Codi Segur de Validació

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=030

ef6a065ee29f4a73a00f87680a5579cb001

Al poble d'Alcoletge, Comarca del Segrià, essent el dia 27 d’abril de 2017.
A les vint hores i trenta minuts, 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 Maria Jesús Pena Navarra, a l'efecte de celebrar sessió
ordinària.

Maria Jesús Pena Navarra
Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 2

22/05/2017 Alcaldessa
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23/05/2017 Secretària-Interventora

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
Sr. Oscar Flores Alarcia
Sr. Sebastià Ribes Aymamí
Sr. Josep Carvajal Plensa
Sr. Xavier Iglesias Rué
Sra. Núria Mirada Palau
Sra. Sara Millas Pérez

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

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 la sessió
ordinària del dia 28 de febrer de 2017, segons preveu l'art. 91.1 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.
Atès que no es formula cap objecció a l’acta aquesta resta aprovada per unanimitat dels
regidors presents a la sessió, que són onze.
2. Aprovació de l’expedient de contractació del servei de neteja viària al municipi
d’Alcoletge.
Vist que per part d’aquesta Corporació s’ha detectat la necessitat de procedir a la contractació
del SERVEI DE NETEJA VIÀRIA AL MUNICIPI D’ALCOLETGE, per diversos motius, entre
els quals es troben, la conclusió del termini de vigència del contracte fins ara existent, el
creixement del municipi i l’augment del nombre d’habitants i, per tant, la major demanda i
noves necessitats vinculades a aquest servei per tal de donar la millor qualitat possible del
mateix als veïns del municipi,
Vist que es tracta d'un contracte de serveis de valor estimat igual o superior a 209.000 euros,
IVA exclòs, d'acord amb el que es disposa en l'article 16.1.b) del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i
l'article 4 de la Directiva 2014/24/UE, es considera que és un contracte subjecte a regulació
harmonitzada, i s'estima que el procediment més adequat per a la seva adjudicació és el
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació,

Pàgina 1 de 19

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Url de validació

Expedient: 2017/198/01.03.00 -Ple

Codi Segur de Validació

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=030

ef6a065ee29f4a73a00f87680a5579cb001

Vist que per part de l’alcaldia s’ha aprovat iniciar l'expedient per a la contractació referenciada
motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació proposada,
Vist que s’han elaborat els corresponents plecs de clàusules administratives particulars per a la
contractació del servei de neteja viària del municipi d’Alcoletge (1) així com el plec de
prescripcions tècniques del servei de neteja viària del municipi d’Alcoletge, que han de regir
l'adjudicació del contracte,

Maria Jesús Pena Navarra
22/05/2017 Alcaldessa
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Vist que, consta certificat d’intervenció d’acord amb el qual existeix amb càrrec a l’exercici
2017 crèdit suficient per atendre les despeses vinculades a aquesta contractació, circumscrites a
l’anualitat de referència (Partida 163.210.00. Infraestructures i bens naturals. Neteja de les vies
públiques). Tanmateix, l’Ajuntament d’Alcoletge assumeix el compromís d’habilitar en les
successives anualitats els crèdits necessaris per atendre la despesa vinculada a la gestió d’aquest
contracte de serveis,
Vistos aquests antecedents i examinada la documentació que l'acompanya, , i de conformitat
amb l'establert en la Disposició Addicional Segona i l'article 110 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, la
Sra. Alcaldessa formula al ple de la Corporació la següent proposta d’acord:
Primer.- Aprovar l'expedient de contractació, subjecte a regulació harmonitzada, mitjançant
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació, per a
la contractació del SERVEI DE NETEJA VIÀRIA AL MUNICIPI D’ALCOLETGE, tot
convocant-ne la licitació.
Segon.- Autoritzar la despesa que per a aquest Ajuntament representa la contractació
referenciada, amb càrrec a l'aplicació 163.210.00. Infraestructures i bens naturals. Neteja de les
vies públiques, de l'estat de despeses del Pressupost Municipal 2017, circumscrita a l’import
aplicable a l’anualitat 2017. Paral·lelament l’Ajuntament d’Alcoletge assumeix el compromís
d’habilitar en les successives anualitats els crèdits necessaris per atendre la despesa vinculada a
la gestió d’aquest contracte de serveis, en els termes de l’art. 174 del TRLRHL i altra
documentació concordant.
Tercer.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte de serveis de SERVEI DE NETEJA VIÀRIA AL MUNICIPI
D’ALCOLETGE,
subjecte a regulació harmonitzada, per procediment obert, oferta
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d'adjudicació.
Quart.- Publicar en el Diari Oficial de la Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l'Estat en el
Butlletí Oficial de la Província de Lleida i, en el Perfil de contractant anunci de licitació,
perquè durant el termini de CINQUANTA-DOS (52) DIES NATURALS, comptadors a partir
de la data d’enviament de l’anunci de licitació al Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE) en
correspondència amb el que preveu l’art. 159.1 del TRLCSP. Si l’últim dia cau en dissabte o
dia festiu, aquest termini s’ajornarà fins el primer dia hàbil següent, a comptar des del dia
següent al de els interessats presentin les proposicions que considerin convenients.
Cinquè.- Publicar els plecs de contractació en el Perfil de Contractant a partir de la data de
publicació de l'anunci en el Diari Oficial de la Unió Europea.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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Paral·lelament hi haurà un control per part del regidor responsable com s’estableix en tots els
serveis.
Fets aquests aclariments i sotmesa la proposta a votació, aquesta resta aprovada per
unanimitat dels regidors presents a la sessió, que són onze.
3. Donar compte del decret d’aprovació de la liquidació del Pressupost General Municipal
2016.
Atès que el RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals , determina que aprovada la liquidació del pressupost, s’ha de donar compte
al Ple del decret d’aprovació de la mateixa,
Atès el que s’ha exposat i havent-se tramitat tot l’expedient tant per donar compliment al que
preveu el TRLRHL i el RD 500/90 i les Ordres per les quals s’aproven les instruccions del
model normal i simplificat de comptabilitat local, la Sra. alcaldessa posa en coneixement del Ple
de la Corporació el contingut del decret d’alcaldia d’aprovació de la liquidació que ofereix les
dades següents:
1.1. Respecte al pressupost de despeses:

