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Expedient: 2017/74/01.03.00 -Ple

Al poble d'Alcoletge, Comarca del Segrià, essent el dia 28 de febrer 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
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08/03/2017 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:
Abans de començar la sessió la Sra. Alcaldessa proposa la retirada d’un dels punts de l’ordre
del dia, concretament el punt núm. 3 relatiu a l’aprovació del conveni entre el Consell
Comarcal i l’Ajuntament per la prestació del servei de recollida d’escombraries pel sistema
d’illes d’aportació de contenidors (illes).
La Sra. Alcaldessa explica que ha tingut contacte amb diferents alcaldes i, a hores d’ara,
aquests no han signat cap conveni perquè, el model de conveni aportat pel Consell Comarcal,
és molt genèric i cal tenir en compte i conèixer, abans d’adoptar cap compromís, quin serà el
redactat concret del plec de clàusules del concurs per a la prestació d’aquest servei i, aquest,
encara no està preparat i, sobretot que s’hagi definit el nombre d’illes que hi haurà en cada
municipi, les aportacions econòmiques que s’hauran de dur a terme, etc. En definitiva s’ha de
conèixer en detall allò que es signa, abans de fer-ho, explica la Sra. Alcaldessa.
Els regidors de l’oposició es manifesten d’acord amb que es retiri aquest punt, d’acord amb
les explicacions donades per la Sra. Alcaldessa.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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Per això es considera prudent ajornar el tractament d’aquest punt fins el moment en què es
disposi d’informació més detallada i, per tant i, a l’empara dels arts 91 i 92 del RD 2568/1986
de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, es proposa retirar el punt núm. 3 de l’ordre del dia.
Sotmesa la proposta a votació aquesta resta aprovada per unanimitat dels regidors
presents a la sessió, que són onze.
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 30 de gener 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.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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2. Aprovació del calendari de cobrança dels tributs locals. Exercici 2017.
Atès que de l’ordenació tributària d’aquest Ajuntament i, a l’empara de les Ordenances
Fiscals vigents, es desprèn que s’ha de procedir al cobrament, mitjançant rebut, dels impostos
i taxes següents:





Taxa per les entrades de vehicles ( Guals ).
Taxa per la prestació del servei de recollida d’ escombraries.
Taxa del cementiri municipal.
Taxa pel servei de connexió a la xarxa wifi i prestació de serveis de comunicacions
electròniques.

Maria Jesús Pena Navarra
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Considerant, tanmateix, el contingut de l’art. 12 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, en el sentit que la
gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs locals es realitzarà d’acord amb el que
preveu la Llei General Tributària i la resta de Lleis de l’Estat reguladores de la matèria, així
com en les disposicions dictades per al seu desenvolupament
Considerant que d’acord amb l’art. 60 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, s’estableix, entre d’altres, que el pagament dels deutes en efectiu podrà efectuar-se
pels mitjans i en la forma que es determinin reglamentàriament,
Considerant que, d’acord amb l’art. 62.3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, s’estableix el següent:
“3. El pagament en període voluntari dels deutes de notificació col·lectiva i periòdica que no
tinguin establert un altre termini en les seves normes reguladores haurà d’efectuar-se en el
període comprés entre el dia 1 de setembre i el 20 de novembre o, si aquest no fos hàbil, fins a
d’immediat hàbil següent.
L’Administració tributària competent podrà modificar el termini assenyalat en el paràgraf
anterior sempre que aquest termini no sigui inferior a dos mesos. (...)”
Considerant, igualment, el que determina l’art. 24 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament General de Recaptació, en relació a la comunicació del
període de cobrament establert per als deutes tributaris i al contingut de l’edicte que es
publiqui a l’efecte,
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Considerant la necessitat d’establir una òptima periodificació en quant al cobrament dels
impostos i taxes municipals que faciliti el compliment de les obligacions tributàries dels
subjectes passius així com la gestió municipal, per la qual cosa s’ha elaborat el corresponent
calendari fiscal,
Vistos aquests antecedents la Sra. alcaldessa formula, al ple de la Corporació, la següent
proposta d’acord:
Primer.- Aprovar el calendari de cobrança per a la recaptació en voluntària dels impostos i
taxes de notificació col·lectiva i cobrament periòdic de l’Ajuntament d’Alcoletge
corresponent a l’exercici 2017, que s’indica:

Maria Lluïsa Prat Boneta
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Del dia 30 de març de 2017 al 30 de maig de 2017 ( ambdós inclosos ) :
 Padró fiscal de la taxa per entrada de vehicles ( Guals ). Exercici 2017.
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Sotmesa la proposta a votació, aquesta resta aprovada per unanimitat dels regidors
presents a la sessió, que són onze.
3. Proposta d’acord d’adhesió al contracte derivat de l’acord març de subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel CCDL
a Endesa Energia SAU (Exp. 2015.05).
Antecedents.1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de data
6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal
efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions
tècniques aprovats en sessió de la Comissió Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats
al perfil de contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia
elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05), d’acord amb
el següent detall d’empreses seleccionades per lots: 1) AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2)
“ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4)
“GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”: Lots AT i BT, 5)
“IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i
BT, procedint- se a la formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries,
en data 27 d’octubre de 2016.
2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte
d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la
Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de
l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord adoptat en la sessió de la seva
Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, el contracte derivat (Exp. D012015.05) de l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica, mitjançant subhasta
electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots
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Quart.- Acordar que l’aprovació dels padrons fiscals corresponents als impostos i taxes
municipals es pugui dur a terme mitjançant resolució de la Sra. alcaldessa de la Corporació, a
l’empara del que preveu l’article 21.1(s) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local i disposicions concordants.

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

Tercer.- Facultar a la Sra. alcaldessa de la Corporació a modificar el calendari fiscal per a
l’exercici 2017, en cas que circumstàncies sobrevingudes fessin aconsellable variar les dades
establertes inicialment.
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Segon.- Anunciar el calendari de cobrança indicat, mitjançant edicte publicat al tauler
d’anuncis de la Corporació i al Butlletí Oficial de la Província fent advertiment que,
transcorregut el termini d’ingrés establert en voluntària, els deutes seran exigits per via de
constrenyiment i generaran el recàrrec de constrenyiment, interessos de demora i, en el seu
cas, les costes que produeixin, tot això a l’empara de l’art. 69 i concordants del Reglament
General de Recaptació.
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 Padró fiscal de la taxa per la prestació del servei de recollida d’escombraries. Exercici
2017. (2on període).
 Padró fiscal de la taxa pel servei de connexió a la xarxa wifi i prestació de serveis de
comunicacions electròniques. Exercici 2017.
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 Padró fiscal de la taxa per la prestació del servei de recollida d’escombraries. Exercici
2017. (1er període).
 Padró fiscal de la taxa del cementiri municipal. Exercici 2017.
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Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència
del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de l’entitat que
regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2014.05 D1).
Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 respecte a
l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 respecte al règim
de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa concordant aplicable.
Quart.- Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents
concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i competències
de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització comarcal.
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats
anteriorment, la Sra. Alcaldessa formula al ple de l’Ajuntament d’Alcoletge, l’adopció dels
següents,
ACORDS:
Primer.- Que l’ AJUNTAMENT D’ALCOLETGE s’adhereix al contracte derivat (Exp.
2015.05 D1) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un termini de dotze mesos, des de l'1 de gener de
2017 al 31 de desembre de 2017, d’acord amb el següent detall de condicions econòmiques
especificades per lots i tarifes:
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Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per
acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de
contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica,
amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05).

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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4.- L’Ajuntament d’Alcoletge, per acord adoptat en sessió plenària de 31 de maig de 2016, i
per tal de millorar les condicions econòmiques vinculades al subministrament d’energia
elèctrica i, alhora, garantir els principis i criteris en matèria de contractació pública, va
considerar convenient adherir-se a la tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament
d’energia elèctrica destinat a entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp.
2012/01) per un termini de 9 mesos, des de l’1 d’abril de 2016 i fins el 31 de desembre de
2016, amb les condicions proposades per l’ACM resultant de l’expedient de licitació,
Per tant, doncs, i tenint en compte que el nou acord marc de subministrament d’energia
elèctrica suposa millores en quant a les condicions econòmiques prèviament existents, es
procedent formalitzar la nova adhesió a l’acord marc ara proposat, garantint així unes òptimes
condicions econòmiques i el compliment de la normativa en matèria de contractació pública,

