Al poble d'Alcoletge, Comarca del Segrià, essent el dia 28 de gener de 2016.
A les dinou hores, a la Sala d'Actes de la Casa Consistorial, es reuneix el Ple de
l'Ajuntament, en primera convocatòria, sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Maria
Lluïsa Prat Boneta i, amb l'assistència de les persones que es detallen a continuació,
assistida de la Secretària de la Corporació, a l'efecte de celebrar sessió ordinària.
Alcaldessa:
Regidors:

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

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

La regidora Sra. Sara Millàs, compareix a la sessió a l’inici del debat del punt 6. Eleccions
cambres agràries, i fins a la finalització de la sessió.
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 25 de novembre
de 2015, segons preveu l'art. 82.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, la Sra. alcaldessa pregunta si algun membre de la Corporació té alguna
observació que fer en relació al redactat de la mateixa.
Atès que no se’n formula cap, l’acta resta aprovada per unanimitat dels regidors de la
Corporació, que són deu.
2. Aprovació del pressupost general municipal 2016.
Atès que l’art. 164 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, preveu que les entitats locals elaboraran i
aprovaran anualment un pressupost general, d’acord amb el contingut previst a l'esmentat
article,
Atès que l’art. 168 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL),
preveu que el pressupost de l’entitat local serà format pel seu President i estableix quina ha
d’ésser la documentació que s’unirà al mateix, entre les quals hi figuren les seves bases
d’execució que s’aprovaran conjuntament amb aquest,
Considerant que s’ha formalitzat d’acord amb el que estableixen els articles anteriors i
disposicions concordants, el projecte de pressupost general municipal per a l’any 2016, que
compren únicament el de l'Ajuntament,

La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i següents de
la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Igualment l’art. 12 de la LOEPSF determina el càlcul de la despesa computable la qual s’ha
considerat en base a les previsions de la liquidació de l’exercici 2015 i els ajustos pertinents,
Considerant que es respecta la regla de despesa en els termes que consten en l’expedient
administratiu tramitat i en els informes d’intervenció que obren en l’expedient,
Considerant aquests antecedents i vist el que disposa l’art. 22.2 (e) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local; així com l’art. 52.2 (f) 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, la Sra. alcaldessa formula al Ple de la Corporació, la següent proposta d’acord:
Primer.- Aprovar el sostre de la despesa del pressupost per l’Ajuntament, per import de
2.083.891, 62 €, d’acord amb el que es detalla a l’informe de la intervenció sobre el compliment
de l’objectiu d’estabilitat, objectiu del deute públic i la regla de la despesa.
Segon.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2016, d’acord amb
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic, el qual
ofereix el següent resum per capítols:
PRESSUPOST D’INGRESSOS
CAPÍTOL I. IMPOSTOS DIRECTES
CAPÍTOL II. IMPOSTOS INDIRECTES
CAPÍTOL III. TAXES I ALTRES INGRESSOS
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAPÍTOL V. INGRESSOS PATRIMONIALS
CAPÍTOL VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS
CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS
TOTAL INGRESSOS

904.600, 00 €
10.000, 00 €
396.376, 40 €
684.344, 05 €
37.900, 00 €
0, 00 €
24.779, 55 €
0, 00 €
2.058.000,00 €

PRESSUPOST DE DESPESES
CAPÍTOL I. DESPESES PERSONAL
CAPÍTOL II. DESPESES EN BENS CORRENTS I SERVEIS
CAPÍTOL III. DESPESES FINANCERES
CAPÍTOL IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAPÍTOL V. FONS DE CONTINGÈNCIA
CAPÍTOL VI. INVERSIONS REALS
CAPÍTOL VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
CAPÍTOL IX. PASSIUS FINANCERS
TOTAL DESPESES

617.600, 00 €
1.072.015, 00 €
500, 00 €
136.185, 00 €
10.300, 00 €
219.000, 00 €
2.400, 00 €
0,00 €
2.058.000, 00

Tercer.- Aprovar inicialment les BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL MUNICIPAL
D’ALCOLETGE 2016, que consten de forma annexa, així com la resta de documentació que
conforma aquest expedient.