Maria Lluïsa Prat Boneta
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EXERCICI EN CURS
Pressupost inicial de despeses
Modificació de despeses
Pressupost definitiu de despeses
Despeses autoritzades
Despeses compromeses
Obligacions reconegudes

2.058.000, 00
268.299, 85
2.326.299, 85
2.122.343, 07
2.122.343, 07
1.941.593, 90
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La Sra. Alcaldessa comenta que als plecs s’estableixen criteris de control, com per exemple, que
els vehicles incorporin un sistema GPS per tal de tenir informació puntual de si s’està duent a
terme el servei i que aquesta informació arribi a l’Ajuntament, per conèixer itineraris, tasques
realitzades, etc.
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En el decurs de la Junta de Portaveus ja es va explicar en detall les característiques del concurs
i, en aquest sentit, el regidor Sr. Sebastià Ribes, així ho posa de manifest i, per tant, manifesten
que els regidors del seu grup hi estan a favor.
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dates que s’estableixin per a la sessions públiques que s’hagin de celebrar, amb una antelació
mínima de set dies pel que fa a la reunió o reunions que s’hagin de celebrar, a fi i efectes de
procedir a la qualificació de la documentació referida en l'article 146.1 del Text Refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i
en els termes previstos en els plecs de clàusules aprovats.

80.823, 82 (1+2)
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EXERCICI EN CURS
Pressupost inicial d’ingressos
Modificacions d’ingressos
Pressupost definitiu d’ingressos
Drets reconeguts
Drets anul·lats
Devolució d’ingressos
Recaptació neta
Drets pendents de cobrament (1)

2.058.000, 00
268.299, 85
2.326.299, 85
2.480.708, 85
40.066, 36
1.325, 92
1.926.985, 45
512.331, 12

EXERCICIS TANCATS
Drets pendents de cobrament inici exercici
Baixes
Recaptació
Drets pendents de cobrament al final de l’exercici (2)
TOTAL DEUTORS PENDENTS COBRAMENT

2.546.341, 69
1.346.987, 69
603.269, 08
599.216, 92
1.108.548, 04 (1+2)

Maria Lluïsa Prat Boneta
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1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
Drets reconeguts nets (+)
Obligacions reconegudes (-)
Resultat pressupostari
- Desviacions positives de finançament
+Desviacions negatives de finançament
+Desp. Finançades romanent líquid tresoreria
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

2.439.316, 57
1.941.593, 90
497.722, 67
60.183, 11
21.059, 04
32.324, 94
490.923, 54

1.4. Romanents de crèdit:
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TOTAL DE CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT
(de (d’ex
1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:

-

1.390.903, 71
1.287.311, 83
103.427, 96
163, 92
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1.860.934, 00
1.860.934, 00
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1.5. Romanent de tresoreria: 2.169.152, 94 €.
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:

Maria Jesús Pena Navarra
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1) FONS LIQUIDS A TRESORERIA A FINAL D’EXERCICI (+)

2.091.364, 69

2) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT.
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs (+)
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats (+)
D’altres operacions no pressupostàries (+)

512.331, 12
596.216, 92
79.937, 14

3) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT.
De pressupostos de despeses. Exercici corrent (+)
De pressupostos de despeses. Exercici tancant (+)
D’altres operacions no pressupostàries (+)

80.659, 90
163, 92
73.452, 07

4) PARTIDES PENDENTS D’APLICACIÓ
Cobraments realitzats pendents d’aplicació pressupostària (-)
Pagaments realitzats pendents d’aplicació pressupostària (+)17
.
I ) ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)
II) (-) SALDO DE DUBTOS COBRAMENT
III) (-) EXCÉS DE FINANÇAMENT AFECTAT

3.143.103, 07
412.809, 99
63.970, 98

ROMANENT TRESORERIA DESPESES GENERALS (I-II-III)

2.666.322, 10

126, 00
17.655, 09

Així mateix i, d’acord amb l’informe d’intervenció, elaborat a l’empara del que preveuen els art.
191.3 del TRLRHL i l’art. 90.1 del RD 500/90, es conclou que s’han acomplert allò que
estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d’abril, de desenvolupament de la Llei
d’Hisendes Locals, en matèria pressupostària;
Així mateix, es conclou que el resultat pressupostari de l’exercici és de 497.722, 67 € i el
resultat pressupostari ajustat és de 490.923, 54 i el RTDG és positiu, per un import de
2.666.322, 10 €.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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Tenint en compte les dades de la liquidació de 2015, cal tenir en compte que, el resultat
pressupostari fou de 495.235, 02 € i el resultat pressupostari ajustat s’eleva a 505.367, 57 €. En
quant al romanent de tresoreria per a despeses generals es positiu, per valor de 2.518.302, 23 €.
Per tant, tant el resultat pressupostari com el RTDG de la liquidació de 2016 millora els resultats
de 2015.
En el mateix sentit s’incorpora en l’expedient un informe d’intervenció sobre el compliment de
l’objectiu d’estabilitat, regla de la despeses i límit del deute amb motiu de l’aprovació del
pressupost, a l’empara del que preveu l’art. 15.3 de l’Ordre HAP/2105/2012, d’ 1 d’octubre, per
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Segons l’informe elaborat a l’empara de l’Ordre HAP/2105/2012 i, a l’hora de calcular la
capacitat o necessitat de finançament derivada de la liquidació es conclou que la CAPACITAT
DE FINANÇAMENT de la Corporació d’acord amb la liquidació és de 422.951, 02 €.
En la liquidació de 2015, aquesta dada era de 240.877, 01 €, per tant també en aquest cas es
milloren les dades respecte de l’exercici anterior.
En quant al compliment de la REGLA DE LA DESPESA i, per tal d’avaluar el seu compliment
s’ha agafat com a base de càlcul la liquidació aprovada del pressupost de 2015,