Codi Segur de Validació

3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat mercantil
adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament
elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.
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que es relaciona a la part resolutiva del present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del
PCAP que va regir la licitació de l’Acord marc del que deriva referenciat a l’apartat anterior, i
que preveu de conformitat amb els articles concordants aplicables del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic (TRLCSP), com una de les fórmules per a l’adjudicació dels
corresponents contractes derivats de subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta
electrònica entre els empreses seleccionades en l’Acord marc.
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Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Preu
Adjudicat
€/MWh
112,158

Baixa
tensió:

Tarifa/període

Sublot BT1

2.0A

Sublot BT2

2.0DHAP1

136,573

Sublot BT3

2.0DHAP2

56,843

Sublot BT4

2.0DHSP1

135,3

Sublot BT5
Sublot BT6
Sublot BT7

2.0DHSP2
2.0DHSP3
2.1A

64,3
52,7
128,298

Sublot BT8

2.1DHAP1

150,298

Sublot BT9
Sublot
BT10
Sublot
BT11
Sublot
BT12
Sublot
BT13
Sublot
BT14
Sublot
BT15

2.1DHAP2

72,198

2.1DHSP1

150,298

2.1DHSP2

79,398

2.1DHSP3

64,898

3.0AP1

97,098

3.0AP2

83,098

3.0AP3

55,458

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta tensió:

Tarifa/període

Sublot AT1

3.1AP1

Preu Adjudicat
€/MWh
86,409

Sublot AT2

3.1AP2

78,578

Sublot AT3

3.1AP3

60,419

Sublot AT4

6.1AP1

102,467

Sublot AT5

6.1AP2

85,326

Sublot AT6

6.1AP3

78,542

Sublot AT7

6.1AP4

68,951

Sublot AT8

6.1AP5

62,489

Sublot AT9

6.1AP6

53,382

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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Preus del terme de potència:
Baixa
tensió

€/kW i any

Tarifa

Període 1 Període 2 Període 3

2.0 A

38,043426

2.0 DHA 38,043426
2.0 DHS 38,043426
2.1 A

44,444710

2.1 DHA 44,444710
2.1 DHS 44,444710

Maria Jesús Pena Navarra
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3.0 A
Alta
tensió

40,728885 24,437330 16,291555
€/kW i any

Tarifa

Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5

3.1 A

59,173468 36,490689 8,367731

6.1 A

39,139427 19,586654 14,334178 14,334178 14,334178

Període 6
6,540177

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre IET/107/2014, de 31
de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de 19 de
desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).
Segon.-Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor d'Endesa Energia SAU. empresa adjudicatària del contracte derivat de l'acord marc de subministrament d’energia
elèctrica que s’imputarà, dins del pressupost municipal de l’any 2017, amb càrrec a les
aplicacions pressupostàries que resultin procedents.
Tercer.- Autoritzar la Sra. Alcaldessa per a la tramitació i formalització dels documents que
siguin necessàries per al desenvolupament d’aquests acords.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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Quart.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL (Carrer
València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).
Cinquè.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda Vilanova,
2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.
Abans de sotmetre la proposta a votació la Sra. Alcaldessa recorda que, durant el mes de maig
de 2016, l’Ajuntament es va adherir a la 3ª pròrroga de l’acord marc de subministrament
d’energia elèctrica destinat a ens locals de Catalunya membres del Consorci, a fi i efecte de
disposar d’unes millors condicions econòmiques en l’adquisició d’aquest subministrament i,
alhora, regularitzar la contractació d’aquestes subministraments, des del punt de vista de la
normativa d’aplicació.
Pàgina 6 de 12
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Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del Plec de
clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D1).
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El Sr. Iglesias pregunta si s’hi inclouen els equipaments municipals, a la qual cosa es respon
afirmativament indicant que hi ha una multiplicitat de punts de subministrament que formen
part d’aquest conveni. Aquests punts es traslladen a ENDESA per tal que tingui coneixement
dels termes i condicions en què l’Ajuntament s’adhereix a aquest conveni marc. La Sra.
Alcaldessa comunica que els regidors poden accedir al llistat de punts de subministrament que
s’incorporen al conveni.
Fets aquests aclariments i sotmesa la proposta a votació, aquesta resta aprovada per
unanimitat dels regidors presents a la sessió, que són onze.
4. Informes d’alcaldia
4.1.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.