Quart.- Exposar al públic l’acord d’aprovació inicial del pressupost general municipal per a
l’any 2016, amb les seves bases d’execució, pel termini de quinze dies, mitjançant la seva
publicació al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la Corporació, per tal que
els interessats puguin presentar les reclamacions que considerin adients.
En cas que no se’n presenti cap, el pressupost es considerarà definitivament aprovat, sense
necessitat d’adoptar nou acord. En cas contrari, el Ple de l’Ajuntament disposarà del termini
d’un mes per resoldre les reclamacions presentades. Tot això a l’empara del que preveu l’art.
169.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Cinquè- Fer tramesa al Butlletí Oficial de la Província, d’un resum per capítols del pressupost
general municipal, així com una còpia del mateix a l'Administració de l'Estat i Autonòmica, cas
que aquest esdevingui definitivament aprovat, d’acord amb el que preveu l’art. 169.3 i 4 del
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Abans de sotmetre la proposta a votació, la Sra. Alcaldessa comenta que aquest tema es va
tractar en el decurs de la darrera Junta de Portaveus i, en definitiva, el més important a destacar
és que aquest pressupost és el que, avui per avui, es pot aprobar tenint en compte la regla de la
despesa establerta d’acord amb la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera i, prenent en consideració les previsions de liquidació del pressupost de 2015. Es
tracta d’un pressupost molt similar, en quant a despeses globals i ingressos globals, a la
consignació inicial de 2015.
En aquest sentit cal tenir en compte que, com sigui que les despeses de personal i despeses de
béns corrents i serveis són les que són i es tracta de despeses que s’han d’assumir –
necessàriament – el marge que deixa és el que permet atendre altres actuacions i, sobretot,
inversions.
Això no vol dir, però, indica la Sra. Alcaldessa que durant l’any 2016, si es considera adequat i
necessari fer una altra inversió o inversions més importants, es pogués dur a terme una
modificació pressupostària sens perjudici que, per tema del compliment de la regla de la
despesa, fos necessari aprobar un pla econòmic i financer.
Així, doncs, la Sra. Alcaldessa explica que la inversió prevista, inicialment, per a 2016, es la
detallada en el pressupost, amb un valor global de 219.000 € amb càrrec als quals es preveu
executar les obres de consolidació del talús al Tossal del Mirador, que és la inversió més
important. També es preveu una partida per a obres del col·legi, les obres d’ajardinament de
l’ampliació de les piscines. Es preveu, igualment, una partida oberta per a diverses obres
d’inversió puntuals no determinades a priori i també, altres actuacions menors, vinculades a
adquisició de mobiliari, renovació informática, etc.
La Sra. Alcaldessa recorda que, tant l’ampliació de les piscines com obres del cementiri s’han
fet a càrrec del pressupost de 2015.
El regidor Sr. Sebastià Ribes intervé per indicar que, tal i com va informar en Junta de
Portaveus, el pressupost és correcte en general però es molt difícil que, en dos o tres dies, es
pugui asumir i analitzar tanta informació. Per això avança que la seva postura será l’abstenció.
El Sr. Ribes demana, tal i com ja es va comentar en Junta, que per a l’any 2017 es pugui facilitar
la informació del pressupost amb una semana d’antel·lació per tal de poder-ho analitzar amb
més detall i pausadament.
La Sra. Alcaldessa explica que enten que, efectivament, el millor per a tothom és poder disposar
de més temps per estudiar el pressupost però també recorda que aquest procediment és el que es
feia en anys anteriors. O sigui que es disposava de la proposta de pressupost, es convocava el