Maria Jesús Pena Navarra
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D’acord amb la informació que consta en l’expedient, es conclou que el límit de la despesa
corresponent a la liquidació de 2015 era d’ 1.789.224, 24 € i, per la seva banda, el total de la
despesa computable per a l’exercici 2016, ha estat de 1.695.016, 92 €; per la qual cosa i en
existir una diferència positiva entre el límit de despesa i despesa computable per valor de
94.207, 32 €, es COMPLEIX LA REGLA DE LA DESPESA.
Finalment i pel que fa a l’anàlisi del compliment de l’objectiu del DEUTE PÚBLIC, cal tenir
en compte que l’Ajuntament d’Alcoletge, va cancel·lar anticipadament tots els seus préstecs i
bestretes i, per tant, el seu nivell d’endeutament es ZERO. Per això la ràtio del deute viu de
l’Ajuntament és ZERO.
Finalment en quant al període mig de pagament a proveïdors, indicar que el període informat
corresponent al 4t trimestre al MINHAP ha estat de 13 dies.
A l’empara de tots els antecedents, de les dades de la comptabilitat municipal, dels informes que
obren en l’expedient i de la resolució dictada en relació a l’aprovació de la liquidació del
pressupost de 2015, es conclou que es COMPLEIXEN els objectius d’estabilitat pressupostària,
regla de despesa, objectiu de deute públic i morositat.
Fets aquests aclariments es sotmet l’assumpte a la consideració dels regidors de la
Corporació que resten assabentats del decret d’alcaldia relatiu a l’aprovació de la
liquidació del pressupost 2016.
4. Mocions d’alcaldia. Moció d’adhesió al pacte nacional pel referèndum.
La Sra. alcaldessa formula al ple de la Corporació una proposta de moció d’adhesió al Pacte
Nacional pel Referèndum formulada, de forma conjunta, per l’AMI i l’ACM, en els termes
següents, per la seva consideració pel ple municipal:

Maria Lluïsa Prat Boneta
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MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat mes de
desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte Nacional pel
Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi Elena, Maite Arqué,
Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme
Porta
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentr el manifest, els
objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest expressa el següent:
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La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya, té indubtables arrels
històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps. Avui,
Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història,
lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les seves estructures polítiques no el
reconeguin així,
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet mes evident davant del
món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat d’una
gran majoria de la seva població.

Maria Jesús Pena Navarra

Signatura 2 de 2

23/05/2017 Secretària-Interventora

Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de decidir
el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una gran majoria de ciutadanes
i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un
referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i
democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a
favor del seu dret a decidir.
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret constitucional,
permet la realització d’un referèndum a Catalunya, acordat amb l’Estat.
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per la manca de voluntat política dels
Governs d’Espanya. El dret, atès que es susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser entès
com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne
de nous o per agreujar els existents.
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem el
referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat polític
plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.
Per tot això:
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els
apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i
necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el
resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la
voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin
per a l’articulació del Referèndum.
Manifestem la convicció que el referèndum es una eina inclusiva, que permetrà la lliure
expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya han
expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat espanyol.
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho
fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el coneixement
i la validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot.
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En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de manifestar
l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya decideixi llur futur, aquest
Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de Catalunya i als valors
expressats en el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum,
Per tot això la Sra. Alcaldessa formula, al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
Segon.- Subscriure el contingut del MANIFEST PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.

Maria Jesús Pena Navarra
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Tercer.- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin al Pacte
Nacional pel Referèndum i subscriguin el seu Manifest.
Quart.- Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).
Abans de sotmetre la proposta a votació la Sra. Alcaldessa explica que si be aquesta proposta la
presenta l’alcaldia, de fet es de comú acord entre els dos partits que formen l’equip de govern i,
en aquest cas, s’adhereixen a una proposta que es formula conjuntament per l’AMI i l’ACM.
La moció es refereix a l’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum o, sigui, per demanar que es
pugui realitzar un referèndum sobre la independència i, de la mateixa manera que es fan d’altres
accions similars, la Sra. Alcaldessa considera important que l’Ajuntament es manifesti respecte
d’aquest assumpte.
Sotmesa la proposta a votació aquesta ofereix el següent resultat:
Vots a favor: Sra. Ma. Lluïsa Prat, Sr. Josep Ma. Gras, Sra. Ma. Carme Lladós, Sr. Josep Ma.
Mateu, Sra. Josep Ma. Pifarré, Sr. Oscar Alarcia, Sr. Xavier Iglesias, Sra. Núria Mirada, Sra.
Sara Millas.
Abstencions: Sr. Sebastià Ribes, Sr. Josep Carvajal.
Vist el resultat de la votació, la proposta resta aprovada per majoria absoluta.
5. Informes d’alcaldia

Maria Lluïsa Prat Boneta
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5.1.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:
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Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se sentí cridat a participar-hi. Per això és
necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les
legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.

El Sr. Ribes ha comentat l’assumpte en veure que s’havien fet algunes actuacions a l’altra banda
de l’autovia i, per tant, desconeixia la situació i característiques de l’obra. Amb les
manifestacions del regidor considera aclarida la pregunta.

Maria Jesús Pena Navarra
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El Sr. Ribes també demana informació sobre factures relatives a reparacions de columnes al P.I.
La Nora, per import de 2.020 € i pregunta si es tracta d’unes noves lluminàries o de la reparació
de les mateixes.
El Sr. Gras manifesta que es van canviar perquè estaven trencades. En qualsevol cas es
comprovarà oportunament i se n’informarà.
El regidor Sr. Xavier Iglesias intervé, a continuació, per preguntar sobre una factura del Col·legi
Episcopal relativa al lloguer del seu pavelló per entrenar al CFS i pregunta quina es la situació i
perquè es presenta aquesta factura.
La Sra. Alcaldessa intervé per manifestar que el problema és que no hi ha hores disponibles al
pavelló municipal per tal que tots els equips tinguin espais i hores per entrenar i per a partits.
La Sra. Alcaldessa indica que són 12 equips de futbol sala, més el patinatge, per la qual cosa
l’Ajuntament té un seriós problema amb el pavelló i la seva disponibilitat.
El Sr. Carvajal demana, tanmateix, si al Club Futbol Sala hi juga molta gent d’Alcoletge.
La Sra. Alcaldessa indica que hi juga gent del poble i d’altres indrets. En aquest sentit
puntualitza que hi ha 12 equips i tots els petits, que formen part de les categories inferiors, estan
integrats per nens del poble. Una altra cosa són els equips de categories superiors, com l’equip
de 3a Nacional, on es més difícil que juguin nois d’Alcoletge.
El Sr. Xavier Iglesias diu que, precisament, aquest es un tema que volia comentar. Així pregunta
si l’Ajuntament té una política clara en relació al futbol sala.