Maria Lluïsa Prat Boneta
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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 27/2017, pel qual s’aprova la relació de factures núm. 17, per un import total de
730, 41 €
Decret 25/2017, pel qual s’aprova la relació de factures núm. 1, per un import total de
105.157, 05 €.

Pàgina 7 de 12
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Des d’aquest punt de vista la Sra. Alcaldessa estima adequat que l’Ajuntament s’adhereixi, de
nou, a aquest acord.

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

Des de l’ACM s’ha informat que les condicions de la nova licitació milloren les anteriors i així
hi ha diferències, en funció dels sublots licitats, que oscil·len en una rebaixa que pot anar del 5,
69% fins el 19, 88%. Així la mitjana de reducció de preus seria d’entorn al 10%.
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Per això i, com sigui que ja han transcorregut més de dos mesos des de l’entrada en vigor del
nou contracte, l’ACM ha instat als municipis, fins ara adherits a la 3ª prorroga, a què es
manifestin sobre la seva efectiva adhesió al nou contracte de subministrament d’energia
elèctrica. Això mateix es el que reclama l’empresa adjudicatària del contracte.

Codi Segur de Validació

Finalment, el desembre de 2016 i d’acord amb el nou concurs que es va convocar, es va signar
entre el CCDL i ENDESA ENERGIA SAU, el contracte de subministrament elèctric de
referència.

Url de validació

Simultàniament a l’adopció d’aquell acord s’estava elaborant, per part del Consorci Català pel
Desenvolupament Local (CCDL) i per encàrrec de l’ACM, un nou concurs per licitar aquest
subministrament, el qual hauria d’estar operatiu a partir de gener de 2017 i amb vigencia anual,
prorrogable fins un total de 4 anys.

Codi Segur de Validació

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

764e900c037645eb8f3c6951d88f787e002

S’informa que aquesta factura es correspon a la subscripció a ESPUBLICO, que es manté des
de fa un temps, i que consisteix en una plataforma amb informació a nivell local, amb models
d’expedients administratius, informació sobre normativa local actualitzada, etc.
Fets aquests aclariments tots els regidors presents resten assabentats del contingut d’aquests
decrets.
La senyora alcaldessa informa que, tenint en compte que s’està treballant en l’elaboració del
butlletí informatiu que recollirà totes les actuacions semestrals de la gestió municipal, no s’ha
preparat per aquest ple el detall puntual d’aquestes gestions.
5. Donar compte dels decrets d’alcaldia.

08/03/2017 Secretària-Interventora

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:






Maria Jesús Pena Navarra

Signatura 2 de 2







08/03/2017 Alcaldessa








Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 2



Decret 9/2017. Aprovació prèvia implantació residència canina i centre de dia al
polígon 19, parcel·la 20.
Decret 10/2017. Resolució sobra una reclamació patrimonial per caiguda promoguda
per A.P.
Decret 11/2017. Autorització de canvi en la tipologia de la garantia per execució
d’obres presentada inicialment per l’empresa COMPRAT 47, S.L.
Decret 12/2017. Resolució atorgant llicència per tinença de gos perillós 01/2017.
Decret 13/2017. Resolució aprovant la factura i pagament del primer termini relatiu al
Festival BUUUF Alcoletge 2017.
Decret 14/2017. Resolució atorgant llicència d’obres a CORINSA per ampliació de
cambres frigorífiques.
Decret 15/2017. Resolució ampliant llicència d’obres per a la implantació d’una
activitat de disseny i muntatge d’estands firals, a favor de BOVE I GILI
EXHIBITIONS, S. L.
Decret 16/2017. Resolució atorgant llicència a AGRICOLA I SECCIO DE DE CRÈDIT
D’ALCOLETGE per construcció de canonada de reg.
Decret 17/2017. Resolució acordant la liquidació de l’ajut de la temporada 2016/2017 a
favor del CLUB FUTBOL SALA.
Decret 18/2017. Resolució atorgant llicència a ECB per a la construcció d’habitatge
unifamiliar entre mitgeres.
Decret 19/2017. Resolució atorgant llicència a LLC per a la reforma de bany.
Decret 20/2017. Resolució acordant el pagament d’un curs de disciplina positiva a favor
d’una treballadora de l’Ajuntament.
Decret 21/2017. Resolució incoant expedient de reclamació de responsabilitat
patrimonial per caiguda promogut per MVV.
Decret 22/2017. Resolució aprovant la certificació núm 1 de les obres de consolidació
del Tossal de l’Agustinet.
Decret 23/2017. Resolució atorgant una bestreta a un treballador de l’Ajuntament.
Decret 24/2017. Resolució aprovant els padrons fiscals de la taxa pel servei
d’abastament d’aigua i taxa pel servei de clavegueram. 4t trimestre 2016.
Decret 25/2017. Resolució aprovant la relació de factures núm. 1/2017. Gener 2017.
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El regidor Sr. Sebastià Ribes demana informació sobre la factura num 211 de data 16/01/2017,
inclosa en la relació de factures núm. 1 / 2017, aportada per AULOCE, SA. Per import de
1.553, 78 €.