ple i es traslladaven les propostes i la información als regidors amb la convocatoria, i se’n
parlava en Junta de Portaveus i, dos dies després, es celebrava el ple per aprobar-ho.
El Sr. Ribes manifesta que, en cap cas li consta que anteriorment el grup de CiU hagués
demanat disposar del pressupost amb antel·lació, perquè no hi havia temps per analitzar-ho.
El Sr. Ribes comenta, també, que a la Junta de Portaveus es donava un informe molt detallat del
pressupost, tractant-se punt per punt.
La Sra. Alcaldessa reitera que la reclamació formulada es correcta perquè efectivament es molta
informació en poc temps però insisteix en què també es el que es venia fent per l’anterior
Corporació. A més, sempre hi ha informació i dades d’última hora que incideixen i que fan
difícil tenir el pressupost a punt a la data que es voldria, que seria al desembre de 2015. La Sra.
Alcaldessa manifesta, però, que la gran quantitat de tasques a realitzar fa que sigui molt difícil
cumplir amb aquestes dates.
Fets aquests aclariments i sotmesa la proposta a votació aquesta ofereix el següent
resultat:
Vots a favor: Sra. Maria Lluïsa Prat, Sr. Josep Ma. Gras, Sra. Ma. Carme Lladós, Sr. Josep Ma.
Mateu, Sr. Josep Ma. Pifarré, Sra. Georgina Pascual.
Abstencions: Sr. Sebastià Ribes, Sr. Josep Carvajal, Sr. Xavier Iglesias, Sra. Núria Mirada.
Vist el resultat de la votació la proposta resta aprovada per majoria absoluta.
3. Aprovació de la Relació de Llocs de Treball i Plantilla de Personal 2016.
Atès que d’acord amb els articles 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local així com l'art. 283 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, es preveu que els ens locals han
d’aprovar anualment, mitjançant llur pressupost, la seva plantilla de personal, que haurà de
comprendre tots els llocs de treball reservats a cada classe de personal i formaran, igualment, la
relació de llocs de treball de llur organització, d’acord amb la legislació bàsica de l’Estat i de
desenvolupament de la Generalitat,
Atès que l’art. 22. 2 (e) de la Llei de Bases i del Règim Local, així com l’article 52.2 (f) 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, estableixen que la competència per a l’aprovació del pressupost
municipal esdevé del ple de la Corporació,
Atès, tanmateix, que l'art. 22.2 (i) de la Llei de Bases i del Règim Local i l'art. 52.2 (j) del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, atribueixen al ple de la Corporació la competència en
matèria d’aprovació de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball, així com la
determinació de la quantia de les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels
funcionaris i el nombre i règim de personal eventual, tot això en els termes establerts per la
legislació sobre funció pública local,
Atès que l'Ajuntament d'Alcoletge ha procedit a efectuar un anàlisi i redistribució de les
funcions dels llocs de treball d’aquesta Corporació, a l’empara de les seves necessitats actuals,
Atès que es manté el criteri relatiu a l’equiparació a nivell de sous i complements retributius del
personal laboral fix existent en aquesta Corporació, al grup de funcionaris equivalent al lloc de
treball ocupat en cada cas, en els termes fixats a l’art. 71 del Reglament General d’ingrés del
Personal al servei de l’Administració General de l’Estat i de Provisió de Llocs de Treball i
Promoció Professional dels Funcionaris Civils de l’Administració General de l’Estat,

Atès que d’acord amb el que estableix l'art. 22.1 (i) de la Llei de Bases del Règim Local així
com l'art. 52.2 (j) 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, correspon al Ple de la Corporació, aprovar la
plantilla de personal i la relació de llocs de treball de la Corporació,
Considerats aquests antecedents i vist que s’ha configurat la plantilla i la relació de llocs de
treball d’aquest Ajuntament, en els termes que exigeix l'art. 90 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local i l'art. 283 i concordants del Decret Legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, la Sra. alcaldessa formula al ple de la Corporació, la següent proposta d’acord:
Primer.- Aprovar la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball corresponents a
l'Ajuntament d'Alcoletge, per a l’any 2016, formulades en els termes que a continuació es
detallen:
1.- PLANTILLA ORGÀNICA
A) PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA
1.

Funcionaris Habilitació Nacional

Núm. places

Denominació

Grup

CD

CE

1

Secretari – Interventor

A1

29

Si

Grup
C1

CD
22

CE
Si

2. Escala Administració General
2.1. Subescala Administrativa
Núm. places
1

Denominació
Administratiu

B) PERSONAL LABORAL INDEFINIT ( EQUIPARATS )
1. Escala Administració General
1.1. Subescala Auxiliar Administrativa
Núm.
places
1
1
1
1
1
1

Denominació

Grup

CD

CE

Auxiliar Administratiu
Auxiliar Administratiu
Auxiliar Administratiu
Auxiliar Administratiu
Auxiliar Administratiu
Auxiliar Administratiu

C2
C2
C2
C2
C2
C2

16
16
12
12
12
12

Si
Si
Si
Si
Si
Si

Denominació

Grup

CD

CE

Tècnic diplomat
Tècnic superior
Tècnic superior

A2
C1
C1

18
13
13

Si
Si
Si

2. Escala Administració Especial
2.1. Subescala Serveis Especials
Núm.
Places
1
1
1

1
1
1

Tècnic superior
Tècnic superior
Peó oficis.
Encarregat Serveis diversos.
Peó oficis.
Encarregat Serveis diversos.
Peó oficis. Serveis diversos.
Peó oficis. Serveis diversos
Peó oficis. Serveis diversos
Tècnic Superior. Turisme

1
1
1
1
1

C1
C1
E /Agrup. Prof.