22/05/2017 Alcaldessa
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El regidor Sr. Josep Ma. Gras indica que es tracta d’un tram de canonada que discorre per la
zona de les piscines i, per tant, i com que únicament em fa ús l’Ajuntament, en aquest tram
final, es considera que és l’Ajuntament qui ha d’assumir aquesta despesa.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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En relació al contingut de les factures presentades, intervé el regidor Sr. Sebastià Ribes per
demanar informació sobre una factura d’arranjament de la canonada Muntanyola, per import de
405, 77 € i sobre si aquest import no s’hauria de repercutir a la col·lectivitat.
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Decret 41/2017, pel qual s’aprova la relació de factures núm. 2, per import de
135.001, 66 €

El Sr. Iglesias comenta que, en el moment en què es va plantejar crear el CFS Alcoletge
l’objectiu que, en aquell moment, tenia com a regidor era que no li interessaven els equips
sèniors, sinó que el que volia era que hi hagués base i que els nens del poble fessin futbol sala.
Així, continua, es plantejaven dues opcions. La primera, continuar amb la base i anar pujant fins
a crear els equips grans o, la segona, disposar de dos equips sènior, com a una eina que també
permetria captar jugadors, ja que no hi havia – en aquell moment – clubs de futbol sala potents
per la comarca i, per tant, invertir en aquests equips sèniors podria també ser interessant per tal
de destacar dins el territori.
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La Sra. Alcaldessa explica que, per arribar a les categories superiors, es necessita un temps i es
comença des de “babies” i van pujant.
El Sr. Gras reitera les seves paraules i la Sra. Alcaldessa manifesta que, en tot cas, el que si que
està resultant complicat es gestionar totes les hores d’entrenaments i partits que hi ha, la qual
cosa provoca greus problemes d’ús del pavelló.
El Sr. Iglesias considera que hi ha moltes coses per tal de reflexionar ja que, per exemple, els
nois i noies que juguen a la base paguen molts diners (entorn 200-300 any) i, per contra, es
possible que mai arribin a jugar als primers equips, perquè són d’elit i, això, es el que cal valorar
des de l’Ajuntament.
La Sra. Alcaldessa indica que els imports que paguen els jugadors de FS són similars als que
paguen els jugadors de l’AEA. En quant a l’evolució dels jugadors dins el club i els diferents
equips en les diverses categories, això es quelcom que ningú pot saber.
El Sr. Iglesias planteja que un Ajuntament d’un poble com el nostre s’ha de plantejar si es
millor jugar a primera nacional amb jugadors de fora o, per contra, a primera provincial i fer-ho
amb tots els jugadors d’Alcoletge.

22/05/2017 Alcaldessa

La Sra. Alcaldessa reitera que això es difícil de determinar, entre d’altres coses, perquè no es
pot saber l’evolució dels jugadors i dels equips.
La idea, indica el Sr. Iglesias, es marcar o promoure que, a partir d’una determinada categoria,
hi hagi 3 o 4 jugadors d’Alcoletge a cada equip i si s’ha de baixar de categoria, es baixa, i no
passa res, comenta el regidor.
El Sr. Iglesias indica que, en definitiva, es tracta de diferents polítiques i plantejaments sobre
l’esport al municipi i, per això, només demanava si l’equip de govern te una política clara sobre
el tema i si s’hi ha reflexionat.

Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 2

El regidor Sr. Oscar Flores indica que s’ha reflexionat molt sobre el tema i la Sra. Alcaldessa
puntualitza que, actualment, a l’equip sènior hi ha 4 jugadors d’Alcoletge.
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Per això la pregunta sobre la política municipal en relació al CFS.
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El Sr. Iglesias diu que es important fer una base però si, finalment, aquests jugadors no poden
jugar en els equips grans, als quals l’Ajuntament manté i aporta uns recursos, es quelcom que
s’ha de valorar i veure si es el que es vol, tenint en compte que el CFS ja té uns sis anys,
aproximadament.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=030

El Sr. Iglesias pregunta, per això mateix, si l’actual equip de govern té una política clara en
quant al futbol sala i, en definitiva, si es vol mantenir dos equips al més alt nivell on no hi
juguin jugadors del poble o, per contra, es considera millor baixar de categoria però garantir
que els jugadors del poble participin en els equips.

Codi Segur de Validació

El Sr. Gras manifesta que, al seu entendre, té sempre sentit perquè portar el nom d’Alcoletge
arreu ja paga la pena i ja compensa.

Url de validació

El Sr. Iglesias, en aquell moment, va manifestar la seva conformitat amb la idea dels equips
sèniors amb el benentès que, en un futur, s’havia de parlar amb tots els implicats i l’Ajuntament,
per valorar que, si no participaven - en aquests equips - jugadors d’Alcoletge, el projecte no
tindria sentit.
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El Sr. Iglesias puntualitza que, fins a la categoria aleví, com que es juga a futbol 7, es pot
mantenir equips amb nens del poble, però quan es passa a futbol 11, ja no hi ha un nombre
suficient de nens i això es el que passa al futbol gran i per això va venir la idea de crear un club
de futbol sala, per tal que els nens del poble poguessin desenvolupar una activitat esportiva a
Alcoletge, amb bons entrenadors, però tots aquests temes s’han de valorar i analitzar amb cura.
Finalment el Sr. Iglesias concreta que potser no hauria de ser tant el propi Ajuntament sinó
demanar als nens i nois que juguen sobre quin model de club creuen que s’ha de mantenir o
prefereixen, sobretot als juvenils que han de passar a sèniors, i que potser han de marxar a un
altre equip per manca de nivell per jugar als equips d’Alcoletge. El regidor considera que es trist
que tots els nois que s’han format durant aquest temps es vegin forçats a marxar perquè no tenen
prou nivell per jugar en els equips de les categories superiors d’Alcoletge.

23/05/2017 Secretària-Interventora

El Sr. Gras indica que, quan molts estan deixant el futbol de camp per anar al futbol sala, deu
ser per algun motiu.
La Sra. Alcaldessa indica que no cal entrar en competències i debats entre equips perquè el que
s’ha de fer es sumar entre tots.
El Sr. Iglesias manifesta que si l’equip de govern ha reflexionat sobre el tema i té clar
l’assumpte li sembla perfecte.
La Sra. Alcaldessa indica que es un tema complex i que es evident que els equips inferiors tenen
més jugadors del poble que els de categories superiors, en què això es més difícil.
Tots els regidors presents en resten assabentats.