6. Precs i preguntes.
El Sr. Carvajal intervé per comentar que ha comprovat que s’han canviat les lluminàries petites
en determinats punts del municipi i demana informació al respecte. També pregunta si aquesta
actuació la fa directament l’Ajuntament o es compta amb algun tipus d’ajut.

Maria Jesús Pena Navarra

Signatura 2 de 2

08/03/2017 Secretària-Interventora

El Sr. Gras informa que el canvi es refereix a aquelles lluminàries que estaven fora de la
normativa actual i que, obligatòriament, s’havien de canviar a 31 de desembre de 2016.
El Sr. Gras informa que s’han esperat una mica a fer el canvi precisament per veure si hi havia
algun ajut però, a hores d’ara, no se n’ha convocat cap i, per això, aquesta actuació ha anat –
íntegrament – a càrrec de l’Ajuntament. Tenen informació sobre que hi haurà ajuts vinculats a
aquestes actuacions però més endavant.
El Sr. Carvajal pregunta si es pot avisar en cas que, alguna d’aquestes lluminàries noves, falli
ja que això es el que ha constatat en una, situada a la zona del Restaurant El Moll.
El Sr. Gras manifesta que evidentment que es pot fer i s’ha de fer. Així l’Ajuntament es podrà
posar en contacte amb l’empresa que les ha instal·lat. En tot cas, adverteix, caldrà veure si es
tracta d’un problema de la nova lluminària o de la connexió de base. Així podria succeir, indica,
que algun punt de llum no funcionés abans del canvi i, l’empresa, no ho hagués advertit.
El Sr. Carvajal comenta que, precisament, en alguns casos en què les lluminàries estan molt
properes als vials els vehicles colpegen el peu d’aquestes i això pot provocar que deixin de
funcionar.
El Sr. Carvajal també explica que les noves lluminàries fan menys llum però considera que es
correcte.

Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 2

08/03/2017 Alcaldessa

La Sra. Alcaldessa indica que són lluminàries de baix consum i el Sr. Gras manifesta que la
potència dels nous equips és equivalent a la dels anteriors, si bé reconeix que la llum tipus Led
es diferent.
El Sr. Carvajal pregunta a l’equip de govern si es té intenció de canviar les lluminàries més
elevades, ja que s’han canviat les més baixes.
El Sr. Gras indica que, per la informació de què disposa, totes les lluminàries que per raó de
normativa s’havien de canviar, ja estan canviades. Per altra banda, però, es vol esperar si es
convoca una línia per part de la Diputació per canviar totes les del municipi i passar-les a Led.
El Sr. Carvajal comenta que el disposar de lluminàries amb el sistema Led fa que el consum es
redueixi molt, a la qual cosa el Sr. Gras respon afirmativament però destaca que, també, la
inversió a fer és molt important.
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Tots els regidors presents es donen per assabentats.