13
13
14

Si
Si
Si

E /Agrup. Prof.

14

Si

E /Agrup. Prof.
E/Agrup. Prof.
E/Agrup. Prof.
C1

10
10
10
14

Si
Si
Si
Si

2.- RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL
A) PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA
1.

Funcionaris Habilitació Nacional

Núm.
Ordre

Lloc de Treball

Grup

1

Secretari – Interventor A1

CD

Titular

Provisió

29

Mª Jesús Pena Navarra

Concurs.

2. Escala Administració General
2.1. Subescala Administrativa
Núm.
Ordre
1

Lloc de treball

Grup

CD

Titular

Provisió

Administratiu

C1

22

Rosa del Carme Clivillé Segarra

Promoció
interna.
Concurs.

B) PERSONAL LABORAL INDEFINIT ( EQUIPARATS )
1. Escala Administració General
1.1. Subescala Auxiliar Administrativa
Núm.
Ordre
1
2
3
4
5
6

Denominació

Titular

Provisió / Tipus de contracte

Auxiliar Administratiu
Auxiliar Administratiu
Auxiliar Administratiu
Auxiliar Administratiu
Auxiliar Administratiu
Auxiliar Administratiu

Mª Jesús Ballabriga Ribera
Mª Rosa Mateu Palau
Goretti Alberich Prat
Gemma Vilasetrú Aresté
Ramona Serés Ortega
M. Angels Vilalta Salvia

Consolidació c. temporal
Consolidació c. temporal
Consolidació c. Temporal
Consolidació c. Temporal
Consolidació c. Temporal
Consolidació c. temporal
mitja jornada

2. Escala Administració Especial
2.1. Subescala Serveis Especials
Núm.
Ordre

Denominació

Titular

Provisió

1

Tècnic diplomat

Montserrat Ruiz Ríos

Consolidació c. temporal

2
3

Tècnic superior
Tècnic superior

4
5
6

8
9

Tècnic superior
Tècnic superior
Peó oficis.
Encarregat Serveis diversos.
Peó oficis.
Encarregat serveis diversos.
Peó oficis. Serveis diversos
Peó oficis. Serveis diversos

10
11

7

Núria Gómez Camps
Emma
Ma.
Hernández
Sánchez
Carla Fernandez Vera
Núria Trepat Baiget
Josep C. Tomás López

Consolidació c. temporal
Consolidació c. temporal
Consolidació c. temporal
Consolidació c. temporal
Consolidació c. temporal

Robert Satorra Vilalta

Consolidació c. temporal

Xavier Pifarré Jaumet
Djamel Mazouz

Consolidació c. temporal
Consolidació c. temporal

Peó oficis. Serveis diversos

Josep M. Ferrando Solé

Consolidació c. temporal

Tècnic superior. Turisme.

Carles de la Torre Viladegut

Consolidació c. temporal

Segon.- Exposar al públic, mitjançant anunci al tauler de la Corporació i al Butlletí Oficial de la
Província, l’acord d’aprovació de la plantilla orgànica i la relació de llocs de treball de la
Corporació per a l’any 2016.
Tercer.- Acordar la publicació íntegra de la plantilla i de la relació de llocs de treball al Butlletí
Oficial de la Província, un cop definitivament aprovat el pressupost municipal, juntament amb
el resum per capítols d’aquest i notificar-ho a l'Administració estatal i autonòmica, en els termes
previstos per la normativa vigent.
Sotmesa la proposta a votació aquesta resta aprovada per unanimitat dels regidors
presents a la sessió, en aquest punt, que són deu.
4. Aprovació del Text Refós de Ordenances Fiscals Municipals.
Atès el nombre d’ordenances fiscals que l’Ajuntament té aprovades com a base a la gestió
financera municipal, les quals han estat modificades amb els anys per tal d’adaptar-les a la
normativa vigent i les necessitats econòmiques marcades pel cost dels serveis, s’ha considerant
convenient i necessari la redacció d’un text refós que permeti, d’una manera àgil i clara,
consultar el text íntegre vigent de qualsevol de les ordenances municipals,
Atès que en la redacció del text refòs, s’ha pogut introduir alguna lleu modificació o correcció
d’errades materials que, com a conseqüència de les moltes variacions que s’han produït en
cadascuna de les ordenances fiscal vigents, hauria quedat despenjada d’un any per l’altre, es
considera convenient procedir a la consideració pel ple de la Corporació d’aquest text,
Vistos aquests antecedents i tenint en compte el que preveu el TRLRHL aprovat per RDL
2/2004, de 5 de març, en els seus articles 15 a 19, la Sra. alcaldessa formula al ple de la
Corporació la següent proposta d’acord:
Primer.- Aprovar provisionalment el Text refós de les Ordenances Fiscals que consta com
annex I.
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la
Província de Lleida, l’anterior acord provisional, durant el termini de trenta dies hàbils,
comptats des del dia següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de
la Província.
Durant el període d’exposició pública del Text refós, els qui tinguin un interès directe o resultin
afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat

per RDL 2/2004, de 5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que
creguin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense que s’hagin presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats i es publicarà en el Butlletí
Oficial de la Província el text íntegre del Text refós de les Ordenances Fiscals aprovat.
Tercer.- Considerar vigent aquest text refós, un cop esdevingui definitivament aprovat i
publicat al Butlletí Oficial de la Província de Lleida.
Abans de sotmetre la proposta a votació s’explica que, aquest document, únicament pretén ser
un recull ordenat de les ordenances fiscals municipals, tal i com han estat aprovades per
l’Ajuntament. Per tant, únicament, s’han corregit algunes errades materials o lleus detalls, i no
s’ha modificat cap aspecte normatiu, ni cap referència legislativa.
De la mateixa manera, pel que fa a la taxa pels serveis d’aigua, es preveuen els imports que
l’Ajuntament va aprovar en la darrera modificació que són inferiors als que s’apliquen per
determinació de la Comissió de Preus de Catalunya, que va autoritzar un increment de preus en
l’aigua.
La Sra. alcaldessa explica que, l’elaboració d’aquest document, que ha comportat molta feina a
nivell administratiu, per la qual cosa agraeix al personal de la Corporació, la tasca feta, és
important per diversos motius. Un d’ells era el poder donar publicitat davant dels veïns de totes
les ordenances fiscals que l’Ajuntament té aprovades. Un altre motiu és que, per al propi
personal de l’Ajuntament, la feina de consulta de les ordenances vigents serà molt més ràpida i
àgil i amb major seguretat jurídica que quan s’han de buscar les ordenances inicials i les
successives modificacions.
Tanmateix i per donar validesa a les correccions que s’hagin pogut introduir i disposar d’un text
unificat, es que s’ha previst la seva aprovació i publicació. També es puntualitza que aquest
document contempla la redacció corresponent a la darrera modificació d’ordenances fiscals per
a 2016.
La Sra. alcaldessa informa que, aquest document refós, quan estigui definitivament aprovat i
publicat, es penjarà a la web municipal per tal que tothom en pugui tenir accés.
Fets aquests aclariments i sotmesa la proposta a votació aquesta resta aprovada per
unanimitat dels regidors presents a la sessió, en aquest punt, que són deu.
5. Aprovació del calendari fiscal 2016.
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.

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,
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 2016, que s’indica:
Del dia 1 de març de 2016 a 2 de maig de 2016 ( ambdós inclosos ):
• Padró fiscal de la taxa per entrada de vehicles ( Guals ). Exercici 2016.
Del dia 1 de juny de 2016 al dia 1 d’agost de 2016 ( ambdós inclosos ):
• Padró fiscal de la taxa per la prestació del servei de recollida d’escombraries. Exercici
2016 (1er període).
• Padró fiscal de la taxa del cementiri municipal. Exercici 2016.
Del dia 1 d’octubre de 2016 al dia 1 de desembre de 2016 ( ambdós inclosos ):
• Padró fiscal de la taxa per la prestació del servei de recollida d’escombraries. Exercici
2015. (2on període).
• Padró fiscal de la taxa pel servei de connexió a la xarxa wifi i prestació de serveis de
comunicacions electròniques. Exercici 2016.
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.
Tercer.- Facultar a la Sra. alcaldessa de la Corporació a modificar el calendari fiscal per a
l’exercici 2016, en cas que circumstàncies sobrevingudes fessin aconsellable variar les dades
establertes inicialment.