Maria Jesús Pena Navarra

Signatura 2 de 2

5.2. Informació d’actuacions municipals.
1. OBRES MUNICIPALS
a. CEMENTIRI MUNICIPAL
La Sra. Alcaldessa informa dels expedients de contractació que, fins a la data, es troben en
tràmit i de la situació dels mateixos.
Així i a banda de l’inici de la licitació de la neteja viària, s’estan tramitant dos contractes
menors vinculats al cementiri municipal.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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En concret les actuacions previstes són:
1. Construcció de 27 nínxols al cementiri municipal, amb un pressupost previst de 26.218,
19 € i 5.505, 82 € en concepte d’IVA i
2. Portada d’aigua a la zona enjardinada del cementiri, amb un pressupost estimat de 1.875
€ i 393, 75 € en concepte d’IVA.
Respecte d’aquestes dues actuacions i sens perjudici que es tractaria de contractes menors,
l’Ajuntament ha considerat convenient formular invitació als contractistes del municipi per tal
que, si ho estimaven oportú, presentessin les seves ofertes, en el termini acordat. Els
contractistes convidats han estat cinc.
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Constructora d’Alcoletge, SCCL
Manteniment i Reformes Ponent, SL
Galo Vélez González

Les ofertes més avantatjoses han estat les següents:
1. Construcció de 27 nínxols al cementiri municipal: Galo Vélez González. Import:
25.169, 46 € i 5.285, 59 € en concepte d’IVA.
2. Portada d’aigua a la zona enjardinada del cementiri: Manteniment i Reformes Ponent,
SL. Import: 1.687, 50 € més 354, 37 € en concepte d’IVA.

Maria Jesús Pena Navarra
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Per tant, de forma imminent es dictaran les corresponents resolucions acordant l’adjudicació de
les actuacions i es formalitzarà la documentació administrativa necessària per tal que, en breu,
s’iniciïn aquestes actuacions.
b. AMPLIACIO DE LA LLAR D’INFANTS
En quant a aquesta actuació, també prevista al pressupost de 2017, per decret d’alcaldia de 22 de
març de 2017, es va aprovar l’expedient de contractació, per procediment obert així com els
corresponents plecs de clàusules.
El pressupost de l’actuació es de 66.221, 20 € més 13.906, 45 € en concepte d’IVA.
Aquesta actuació es va publicar, a més de a la web municipal, al perfil del contractant així com
al BOP de Lleida núm. 66 de data 4 d’abril de 2017.
D’acord amb això, el termini per presentar les ofertes pels licitadors interessats, finalitza el dia
2 de maig de 2017 (inclòs).
Per tant, en aquest moment, l’Ajuntament està a l’espera de rebre les ofertes per totes aquelles
empreses interessades a fi i efecte de continuar el procediment fins a l’adjudicació de les obres i
el seu inici, a la major brevetat possible.
La Sra. Alcaldessa comenta que a l’acte públic d’obertura del sobre de proposta econòmica,
previst, en principi, pel dia 10, hi estan els regidors convidats.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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c. MILLORA DE CAMINS AMB ÀRIDS RECICLATS.
L’Ajuntament d’Alcoletge tenint en compte que, aquesta actuació està inclosa en el pressupost
de 2017, amb una subvenció reconeguda de 22.755, 60 € i un cost estimat de 48.631, 33 € ( IVA
inclòs ), preveu iniciar el seu procediment de licitació en breu, partint de la consideració que
també es tractaria d’un contracte menor.
S’informarà puntualment del desenvolupament d’aquest expedient.
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La Sra. Alcaldessa procedeix a explicar quina es la situació, a hores d’ara, del concurs per a la
licitació del servei de recollida d’escombraries al Segrià.
La Sra. alcaldessa comenta que s’està preparant un estudi relatiu als pobles que han decidit el
sistema de recollida a través d’illes de contenidors. Es un estudi encarregat per l’Agència
Catalana de Residus, que és qui abonarà el seu cost
Així, explica, un equip de tècnics anirà a cada municipi i, per tant, també a Alcoletge, per
analitzar quantes illes de contenidors es necessitarien i quina seria la seva ubicació més idònia.
Finalment es redactarà el concurs plantejant-se lots diferents, diferenciant els casos d’illes de
contenidors i els de recollida porta a porta.