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
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Decret 26/2017. Resolució acordant un ajut a l’entitat A4Forques per l’elaboració d’un
guió teatral.
Decret 27/2017. Resolució aprovant la relació de factures núm. 17/2016. Desembre
2016.
Decret 28/2017. Resolució aprovant la certificació núm 2 de les obres de consolidació
del Tossal de l’Agustinet.
Decret 29/2017. Resolució atorgant un gual a favor de RLL.

Url de validació
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08/03/2017 Alcaldessa
Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 2

La Sra. Alcaldessa comenta que, a Alcoletge, des de fa molts anys, es paga únicament un import
per habitatge i no es té en compte el nombre de persones que hi visquin ni tampoc es diferencia
per zones, com es fa a Lleida municipi en què, per altra banda, la gestió dels residus es
directament municipal.
El Sr. Iglesias comenta que es possible que el preu vagi relacionat amb els metres quadrats de la
casa o amb el nombre de persones que hi viuen.
En definitiva, es conclou, cada municipi preveu els seus mecanismes per intentar que la taxa
sigui el més equitativa possible i permeti cobrir el cost del servei.
El Sr. Carvajal també comenta que, des del Consell Comarcal, es diu que al Segrià es on menys
es recicla però cal tenir en compte que, per exemple, en alguns punts d’Alcoletge es disposa de
tots els contenidors (vidre, envasos, paper, orgànica i rebuig ) i, en altres, únicament hi ha el
contenidor de rebuig. Això fa que moltes persones ho aboquin tot a aquest contendir de rebuig.
El Sr. Carvajal considera que, si aquest contenidor no hi fos i els veïns s’haguessin de desplaçar
a un altre punt on hi fossin tots, es podria millorar la selecció.
El Sr. Carvajal explica que totes aquestes circumstàncies s’han de tenir en compte a l’hora
d’establir les illes de contenidors i fer-ho a una certa equidistància per millorar la recollida
selectiva, tenint en compte la densitat de la població. Per això la seva conformitat amb que es
valori molt bé aquest assumpte, abans de signar un document en blanc amb el Consell
Comarcal.
La Sra. Alcaldessa i el Sr. Mateu expliquen que, precisament, és d’això del que es tracta i que la
idea és que s’ubiquin diferents illes de contenidors, amb tots els contenidors necessaris per al
reciclatge. Aquestes illes, però, estaran mes allunyades d’on actualment es troben els
contenidors. Expliquen que caldrà concretar el nombre d’illes a instal·lar i decidir, també, quina
tipologia d’illa es contempla, ja que n’hi ha de tres tipus diferents.
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La Sra. Alcaldessa destaca, en definitiva, que hi ha diferències entre Alcoletge i Lleida i, a més,
Lleida preveu distincions en funció de les diferents zones urbanes de la ciutat, cosa que no
succeeix a Alcoletge.

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

El Sr. Ribes també destaca que ell té coneixement que, a Lleida, es paga escombraries no
únicament en casos d’habitatges sinó també per disposar de places de pàrquing.

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

En aquest sentit el Sr. Carvajal explica que, per exemple, al c/ Pere Cavasèquia de Lleida, a la
zona de Pardinyes, es paga 68, 60 € dos cops l’any. En canvi, a la zona de l’avinguda Príncep de
Viana, es paga dos cops l’any, 99, 55 €.. En canvi, en altres zones de Lleida es paga menys.
Així doncs, a Lleida, l’import de la taxa varia segons les zones.

Codi Segur de Validació

El Sr. Carvajal intervé també per comentar, arran de la reunió celebrada a la Sala d’Actes per
explicar els diferents sistemes de recollida selectiva que, algunes persones van manifestar que a
Alcoletge es pagava més que a Lleida.

Url de validació

La Sra. Alcaldessa explica que, inicialment, s’havia convocat uns ajuts FEDER que es pensava
que es destinarien a millores en matèria de subministrament elèctric i sistemes Led però,
finalment, s’han destinat a biomassa i no a enllumenat i, per tant, s’ha adreçat sobretot als
territoris del Pirineu. No obstant, es previst que es convoquin línies d’ajut per atendre aquest
tipus d’actuacions i s’estarà atent al respecte, amb la idea d’anar canviant progressivament totes
les lluminàries passant-les a sistema Led.