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.
Fets aquests aclariments i sotmesa la proposta a votació aquesta resta aprovada per
unanimitat dels regidors presents a la sessió, en aquest punt, que són deu.
6. Eleccions a cambres agràries 2016. Sorteig dels membres de les meses electorals.
Atès que, per Ordre ARP/334/2015, de 29 d’octubre (DOGC núm. 6990, de 4 de novembre de
2015), es van convocar les eleccions a cambres agràries de Catalunya de l’any 2016, a celebrar
el diumenge, dia 28 de febrer de 2016,
Atès que, d’acord amb el que es preveu a l’Annex d’aquesta ordre, que determina el calendari
electoral, resulta que el dia 28 de gener de 2016, s’ha de procedir a efectuar el sorteig per tal de
determinar la composició de les meses electorals, ter Atès que l’art. 27 de la Llei orgànica
5/1985, de 19 de juliol, de règim general electoral, realitzat per insaculació entre els electors
inclosos en el cens corresponent a cada mesa electoral,
A l’empara d’aquests antecedents es procedeix a efectuar sorteig públic entre els electors per tal
de designar els càrrecs de president i vocals de la Mesa, així com dels seus respectius, resultant
el següent:
President Titular: Sr. Jose Antonio Balaña Camps
1r.Suplent de president: Sr. Manuel Sabariego Melción
2n.Suplent de president: Sr. José Palau Reñé
1r. Vocal Titular: Sra. Alba Martí Troise
1r. suplent de 1r.vocal: Sra. Maria Dolores Plana Jover
2n. suplent de 1r. vocal: Sr. Juan Maria Riera Plana
2n. Vocal Titular: Sra. Maria Carmen Lladós Guasch
1r. suplent de 2n. vocal: Sr. Buenaventura Palau Borras
2n. suplent de 2n. vocal: Sr. Antoni Salat Duch
Els regidors resten assabentats del resultat del sorteig efectuat.
7. Proposta de pròrroga dels convenis signats entre el Consell Comarcal del Segrià i els
ajuntaments per a la prestació dels serveis socials d’atenció primària i especialitzats.
Atès que el ple de l’Ajuntament d’Alcoletge, en sessió celebrada el dia 31 d’octubre de 2012, va
adoptar l’acord relatiu a l’aprovació del conveni a signar entre el Consell Comarcal del Segrià i
l’Ajuntament d’Alcoletge relatiu a la delegació de competències dels serveis socials d’atenció
primària, en els termes següents,
1. Les competències que els ajuntaments deleguen al Consell Comarcal del Segrià en
matèria de serveis socials regulades a l’art. 31 de la Llei 12/2007.
2. L’acceptació d’aquesta delegació pel part del Consell i les condicions de prestació
dels serveis.
3. Les aportacions econòmiques que faran els ajuntament i que són les detallades a
l’annex II del conveni.
4. Les obligacions dels ajuntaments de satisfer, amb caràcter bimensual, els imports de
les aportacions econòmiques fixades a l’empara de l’anterior punt, en quotes iguals.

5. La durada del conveni, vinculada al Contracte programa 2012-2015, a partir de la
seva signatura, prorrogant-se de forma expressa pels exercicis següents naturals,
podent modificar-se tant els serveis delegats com les aportacions municipals.
6. Les condicions de resolució del conveni, prèvia comunicació de qualsevol de les
parts amb una antel·lació mínima de tres mesos.
7. La derogació dels anteriors convenis, sens perjudici que subsisteixin les obligacions
a les quals no s’hagi donat compliment.
Atès, tanmateix, que l’article 9 del conveni signat estableix que la seva vigència està vinculada
al Contracte-Programa 2012-2015 havent-se de prorrogar de forma expressa pels exercicis
naturals següents, podent-se modificar tant els serveis delegats com l’aportació de l’Ajuntament,
Atès que el Consell Comarcal del Segrià està a l’espera de signar un nou Contracte-Programa
amb el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya que ha d’abastar el
període 2016-2019,
Considerant tanmateix que es necessari continuar prestant els serveis socials als municipis, per
la qual cosa el ple del Consell Comarcal del Segrià, en sessió de data 6 de novembre de 2015, ha
adoptat un acord de pròrroga dels convenis signats entre aquest ens i els ajuntaments per a la
prestació dels serveis socials d’atenció primària i especialitzats,
Considerant que el referit acord preveu prorrogar de forma expressa fins a la signatura del nou
Contracte-Programa els convenis específics signats entre el Consell Comarcal del Segrià i els
ajuntaments de la comarca de delegació de competències i encàrrec de gestió en matèria de
serveis socials bàsics i especialitzats condicionant el seu contingut a les adaptacions que siguin
necessàries en funció de les previsions econòmiques i d’actuacions del Contracte-Programa
2016-2019 i a la normativa vigent (excepte annex 2),
Considerant, en definitiva, la necessitat de sotmetre aquesta pròrroga a la consideració del Ple
de la Corporació,
Vistos els antecedents exposats i tenint en compte el que es preveu en l’art. 57 de la LRBRL,
l’art. 150 del TRLMRLC així com l’art. 41 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis
Socials de Catalunya i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, la Sra. alcaldessa formula la següent proposta d’acord:
Primer.- Donar conformitat a la proposta de pròrroga dels convenis signats entre aquest ens i
els ajuntaments per a la prestació dels serveis socials d’atenció primària i especialitzats,
adoptada pel Consell Comarcal del Segrià per mitjà d’acord plenari de 6 de novembre de 2015 i
que consta en el cos d’aquesta resolució.
Segon.- Autoritzar la Sra. alcaldessa tan àmpliament com sigui necessari per tal de signar
aquells documents i efectuar les actuacions que siguin adients per al formalització d’aquests
acords.
Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord i documentació complementària al Consell Comarcal del
Segrià als efectes oportuns.
Abans de sotmetre la proposta a votació la Sra. alcaldessa explica que, com sigui que aquests
convenis estan vinculats a un contracte-programa que acabava el 2015, s’han prorrogat fins que
es signi el nou contracte-programa 2016-2019. Aquesta pròrroga, però, exclou l’annex 2 que és
precisament, el que es refereix als aspectes econòmics que si es poden veure modificats.

