadania de Lleida ens apleguem per
manifestar el nostre profund rebuig a qualsevol acte de violència masclista, i amb l’esperança
que en un futur no gaire llunyà aquesta greu xacra social no formi part de les nostres vides.
Els orígens d’aquesta commemoració es remeten al Primer Encontre Feminista de
Llatinoamèrica i el Carib, de l’any 1981, amb l’acord de dedicar un dia, a nivell mundial, a
denunciar i eliminar la violència contra les dones, triant aquesta data en record del brutal
assassinat, ordenat pel dictador Rafael Trujillo el 1960, de les germanes Mirabal, activistes
polítiques i socials dominicanes.
La violència masclista és un fet transversal que afecta dones de totes les ètnies, cultures,
ideologies, creences religioses, nivells socials i educatius... És fruit d’una discriminació
persistent, estructural i profunda, que ha anat passant de generació en generació a través de la
nostra educació i en el context d’una societat patriarcal que perviu pel desequilibri de les
relacions entre homes i dones.
Malgrat que cada cop és més visible i la societat n’està més conscienciada, la violència envers
les dones no ha disminuït; al contrari, continua augmentant i ampliant el seu camp d’actuació.
És per això que cal continuar insistint i treballant per arribar a un grau de tolerància zero a
qualsevol manifestació de violència contra les dones, tant a nivell individual com col·lectiu.
Per avançar en aquesta línia comptem amb un marc legal dels més avançats d’Europa. Cal, però,
que aquesta legislació sigui coneguda i aplicada sense cap marge de tolerància. I també cal
avançar en l’àmbit cultural i educatiu i promoure un canvi de mentalitats, actituds i valors
encaminats a assolir una societat plenament igualitària i lliure de violència.
A l’empara d’aquests antecedents la Sra. Alcaldessa proposa al ple de la Corporació
l’aprovació del següent MANIFEST:
MANIFEST INSTITUCIONAL
DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA ENVERS
LES DONES
25 de novembre de 2015
Avui 25 de novembre, les administracions públiques i la societat civil tornem a trobarnos per manifestar, una vegada més, el rebuig a la violència masclista i denunciar-ne les
causes que l’originen amb la ferma voluntat de no detenir-nos fins eradicar-la.
En el compromís d’eradicar la violència masclista totes les institucions públiques, molt
especialment els Ajuntaments Catalans, de la mà de les entitats de dones i del moviment
feminista, ens hem unit per dotar Catalunya d’un marc legal, per construir una xarxa de
recursos d’atenció i recuperació per a les dones i per als seus fills i filles i per dissenyar
protocols d’actuació que compten amb la participació de persones professionals
d’àmbits diversos. Per la seva banda, la societat catalana augmenta dia a dia la seva
sensibilitat i implicació davant les diferents manifestacions de la violència masclista.
Això no obstant, la violència contra les dones és una realitat persistent i cruenta tal i
com demostren les xifres de dones assassinades i les denúncies per violència masclista i,
en concret, per agressió sexual. L’amenaça de ser violentades és permanent i s’accentua