08/03/2017 Secretària-Interventora
Maria Jesús Pena Navarra

Signatura 2 de 2

El Sr. Carvajal reitera que les empreses tenen com a objectiu guanyar diners i, per tant, es
important analitzar be el projecte i que tant el projecte tècnic com la licitació estiguin ben fets.
El Sr. Alarcia manifesta que el més important és que la gent es conscienciï en què cal reciclar
perquè, si no, per molts mitjans que es posin el problema segueix existint i, en darrera
instància, el preu per la recollida d’escombraries pujarà molt.
El Sr. Carvajal hi està d’acord però indica que hi ha diferents formes de reciclar, com a la tria
individual en cintes transportadores.
La Sra. Alcaldessa manifesta que els diferents sistemes de reciclatge també depenen del tipus
d’abocador de què es disposi i el del Segrià no fa possible el sistema que planteja el Sr.
Carvajal.
El Sr. Iglesias considera que, un dels problemetes que hi ha, és que la pròpia administració que
insta a reciclar ho fa força malament i que, d’aquesta manera, es difícil complir amb l’objectiu
previst de manera que, a dia d’avui, han de canviar molt les coses per tal que el reciclatge
funcioni bé.

Maria Lluïsa Prat Boneta

Signatura 1 de 2

08/03/2017 Alcaldessa

La Sra. Alcaldessa està d’acord en què, a hores d’ara, hi ha moltes mancances en aquesta
matèria.
El Sr. Iglesias demana també informació sobre si els veïns que tinguin, actualment, contractada
la wifi municipal, tindran algun avantatge o millora amb motiu de la nova implantació de fibra
òptica al municipi.
El Sr. Pifarré comenta, en relació amb la fibra òptica, que si es contracta particularment, es
tindrà fibra òptica i sinó, no.
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La Sra. Alcaldessa explica que, el Consell Comarcal, en funció dels municipis que s’han
decantat per una opció o per una altra, haurà d’elaborar un concurs públic per treure a licitació
la gestió d’aquest servei que, finalment, s’adjudicarà a una empresa privada. En aquest concurs
s’haurà de definir el tipus d’illa a instal·lar, que haurà de ser comú per a tots els municipis que
segueixin aquest sistema i, segurament, el nombre d’illes també s’assenyalarà, al menys en uns
paràmetres mínims. Així es possible que es marqui un determinat nombre d’illes en funció dels
habitants i, si se’n vol més, cada municipi ho hagi de pagar a banda.

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

La Sra. Alcaldessa manifesta que el projecte el farà una empresa privada. Així una empresa ha
fet l’estudi del sistema de porta a porta i, una altra, ’estudi sobre les illes de contenidors.

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

El Sr. Ribes pregunta si el projecte el fa l’Ajuntament o qui el fa.

Codi Segur de Validació

El Sr. Carvajal considera que s’ha d’analitzar molt bé aquest assumpte perquè els acords tindran
una vigència de 8 anys i, per tant, condicionaran diferents legislatures i per això no es pot signar
un document en blanc, sinó ben detallat i estudiat.

Url de validació

El Sr. Pifarré diu que s’està estudiant amb detall aquest assumpte i la Sra. Alcaldessa
puntualitza que, en aquest moment, els municipis que han triat illes de contenidors, s’hauran de
posar d’acord en quant al tipus d’illa a instal·lar ja que haurà de ser comú per a tots. Altra cosa
seria el nombre d’illes que es puguin instal·lar i on s’hagin d’ubicar.

08/03/2017 Secretària-Interventora
Maria Jesús Pena Navarra
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Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

L'alcaldessa
Ma. Lluïsa Prat Boneta

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

La secretària,
Ma. Jesús Pena Navarra

Codi Segur de Validació

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les vint-i-una
hores del dia vint-i-vuit de febrer 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.

Url de validació

En quant al sistema wifi, l’actual gestor, agafarà una línia de l’empresa que instal·la la fibra
òptica en concepte de proveïdor, per millorar el servei als usuaris. D’aquesta manera el servei
wifi serà més ràpid i anirà millor. No obstant, la fibra discorre per cable i per tant, el seu
funcionament és més segur i, en canvi, el sistema wifi funciona per ones i, per tant, és més
fràgil.