En aquest sentit la Sra. alcaldessa explica que, des del Consell Comarcal, s’ha informat
recentment dels increments que, en matèria de serveis socials, tindran els ajuntaments a partir de
2016.
Així, per exemple, en el nostre cas de 7, 17 €/ habitant / any, es passarà a 8, 52 €/ habitant / any
tenint en compte alhora el nombre d’habitants actualitzats. Aquesta circumstància explica una
de les darreres modificacions en l’esborrany del pressupost, ja que aquest increment ha obligat
a preveure 4.000 € més en aquesta partida respecte de la de l’any 2015; elevant-se el total de la
partida fins als 28.000 €.
La Sra. alcaldessa comenta que és un cost important però es un servei que si es vol prestar s’ha
de pagar i, per tant, s’ha d’atendre als imports aprovats pel Consell Comarcal del Segrià.
Fets aquests aclariments i sotmesa la proposta a votació aquesta resta aprovada per
unanimitat dels regidors presents a la sessió, en aquest punt, que són onze.
8. Proposta de modificació del conveni de delegació de competències al Consell Comarcal
del Segrià en matèria d’atenció i acollida d’animals domèstics.
Atès que l’Ajuntament d’Alcoletge, en sessió plenària de data 29 d’abril de 2014, va adoptar
l’acord relatiu a la delegació de competències a favor del Consell Comarcal del Segrià per la
prestació del servei d’acollida d’animals de companyia.
Considerant, tanmateix, el contingut del conveni de delegació competencial en matèria de
trasllat, atenció i acollida d’animals domèstics presentat, que té, com a trets fonamentals
1) Acordar la delegació al Consell Comarcal del Segrià de les competències municipals en
matèria d’atenció i acollida d’animals domèstics abandonats, i la prestació d’aquest
servei municipal d’atenció i acollida d’animals domèstics abandonats,
2) Establir la vigència del conveni fins a 31 de desembre de 2014, prorrogable de forma
expressa per períodes consecutius de 5 anys cadascun, si cap de les parts no ho denuncia
de forma expressa amb antel·lació mínima de 3 mesos.
3) Establir les causes d’extinció del present conveni.
4) Establir les condicions econòmiques previstes inicialment per quant es preveu una
quantitat fixa d’1 €/ habitant /any en base al cens de població actualitzat (INE), més una
aportació de 50 € per animal lliurat al CAAC; amb la particularitat que – durant l’any
2014 – d’aportació per habitant serà de 0,5 €/ habitant / any corresponent a la part
proporcional entre els mesos de juliol i desembre de 2014; així com els períodes de
pagament en dos fraccions (febrer / juliol)
5) Preveure els procediments de revisió d’aquest preus, per garantir l’equilibri del servei.
6) Establir les obligacions del Consell Comarcal com a ens prestador del servei.
Atès que a l’empara d’aquests antecedents i, en data 27 de juny de 2014, es va signar el
corresponent conveni entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament, en matèria d’atenció i acollida
d’animals domèstics,
Atès que de conformitat amb l’article 5 del conveni, s’han hagut d’incrementar les aportacions
dels ajuntaments corresponents al 2014 per l’existència de dèficit en la prestació del servei,