entre les dones més joves, fet que posa de manifest la necessitat d’abordar àmpliament
les causes i les conseqüències, els perquès i les complicitats a nivell individual i social.
En aquest sentit, és del tot imprescindible denunciar la complicitat social i cultural dels
missatges que fomenten el sexisme, de les imatges que tracten el cos de les dones com a
objectes sexuals, de les narratives que emmascaren les agressions sexuals contra les
dones i les fan responsables de l’agressió viscuda, de les actituds que promouen
estereotips de gènere i rols patriarcals i de la banalització del masclisme.
Les institucions i les organitzacions de la societat civil hem de ser un reflex fidel de
l'alternativa que representem i del compromís que defensem per l’eradicació de la
violència masclista. La nostra responsabilitat individual i col·lectiva passa per acceptar
que no hi ha canvi social que no comenci per nosaltres mateixos i per entendre que la
violència contra les dones és conseqüència d’un sistema social que porta inscrit en el
seu ADN el masclisme com a ordre simbòlic per significar i interpretar la realitat.
Tal i com recull la llei catalana, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, el
masclisme és el concepte que defineix les conductes de domini, control i abús de poder
dels homes sobre les dones i que ha imposat un model de masculinitat que encara és
valorat per una part de la societat com a superior. La violència masclista és l’expressió
més greu i devastadora d’aquesta cultura que destrueix vides i impedeix els
desenvolupament dels drets, la igualtat d’oportunitats i les llibertats de les dones.
Conseqüentment, la violència masclista només es pot eradicar si desautoritzem
l’estructura ideològica patriarcal que legitima la desigualtat i la subordinació de les
dones i organitza la vida a partir d’un principi de jerarquia que situa les dones com a
ciutadanes de segona categoria.
Per tant, és prioritari situar la prevenció d’aquesta violència com una política
estratègica, més encara en aquest context de construcció de noves estructures i d’ideació
d’un nou horitzó de possibilitats. Catalunya necessita un Pla de Prevenció a nivell
nacional que reconegui la urgència d’establir pràctiques de deconstrucció del paradigma
patriarcal i dels discursos masclistes. És per això que les institucions públiques,
conjuntament amb la societat civil, hem de trobar les eines per desplegar la Llei
d’igualtat efectiva de dones i homes, aprovada al passat mes de juliol, perquè és amb el
treball de construir una societat democràtica moderna que eradiqui el sistema patriarcal i
androcèntric que aconseguirem fer front a la violència masclista.
Aquest és el compromís que avui volem manifestar públicament les institucions
catalanes, amb la voluntat de sumar esforços i crear sinèrgies de treball cooperatiu que
ens permetin construir conjuntament dinàmiques innovadores per eradicar
definitivament la violència masclista que representa una greu vulneració dels drets
humans i atempta contra la igualtat efectiva entre dones i homes.
Abans de sotmetre la proposta a votació la Sra. alcaldessa explica que, tal i com s’ha destacat en
els mitjans de comunicació, avui es celebra el dia contra la violència per a l’eliminació de la
violència envers les dones. En aquest sentit s’ha considerat oportú, enlloc de fer un acte i com
que avui s’havia de celebrar el ple, sotmetre aquest manifest a la seva consideració.
La Sra. alcaldessa informa que avui al matí s’ha llegit a Lleida, al c/ Cavallers, aquest manifest,
amb presència de diferents representants polítics i institucionals.
La Sra. alcaldessa considera que es una llàstima que hagi d’existir un dia per aquests temes però
es cert que, cada any, es produeixen assassinats de dones i, per tant, la solidaritat i la proposta
d’adhesió de l’Ajuntament a aquest manifest.
Fets aquests aclariments, l’acta resta aprovada per unanimitat dels regidors de la
Corporació, que són onze.

8. Informes d’alcaldia.
1. Informació de la relació de factures al ple.
La Sra. alcaldessa, a l’empara de la voluntat del nou equip de govern de mantenir un
criteri de transparència i màxima informació tant als regidors de l’oposició com als
veïns i veïnes d’Alcoletge, posa de relleu que en les diferents sessions plenàries es
donarà compte, específicament, dels decrets d’alcaldia que s’hagin dictat i que es
refereixin a l’aprovació de factures.
Tanmateix, es donarà trasllat, a tots els regidors del detall concret de les factures que
siguin aprovades per cadascun d’aquets decrets.
Així doncs, la Sra. alcaldessa, manifesta que – fins a la data – i en matèria d’aprovació
de factures s’han dictat els decrets següents:
•

Decret 243/2015, pel qual s’aprova la relació de factures núm. 14, per un import
total de 52.252, 43 €.

Tots els regidors presents resten assabentats del contingut d’aquesta informació.
2. Informació de les retribucions dels membres de l’equip de govern.
La Sra. alcaldessa, a l’empara de la voluntat del nou equip de govern de mantenir un
criteri de transparència i màxima informació tant als regidors de l’oposició com als
veïns i veïnes d’Alcoletge, posa de relleu que en les diferents sessions plenàries es
donarà compte, específicament, de les retribucions percebudes pels membres de l’equip
de govern arran de la gestió municipal i en els termes establerts en el cartipàs municipal.
En aquest sentit es fa constar que, les retribucions brutes que es corresponent al mes de
octubre de 2015 són les següents:
Nom
Ma. Lluisa Prat
Josep Ma. Gras
Ma. Carme Lladós
Josep M. Mateu
Josep M. Pifarré
Georgina Pascual

oct-15
0,00
420,00
525,00
441,00
462,00
126,00
1.974,00

Tots els regidors presents a la sessió resten assabentats del contingut d’aquesta
informació.
3. Informes sobre actuacions municipals
La Sra. alcaldessa explica, a continuació, algunes de les principals gestions o actuacions
dutes a termes per l’Ajuntament, com serien:

Pla acció local 2013-2016.
L’Ajuntament havia previst l’execució del ‘obra “Consolidació de Talús del Tossal del
Mirador del Segrià i Recuperació del dipòsit municipal per a pista poliesportiva a
Alcoletge” amb un pressupost de 498.457,30 euros, mitjançant la inclusió de la mateixa
al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016.
L’ajut total previst per l’execució de l’obra era de 144.703, 47 €. D’aquest import la
quantitat de 119.923, 92 € procediria de la Generalitat i 24.779, 55 €, de la Diputació de
Lleida.
Posteriorment, però, es va deixar sense efectes el Pla d’obres i concretament la línia de
subvenció de la Generalitat (119.923, 92 €) restant vigent l’ajut de 24.779,55 euros de la
Diputació de Lleida i per a l’any 2016.
Actualment i donat que l’obra s’havia d’executar l’any 2016 la Diputació de Lleida, ha
obert un termini d’informació pública del Programa d’inversions locals 2016, als
efectes que els ens locals beneficiaris puguin presentar al·legacions per necessitats
sobrevingudes i fins i tot plantejar un canvi d’obra.
L’Ajuntament, davant la limitació de recursos per executar un projecte d’aquest cost
econòmic,
ha demanat s’autoritzi
únicament l’execució d’una part d’obra,
concretament la consolidació del talús del Tossal de l’Agustinet, que formava part de
l’actuació global inicialment descrita, mantenint els recursos de la Diputació previstos
pel PUOSC per aquesta actuació parcial. Per tant, l’actuació seria per fases i, en primer
lloc, es faria el talús amb un cost estimat d’entorn als 140.000 €
La resposta de la Diputació ha estat favorable a aquesta modificació.
Borsa de nínxols.
Aquest mes s’ha fet arribar als titulars de nínxols del cementiri, que no els mantenen en
bon estat de conservació , un escrit on se’ls demana realitzin actuacions de conservació i
manteniment dels mateixos i alhora se’ls informa de la creació d’una borsa de compra
venda de nínxols de segona mà, per si és del seu interès incloure’ls-hi.
També poden optar per l’opció de cedir el nínxol a l’ajuntament i llavors es poden
utilitzar davant els casos de pobresa o necessitat.
Això s’ha fet per preveure les necessitats d’ampliació del cementiri i en valorar-ho s’ha
comprovat que hi ha bastants nínxols en desús i en mal estat, concretament entorn a uns
20, segons comenta el Sr. Josep Ma. Mateu.
Programa de garantia juvenil
L’Ajuntament ha fet arribar a tots els joves de 16 a 29 anys del poble, que són 482, una
carta on se’ls anima a inscriure’s al programa de garantia juvenil que s’ha impulsat pel
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i que te com a
objectiu ajudar als joves a assolir els seus objectius amb un suport de manera
personalitzada.
Es puntualitza que les cartes s’han adreçat indistintament a tots els joves del municipi
d’entre 16 i 29 anys, ja que l’Ajuntament desconeix la seva situació en cada cas i, per
tant, no pot fer una discriminació prèvia.