Maria Jesús Pena Navarra
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Els regidors comenten que es un tema complex, que cal elaborar bé per garantir el correcte
funcionament del servei.
2. ACTIVITATS FESTIVES, CULTURALS I ESPORTIVES.
SETMANA CULTURAL
Per part de l’Agrupació Cultural i Recreativa Els Timons s’està realitzant des del dia 19 d’abril i
fins el proper dilluns dia 1 de maig de 2017, la SETMANA CULTURAL, amb actes diversos i
molt interessants adreçats a tot el públic en general. Aquests actes, com és habitual, compten
amb el suport de l’Ajuntament d’Alcoletge.
L’Ajuntament ha col·laborat amb l’activitat de cinema mut, amb una pel·lícula de Buster
Keaton, i música en directe. L’Ajuntament també ha col·laborat amb el taller organitzat, el
diumenge al matí al pavelló municipal, per l’AMPA de la Llar d’Infants Lo Tossalet.
BUUUF 2017
Està preparada ja la nova edició del BUUUF Pallassos i Bufons a la Gorra, que es durà a terme
durant els dies 28, 29 i 30 d’abril de 2017, d’acord amb un ampli programa que serà objecte de
difusió general. Aquest festival, que ja arriba a la tercera edició al municipi, ve comptant amb
un elevat suport per part del públic en general i tothom hi està, evidentment, convidat.
Tots els regidors en resten assabentats.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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6. Donar compte 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 31/2017. Resolució per la qual es tracta com a residu sòlid urbà un vehicle
abandonat titularitat de D.L.V.
Decret 32/2017. Resolució autoritzant devolució d’aval en llicència d’obres 74/2013.
Decret 33/2017. Resolució autoritzant canvi de titularitat de llicència d’activitat 3/2017.
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Decret 34/2017. Resolució atorgant llicència d’obres per repassar i pintar façana al c/
Nou. Peticionari: R.S.V.
Decret 35/2017. Resolució atorgant subvenció a l’entitat Els Timons amb motiu de la
Cavalcada de Reis 2017.
Decret 36/2017. Resolució incoant expedient de recuperació d’ofici de finca municipal
Decret 37/2017. Resolució autoritzant a AEA la celebració del Carnestoltes 2017.
Decret 38/2017. Resolució relativa al canvi de titularitat d’un nínxol al cementiri
municipal.
Decret 39/2017. Resolució aprovant el padró de guals 2017.
Decret 40/2017. Resolució acordant una baixa d’ofici al padró d’habitants per
incompliment de requisit de residència.
Decret 41/2017. Resolució referent a l’aprovació de factures corresponents al febrer
2017.
Decret 42/2017. Resolució aprovant el procediment de contractació de l’ampliació de la
Llar d’Infants Municipal.
Decret 43/2017. Resolució d’atorgament de llicència de tinença de gos perillós.
Decret 44/2017. Resolució anul·lant drets corresponents a la reparcel·lació del PAU
Francesc Macià.
Decret 45/2017. Resolució de modificació de l’anul·lació de drets de la reparcel·lació
del PAU Francesc Macià.
Decret 46/2017. Resolució formulant invitacions per a presentar ofertes per l’execució
d’ores de construcció de 27 nínxols al cementiri municipal.
Decret 47/2017. Resolució formulant invitacions per a presentar ofertes per l’execució
d’ores de portada d’aigua a la zona enjardinada del cementiri municipal.
Decret 48/2017. Resolució atorgant una targeta d’aparcament per a discapacitats.
Decret 49/2017. Resolució anul·lant un expedient de recaptació executiva.
Decret 50/2017. Resolució aprovant la certificació d’obra 3 de les obres de consolidació
del Tossal de l’Agustinet.
Decret 51/2017. Resolució aprovant la factura 6/2017 presentada per KLOWN
KARRER, amb motiu del Festival BUUUF 2017.
Decret 52/2017. Resolució autoritzant una baixa de gual a la Ctat Prat de la Riba 2-4.
Decret 53/2017. Resolució atorgant llicència d’obres per adequació d’habitatge a
BUILDINGCENTER, S.A.U.
Decret 54/2017. Resolució atorgant llicencia d’obres per reforma de bany. Peticionari:
R.C.C.
Decret 55/017. Resolució atorgant llicència per pintar façana al c/ Major. Peticionari:
E.T.R.
Decret 56/2017. Resolució atorgant llicència d’obres a favor de AIM DIFFUSION, S L.
Exp 12/2017.
Decret 57/2017. Resolució atorgant llicència d’obres. Exp. 64/2016.
Decret 58/2017. Resolució atorgant llicència per substitució de banyera per plat de
dutxa. Peticionari: J.M.S.P.
Decret 59/2017. Resolució atorgant llicència d’obres a ADAMO. Exp.18/2017.
Decret 60/2017. Resolució atorgant llicència d’obres a favor e J.RT.C. Exp. 17/2017.
Decret 61/2017. Resolució atorgant llicència a GAS NATURAL per subsanar fuita de
gas al c/ Jacint Verdaguer.
Decret 62/2017. Resolució incoant procediment de baixa al PMH 2015.
Decret 63/2017. Resolució incoant procediment de baixa d’ofici al PMH 2015.
Decret 64/2017. Resolució relativa a la devolució d’un aval per execució d’obres a
PERPRO.
Decret 65/2017. Resolució atorgant llicència de tinença de gos perillós.
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Tots els regidors presents es donen per assabentats del contingut d’aquests decrets.
7. Precs i preguntes.
El regidor Sr. Sebastià Ribes intervé per comentar si s’ha de treure a licitació el Bar del Tossal
dels Morts i si saben si hi ha algú interessat.
La Sra. alcaldessa explica que, efectivament, s’està treballant en el tema, partint del mateix
plantejament inicial de l’any anterior i confiant que algú estigui interessat sobretot a partir d’ara
que ja comença el bon temps.

Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 2

22/05/2017 Alcaldessa

En segon lloc demana informació sobre el tema de l’enllumenat de la zona de l’estació.
El regidor Sr. Josep Ma. Mateu intervé per indicar que s’està a l’espera que, per part de
Ferrocarrils, es presenti el projecte tècnic, del qual ja se’n va mostrar un esborrany, i es
procedeixi a la seva instal·lació. A partir d’aquí l’Ajuntament analitzarà si queden zones fosques
per afegir-hi, si s’escau, més lluminàries.
El Sr. Carvajal indica que des d’un primer moment, des de Ferrocarrils, es va comentar que
posarien 3 lluminàries però que mancava la petició de l’Ajuntament.
El Sr. Mateu reitera que ja es va fer aquesta petició i que s’està a l’espera de que es posin les
lluminàries i comprovar com queda la situació.
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Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web



https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=030



Codi Segur de Validació



Decret 66/2017. Resolució aprovant la liquidació del pressupost municipal 2016.
Decret 67/2017. Resolució atorgant subvenció a l’Associació de Jubilats per la
celebració del curs de risoteràpia i les activitats anuals.
Decret 68/2017. Resolució acordant el pagament d’un segon termini a l’AEA.
Temporada 2016/2017.
Decret 69/2017. Resolució atorgant subvenció a l’AEA per l’organització del
Carnestoltes.
Decret 70/2017. Resolució acordant la suspensió de l’aprovació del projecte
d’urbanització i del projecte de reparcel·lació del PAU 16.
Decret 71/2017. Resolució aprovant la liquidació del pressupost de 2016. Revocació del
decret 66/2017.
Decret 72/2017. Resolució incoant procediment de selecció de Jutge de Pau Titular
d’Alcoletge.
Decret 73/2017. Resolució incoant expedient de baix d’ofici al PMH per incompliment
de residència.
Decret 74/2017. Resolució relativa l’atorgament de subvenció a l’AMPA amb motiu de
la neteja del menjador escolar.
Decret 75/2017. Resolució atorgant subvenció a la Coral Sant Miquel Arcàngel. 2017.
Decret 76/2017. Resolució atorgant un avançament de subvenció a l’entitat CFS
Alcoletge.
Decret 77/2017. Resolució atorgant un ajut per activitat de teatre corresponent a la festa
de final de curs del col·legi Mare de Déu del Carme.
Decret 78/2017. Resolució acordant la devolució de fiança dipositada per us de viver
d’empreses per TENCONTROL.
Decret 79/2017. Resolució atorgant un ajut a la Fundació Esclerosi Múltiple 2017.
Decret 80/2017. Resolució atorgant un ajut per l’elaboració de la revista Sant Jordi, a
favor del col·legi Mare de Déu del Carme.