S’informa que, des del Consell Comarcal, s’ha comunicat que hi ha 9 joves d’Alcoletge
que ja s’han inscrit al programa.
Es preveu deixar passar un termini prudencial per garantir que tothom hagi rebut la
informació i, posteriorment, es farà una xerrada informativa sobre el tema.
Subvenció Concurs Pintura Ràpida
Es va sol·licitar un ajut directe de la Diputació de Lleida, pels premis a atorgar en el “I
concurs de pintura ràpida” que es va organitzar amb motiu de la Festa Major de
setembre i ens l’han atorgat per import de 1000 euros, corresponent a l’import del
primer i segons premi.
Ampliació recinte piscines municipals
S’ha aprovat inicialment el projecte d’ampliació de la zona verda de les piscines i
condicionament de la piscina petita, redactat per l’arquitecte municipal, Lluís Castelló i
amb un pressupost d’execució per contracta de 56.562,67 euros IVA inclòs. S’ha
publicat oficialment el corresponent anunci d’informació pública del projecte.
Reunió amb els veïns del municipi, titulars de finques en el polígon d’actuació
Francesc Macià.
El passat dilluns, dia 23, a les 21 hores, es va celebrar a la Sala d’actes d’aquest
Ajuntament una reunió amb els titulars de finques al polígon d’actuació Francesc
Macià, per tal de donar-los trasllat del venciment del termini d’ajornament pactat amb
UTE FRANCES MACIÀ (VOLTES, S.L.U. i MUNTATGES ELÈCTRICS TEIXIDÓ,
S. L.) per l’execució de les obres d’urbanització de l’àmbit indicat i escolar el seu parer
davant la necessitat d’adoptar un acord al respecte.
Es puntualitza que, inicialment, es va avisar únicament als propietaris particulars,
excloent – per tant – a bancs i promotores.
A la reunió convocada hi van assistir tots els interessats o les persones que els
representaven, llevat de dos, que no tenen el domicili a Alcoletge.
Tots els assistents, per unanimitat, van manifestar el seu parer en el sentit de què no es
dugués a terme l’obra i, a partir d’ara, s’enviarà un document tipus per tal que
manifestin – expressament – el seu parer i, així, quedi constància a l’Ajuntament,
l’opinió de tots, per escrit.
En aquest sentit cal tenir en compte que els assistents representarien entorn al 48% del
sector i, amb els dos propietaris convocats i que no van assistir, sumarien fins el 51%
aproximadament.
El Sr. Carvajal demana que succeiria si les persones amb les que no s’ha contactat
manifestessin la seva voluntat de fer el carrer. Com també en cas de promotores o
bancs que poguessin treure benefici en cas de fer-se el carrer.
La Sra, alcaldessa i el Sr. Pifarré manifesten que manquen dos propietaris particulars
per manifestar-se i si aquests diuen que no la idea es no fer el carrer perquè es superaria
el 50% de percentatge de participació contrari a fer l’obra.
El Sr. Pifarré planteja la dificultat de fer aquestes obres ja que podria suposar arruïnar
moltes famílies del poble. A més i, respecte de les paraules del Sr. Carvajal, expressa la

dificultat de, avui per avui, treure benefici de fer el carrer ja que el mercat immobiliari
està molt aturat.
El regidor Sr. Ribes informa de la situació de Provallés -promotora que no fou
convocada a la reunió-, en el sentit que dita entitat es troba en concurs de creditors i que
també es contrària a que s’urbanitzi l’àmbit.
La Sra. alcaldessa explica que, en la reunió, es va informar sobre l’evolució de
l’expedient, que arranca de l’any 2007, pel que fa a l’adjudicació de l’obra tot i que,
prèviament, s’havien aprovat els projectes de reparcel·lació i urbanització de l’àmbit.
La Sra. alcaldessa comenta que la dificultat, en aquest cas, es que hi ha una obra
adjudicada i un contracte signat entre l’Ajuntament i UTE Francesc Macià i l’obra, si es
desenvolupa, s’ha de pagar per l’Ajuntament i repercutir les quotes d’urbanització als
veïns i el risc és que, els propietaris, no puguin pagar aquestes quantitats. En aquest
sentit l’equip de govern considera que, a hores d’ara, es molt difícil fer l’obra.
Per tot això i, com que s’ha exhaurit la moratòria, la UTE Francesc Macià ha reclamat a
l’Ajuntament una solució al problema que hauria de passar o, per fer l’obra o per
abonar-los una indemnització equivalent al 6% del benefici industrial deixat de percebre
per la UTE, més les despeses que haguessin assumit fins a la data, ja que la UTE no
admet nova pròrroga en la moratòria.
La Sra. alcaldessa explica que a la vista de l’opinió dels veïns, contrària a que es faci
l’obra, i de l’opinió del propi equip de govern, es continuarà parlant amb UTE
FRANCESC MACIÀ i negociant amb l’empresa per intentar que aquest procés resulti
el menys gravós possible pel poble.
El Sr. Pifarré insisteix en què, si s’obté més del 50% de manifestacions en contra de fer
el carrer, es podria prendre una decisió. Es cert, afegeix, que es podria avisar la resta de
propietaris del sector però no seria necessari. A més hi ha un problema afegit relatiu a la
titularitat de les finques.
La Sra. Georgina Pascual comenta, tanmateix, que la consulta als veïns es fa de forma
totalment voluntària, ja que la responsabilitat i la competència, en aquest assumpte, es
totalment municipal.
El Sr. Pifarré indica que, aquest problema s’ha de solucionar en un moment o en un altre
però adverteix que, si no es fa l’obra, tal i com resulta de l’opinió majoritària dels veïns,
l’Ajuntament haurà de desemborsar una quantitat important en concepte
d’indemnització a la UTE.
El Sr. Carvajal demana si aquesta quantitat l’ha de desemborsar l’Ajuntament. La Sra.
alcaldessa i el Sr. Pifarré indiquen que si ja que, legalment, en ser una indemnització
vinculada a un contracte signat amb l’Ajuntament, no es pot repercutir als veïns. Per
tant, afegeixen, el que cal en aquest moment és negociar amb la UTE per tal que la
indemnització sigui el menor possible.
La Sra. alcaldessa manifesta que continuarà informant els regidors sobre aquest punt.
Resolució de la Concessió del servei de Bar-Quiosc al Tossal dels Morts.
El Sr. Joan Estudillo Garcia, va presentar un escrit davant aquest Ajuntament
manifestant la voluntat de rescindir la concessió que tenia del servei de bar-quiosc del
Tossal dels morts, conseqüència de la manca de rendibilitat, donat que és un servei de

temporada amb una repercussió de costos anuals important, sobretot en matèria de
subministrament elèctric.
L’Ajuntament accepta la resolució de la concessió abans del termini previst que finia el
dia 2 de juny de 2016.
L’Ajuntament properament convocarà una nova oferta per adjudicar la concessió
d’aquest servei.
El Sr. Carvajal comenta la possibilitat de cobrir una part de la marquesina exterior
perquè es pugui aprofitar, quan plou, aquest espai.
La Sra. alcaldessa i el Sr. Gras indiquen que això ja s’ha contemplat, instal·lant algun
element que no afecti massa negativament l’estètica de l’entorn.
El Sr. Pifarré comenta que el problema es que es tracta d’un negoci de temporada i no te
la rendibilitat suficient per cobrir, segons sembla, les despeses que es generen durant tot
l’any, sobretot en matèria de subministrament elèctric.
La Sra. alcaldessa explica que, amb el nou concurs, s’analitzaran les clàusules per
determinar si es pot ampliar la temporada adoptant mesures que permetin aprofitar
l’espai més temps durant l’any, etc.
El Sr. Xavier Iglesias manifesta la seva discrepància sobre el comentari que es un
negoci que no funciona, a la qual cosa el Sr. Pifarré li demana el motiu del seu parer ja
que, aquest extrem, es el que reiteradament han manifestat els titulars de la concessió,
no l’Ajuntament.
El Sr. Iglesias i la Sra. Millas mantenen que tot depèn de com es gestioni pels titulars de
la concessió.
La Sra. alcaldessa manifesta que els actuals titulars tenien molt clar el fet de deixar la
concessió i, per això, se’ls va demanar que fessin la petició el més aviat possible per tal
de poder preparar el nou concurs, amb unes clàusules més favorables per intentar que hi
hagi més interessats en la concessió.
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La Sra. alcaldessa comenta que, per part de diferents entitats del municipi, s’han
organitzat – amb la col·laboració de l’Ajuntament – diferents actes durant aquest cap de
setmana amb motiu de la Marató de TV3 2015, editant-se els tríptics corresponents.
La Sra. alcaldessa convida a tots els regidors a participar al màxim en aquests actes
Tots els regidors resten assabentats del contingut de la informació facilitada.
9. Donar comptes dels decrets d’alcaldia.
D’acord amb el que preveu l’art. 42 del R. O. F. la Sra. alcaldessa dóna compte al ple dels
decrets dictats des de la darrera sessió plenària i que són els relacionats a continuació:
*Decret 235/2015, pel qual s’atorga a GAS NATURAL DISTRIBUCIONS SDG, S. L. llicència
per obertura de rasa per nou subministrament al c/ Ponent.
*Decret 236/2015, pel qual s’atorga a D.A.R. llicència per fer obres consistents en tapar porta i
diverses actuacions en façana d’habitatge del c/ Pompeu Fabra.
*Decret 237/2015, pel qual s’atorga a D.A.R. subvenció per arranjament de façana al c/ Pompeu
Fabra, per import de 300, 01 €.
*Decret 238/2015, pel qual s’aprova els padrons fiscals corresponents a la taxa per prestació del
servei d’abastament d’aigua i taxa del servei de clavegueram corresponents el 3r trimestre de
2015.
*Decret 239/2015, pel qual s’atorga llicència per ocupació de la via pública i llicència municipal
per a la instal·lació d’espectacles públics i atraccions recreatives a favor de A. D. per ubicar
carpa de circ els dies 27 i 28 d’octubre de 2015.
*Decret 240/2015, pel qual s’atorga a favor de E.R.A. llicència per fer obres consistents en
moure envà i arranjament de bany, al c/ Bassa Bona.
*Decret 241/2015, pel qual s’atorga a favor de G.V.G. llicència per fer obres consistents en
canviar rajoles en habitatge del carrer Miralbó.
*Decret 242/2015, pel qual s’atorga a favor de PETROSEGRE, S. L. Llicència per fer obres
consistents en construcció de mur, inclinació de terreny i col·locació de canal amb reixa de
desguàs en finca situada a la C13, km. 11.
*Decret 243/2015, pel qual s’aprova la relació de factures núm. 14/2015 per import de 52.252,
43 €.
*Decret 244/2015, pel qual s’atorga a favor de J.A.F.S. llicència de gual per garatge situat a l’
Av. Generalitat.
*Decret 245/2015, pel qual s’acorda el pagament d’una bestreta a favor de l’AMPA de l’Escola
Mare de Déu del Carme, per import de 10.000 €, destinada a l’adquisició de llibres de text i altre
material didàctic.
*Decret 246/2015, pel qual s’acorda resoldre la concessió administrativa atorgada per al BARQUIOSC del TOSSAL DELS MORTS a favor del Sr. Juan Estudillo Garcia i es determina
l’import del deute pendent amb l’Ajuntament i els terminis i condicions per a la seva liquidació.