Url de validació
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El Sr. Carvajal insta a que, un cop reposat el cablejat, es soldin les tapes per més garantia o, si
no, que es posi cable aeri que es quelcom que torna a funcionar molt.
El Sr. Gras explica que, actualment, el que s’està posant es un tipus de cablejat que està
connectat a la línia telefònica de manera que, quan hi ha un sabotatge o un robatori, es produeix
una trucada immediata als Mossos d’Esquadra.
El Sr. Carvajal diu que això ja es posava abans però cal disposar d’antenes i per això planteja,
com a alternativa, el cablejat aeri, que per exemple s’està utilitzant a zones de Lleida com a
Torres Salzes, etc.
El Sr. Gras comenta que si, actualment, s’està intentant soterrar el cablejat elèctric per millorar
l’aspecte visual, el que no tindria massa sentit fora tornar al cablejat aeri. A més els exemples
que posa el Sr. Carvajal es refereix a zones on no hi ha empreses establertes.
El Sr. Gras destaca que, afortunadament, feia temps que no es donava una situació de robatori
de cablejat però s’ha d’estar pendent i fins i tot s’ha valorat si es pot comprovar quins son els
autors amb les gravacions de les càmeres de seguretat de les empreses properes, per veure si es
detecta algun vehicle sospitós, etc.
El Sr. Ribes demana, a continuació, informació sobre el centre de dia.

Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 2

22/05/2017 Alcaldessa

La Sra. alcaldessa i Sr. Gras expliquen que, com a centre de dia, l’Ajuntament no té cap
projecte sinó més aviat com a centre de recursos.
La Sra. alcaldessa comenta que s’han informat molt bé del que es i que suposa tant una
residència com un centre de dia i, en definitiva, aquest tipus de projectes suposen uns costos
astronòmics, no únicament en quant a l’obra, sinó en matèria de manteniment i gestió de
serveis. A més, avui en dia, i ha subvencions per atendre aquestes actuacions. Per tant, amb la
conjuntura actual, això es molt difícil d’emprendre.
La Sra. alcaldessa informa que, per tal d’analitzar la situació, han visitat diverses instal·lacions
d’aquest tipus al territori com la de Juneda, on es un centre públic, o el centre de Bell-lloc, que
gestiona una fundació.
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El Sr. Gras i la Sra. Alcaldessa en són coneixedors i s’està pendent de reposar el cablejat per
garantir el subministrament. S’informa que es va presentar denúncia al Mossos d’Esquadra i el
cable està pendent que sigui subministrat.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

A continuació el Sr. Carvajal comenta que a la zona de Monvaga, totes les lluminàries estan
apagades perquè han pres el cable.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=030

Sr. Ribes diu que, efectivament, el primer embornal és operatiu però, la resta, no ho seran fins
que entri en funcionament la depuradora.

Codi Segur de Validació

El regidor Sr Josep Ma. Gras comenta que estan encarregades dues tapes per instal·lar-les tan
bon punt estiguin disponibles i si se’n necessiten més també es demanaran. En quant a si fan
servei diu que, si més no, el primer embornal si que fa servei.

Url de validació

El Sr. Carvajal també comenta que, a la zona del camí del Riu, hi ha 2 o 3 embornals sense
tapes i pregunta si està prevista la seva reposició, ja que es una situació perillosa, ja que hi ha
uns dos metres de profunditat i si algú cau s’hi pot fer mal. El regidor pregunta si aquests
embornals fan servei perquè ha comprovat que estan plens de terra.
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En definitiva el que ha passat, els darrers temps, és que aquests centres assistencials s’han
implantat per iniciativa privada i, posteriorment, s’han fixat un determinat nombre de places
concertades, de forma similar al que passa als col·legis.
La Sra. alcaldessa comenta que, precisament, a Lleida, hi havia un centre on l’obra estava
finalitzada des de feina un any però, per problemes de gestió i manca de subvencions, no estava
obert.
El Sr. Carvajal comenta que, efectivament, les residències o centres de dia, tot i que són molt
necessaris, provoquen – pel tema econòmic i de gestió – problemes per a la seva posada en
funcionament.
El Sr. Gras indica que la idea seria començar amb un centre de recursos però amb les
característiques tècniques d’un centre de dia per tal que, en un futur, si fos possible i
l’Ajuntament ho considerés adient o, un tercer hi estigués interessat, es transformés en centre
assistencial.

22/05/2017 Alcaldessa

El Sr. Carvajal demana si, per a centre de recursos, seria suficient l’espai que actualment
disposa la Llar de Jubilats.
La Sra. alcaldessa comenta que, segons el que han visitat, els centres de recursos disposen de
més espai que el de la Llar d’Alcoletge.
El Sr. Carvajal manifesta que es trist que si, al poble, hi ha persones grans que necessiten ser
cuidades, hagi de marxar perquè no hi ha aquests equipaments i, a més, comenta que es tracta de
serveis molt cars.

Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 2

En quant al tema de negociacions amb els propietaris del local que, l’Ajuntament, havia
considerat per dur a terme aquest projecte, el regidor Sr. Josep Ma. Gras explica que del que
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La Sra. alcaldessa recorda que, fa anys, es va estar a punt d’implantar una residència geriàtrica,
a Alcoletge, però era per iniciativa privada i això es va aturar, segurament, per la conjuntura
econòmica.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

El Sr. Carvajal demana que passa en cas de persones amb dependència, a la qual cosa la Sra.
alcaldessa respon que - en aquest cas- han d’adreçar-se a centres assistencials, ja siguin
residències o centres de dia, segons el tipus o grau de dependència.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=030

Un centre de recursos, explica, no és un centre assistencial en què cal disposar de metges,
infermeres, fisioterapeutes i, per tant, on el factor econòmic és molt important, sinó un centre on
es duen a terme activitats molt variades per la gent gran, com tallers, serveis de podologia,
gimnàstica, perruqueria, etc.

Codi Segur de Validació

La Sra. alcaldessa comenta que, en tot cas, el que resultaria més factible seria implantar un
centre de recursos, que podria gestionar-se a través d’una empresa externa o per mitjà de
col·laboracions entre diferents entitats. Aquest tipus de centres s’estan implantant, explica, en
molts pobles de les Garrigues, amb la col·laboració del Consell Comarcal. També s’ha fet a
Juneda, on s’ha postat en funcionament recentment.

Url de validació

La Sra. alcaldessa explica que, per tots els motius exposats, avui per avui, aquest projecte no es
veu viable. En canvi, hi ha temes que poden ser més prioritaris i estan més avançats com ara la
pista esportiva.
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El Sr. Gras comenta que, en principi, la idea es tenir l’espai per mitjà d’aquest contracte de
lloguer amb opció de compra i, posteriorment, buscar alguna empresa privada que ho vulgui
gestionar, analitzant les diferents opcions possibles. Però, en primer lloc, el local ha de ser o
estar en disposició de l’Ajuntament i, a més, cal tenir en compte que qualsevol inversió en un
local de lloguer ha d’estar molt ben lligada.
El Sr. Carvajal comenta que entén les dificultats però insisteix en què seria molt important que,
Alcoletge, es disposés d’un equipament d’aquest tipus perquè les persones grans en situació de
dependència no haguessin de marxar del poble.
El Sr. Carvajal esmenta també que si fer aquesta obra, i les inversions en un local de lloguer, ha
de ser molt costós potser es podria adquirir algun solar al poble i fer un edifici de nova planta.
El Sr. Gras considera que això es una possibilitat però la situació estratègica del local sobre el
que es treballa es difícil de trobar, colindant amb una zona protegida, etc. A més reuneix, a
nivell tècnic, les condicions exigides.

Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 2

22/05/2017 Alcaldessa

El Sr. Gras comenta que es podria trobar algun solar en algun polígon industrial però el regidor
estima que no es la millor opció per aquest tipus d’equipaments.
El Sr. Carvajal demana si, en els terrenys que la bòbila d’Alcoletge té a la zona del carrer Mercè
Rodoreda, si hi ha previst de fer més cases.
El Sr. Josep Ma. Gras indica que, els propietaris, estarien interessats en vendre aquests terrenys,
perquè són sòl urbà. No obstat, actualment, el que fan es aplanar la zona, com una primera
actuació.

Pàgina 18 de 19

ef6a065ee29f4a73a00f87680a5579cb001

El Sr. Carvajal insisteix en què si el local que s’ha buscat pot complir les condicions, potser es
pot buscar una empresa privada que ho gestioni.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

La Sra. alcaldessa també comenta la complexitat d’implantar serveis que siguin propis de les
Corporacions Locals o atribuïts per delegació, d’acord amb la normativa d’aplicació,
concretament la LRSAL i això succeeix tant si es planteja fer una residència com un centre de
dia, ja que cal garantir que són serveis financerament sostenibles i que no posen en risc
l’estabilitat de la Corporació.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=030

La Sra. alcaldessa i el Sr. Gras diuen que es així i que, ara per ara, el que cal fer és garantir la
disponibilitat del local formalitzant un lloguer amb opció de compra a 10 anys, partint d’un preu
que sigui el que s’estableixi ara.

Codi Segur de Validació

El Sr. Iglesias ratifica que els casos que coneix de lloguers amb opció de compra, el preu és el
que es pacta en el moment actual, no d’aquí a 10 0 15 anys vista.

Url de validació

s’ha parlat és d’un contracte de lloguer amb opció de compra. Això va semblar correcte als
propietaris. No obstant es va plantejar un obstacle ja que la propietat proposava alguna clàusula
que permetés actualitzar els preus de la venda en el moment de materialitzar l’opció de compra,
per tal de tenir en compte la possible variació de preus. Finalment, ni la propietat ni
l’Ajuntament han trobat cap mecanisme que prevegi actualitzar preus a 10 anys vista, ja sigui a
l’alça com a la baixa i, per tant el preu final de l’operació s’hauria de fixar ara, en el moment
que es formalitzés l’acord. Per tant la idea seria, a partir d’aquestes premisses, preparar aquest
contracte de lloguer amb opció de compra.

Maria Jesús Pena Navarra

23/05/2017 Secretària-Interventora
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Maria Lluïsa Prat Boneta

El Sr. Gras comenta que n’és coneixedor i que s’estudiarà aquest assumpte i se’n parlarà amb el
president de la Junta dels Jubilats per saber quin és el seu parer.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les vint-i-una
hores i quaranta-cinc minuts del dia vint-i-set d’abril de dos mil disset 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.
La secretària,
L'alcaldessa
Ma. Jesús Pena Navarra
Ma. Lluïsa Prat Boneta
DOCUMENT SIGNAT DIGITALMENT
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Finalment el Sr. Ribes comenta que, per part de qui gestiona el bar de la Llar de Jubilats, s’ha
comentat la possibilitat de posar llums a la plaça Sitjar, per poder disposar de servei a la plaça
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En aquest sentit indica que, entre els joves, s’han rebut cartes de gran qualitat literària i això
s’ha acreditat, precisament, amb l’existència de dos guanyadors “ex aequo”, en aquesta
categoria.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

La regidora comenta que, aquest any, per primer cop, s’ha previst un concurs destinat als
escriptors menors de 18 anys i, un altre, per a adults.

https://simplifica.diputaciolleida.es/validador/verificadorfirma.asp?NodeAbsisini=030

La regidora, Sra. Ma. Carme Lladós, comenta que ja es va reunir el Jurat per tal de decidir els
guanyadors. No obstant això explica que, efectivament, hi ha hagut problemes d’agendes per a
les reunions del Jurat i, també, per fixar la data de lliurament de premis que, finalment, està
prevista el dia 19 de maig. Aquest any es cert que tot s’ha endarrerit molt i la previsió, per a la
propera edició, es començar-ho a preparar a partir del setembre.

Codi Segur de Validació

Finalment la Sra. Núria Mirada demana informació sobre l’actual edició de l’Epistolae.

Url de validació

El Sr. Carvajal manifesta que, al poble, hi manquen espais públics i zones de lleure pels infants,
a la qual cosa el Sr. Gras respon que en són conscients i estan negociant el tema per buscar-hi
solucions, fer us d’aquest mateix espai al carrer Mercè Rodoreda, abans que la propietat s’ho
vengui i, en aquest sentit, sembla que hi ha una bona predisposició per la propietat.