*Decret 247/2015, pel qual es denega la llicència sol·licitada per F.L.M. per fer obres a la
parcel·la 43 del polígon 9, d’acord amb els informes que consten en l’expedient.
*Decret 248/2015, pel qual s’aprova inicialment el projecte d’ampliació de zona verda (gespa) i
condicionament de piscina petita, redactat pels SSTT municipals amb un PEC de 56.562, 67 €
(Iva inclòs).
*Decret 249/2015, pel qual s’acorda la devolució de la garantia dipositada pel Sr. Antonio Díaz
Garcia amb motiu de l’execució del contracte de subministrament de l’escultura “El
Recolliment del símbol”.
*Decret 250/2015, pel qual s’atorga targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució en la modalitat de titular no conductor a favor de R.C.P.
*Decret 251/2015, pel qual es deixa sense efectes el nomenament del Sr. Josep Ma. Pifarré
Bazús, com a tresorer i s’acorda que de forma transitòria aquestes funcions siguin assumides per
la secretària-interventora de la Corporació, Sra. Ma. Jesús Pena Navarra; d’acord amb les
modificacions normatives acordades per Reial Decret Llei 10/2015, d’11 de setembre
*Decret 252/2015, pel qual s’acorda la devolució de 48 dies o part equivalent de l apaga
extraordinària del mes de desembre de 2012 (RD 10/2015).
Tots els regidors resten assabentats del contingut d’aquests decrets.
10. Precs i preguntes.
No se’n formula cap.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les vint hores
del dia vint-i-cinc de novembre de dos mil quinze, de la qual s’estén la present acta que, un cop
aprovada, serà transcrita al llibre d’actes de la Corporació, signant-se aquest esborrany per la
Sra. alcaldessa i per mi, la secretària, que ho certifico.
L'alcaldessa,

La secretària,