Atès que, a l’empara d’aquests antecedent i de conformitat amb l’acord del Consell d’Alcaldes,
el ple del Consell Comarcal del Segrià en sessió de 17 de desembre de 2015 adoptà una nova
redacció de l’article 5è de l’esmentat conveni, que preveu:
1) Deixar sense efecte des de l’1 de gener de 2016 i fins el 31 de desembre de 2019,
l’article 5 del conveni de delegació de competències al Consell Comarcal del Segrià, en
matèria d’atenció i acollida d’animals domèstics, signat entre el Consell Comarcal del
Segrià i l’Ajuntament d’Alcoletge.
2) Des de l’1 de gener de 2016 i fins a 31 de desembre de 2019 regirà l’article 5 amb la
redacció següent:
El Consell Comarcal del Segrià percebrà de l’Ajuntament d’Alcoletge una
quantitat fixa d’1 €/ habitant/any, en base al cens de població actualitzat (INE)
més una aportació de 50 € per animal portat al CAAC fins a un màxim d’11
animals.
El pagament de l’any es farà en dos fraccionaments, en els següents terminis:
• Primer semestre: a principis de febrer.
• Segon semestre: a principis de juliol
El Consell Comarcal del Segrià percebrà de l’Ajuntament d’Alcoletge la
quantitat de 300 € a partir de l’animal número 12 portat al centre.
Com sigui, en definitiva, que es necessari donar conformitat per part del ple municipal a aquesta
modificació de l’art. 5 del conveni, la Sra. alcaldessa formula al ple de la Corporació, la següent
proposta d’acord:
Primer.- Donar conformitat a la nova redacció donada, per acord del ple del Consell Comarcal
del Segrià en sessió de 17 de desembre de 2015, a l’article 5 del conveni signat entre el Consell
Comarcal i l’Ajuntament d’Alcoletge en matèria d’atenció i acollida d’animals domèstics
abandonats, segons consta en el cos d’aquesta resolució.
Segon .- Autoritzar expressament la Sra. alcaldessa per tal que procedeixi a la signatura de
l’addenda de modificació del conveni de delegació de competències al Consell Comarcal del
Segrià en matèria d’atenció i acollida d’animals domèstics i qualsevol altre document que sigui
necessari per a la formalització d’aquest acord.
Tercer.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Segrià i donar-hi la publicitat que
legalment procedeixi.
Abans de sotmetre la proposta a votació la Sra. Alcaldessa explica que, aquest conveni, s’ha
modificat substancialment en relació als imports aplicats als municipis i, en principi, hauria de
beneficiar als municipis.
La Sra. Alcaldessa recorda que, a partir de la proposta existent fins ara, i tenint en compte el
nombre d’animals que es van lliurar a la gossera d’Alcanó, es va generar un déficit entre
ingressos i despeses plantejat pel gestor de la canera, que s’han repercutit als municipis,
distribuint-ho en funció dels seus habitants, d’acord amb les condicions signades entre el
Consell i el gestor de la canera i acceptades per tots els municipis. L’alcaldessa explica que això
pot ser que no resulti massa just perquè hi pot haver municipis grans que no hagin lliurat molts
gossos a la canera i a la inversa.

Això ha suposat, precisament, pel que fa a Alcoletge, asumir uns costos addicionals en el
pressupost de 2015 de 2.535, 75 €, pel déficit del servei al 2014.
Aquestes condicions, explica la Sra. alcaldessa, ha portat a què alguns municipis es plantegin si
continuar adherits al servei o no i per això s’ha renegociat el tema de la gestió i s’ha formulat
un altre sistema que seria pagar 1 € / habitant i any, com ja es feia i 50 € per animal portat a la
gossera, però establint-se un topall per municipi, en funció dels habitants. En el cas d’Alcoletge
el topall és d’ 11 gossos / any. A partir d’aquest nombre, tots els animals que es lliuraran,
tindràn un cost per l’Ajuntament de 300 €. Per aquest motiu, doncs, s’haurà d’intentar no
superar la xifra d’11 gossos assignada a Alcoletge, ja que en cas contrari el cost s’elevarà molt.
El regidor Sr. Josep Ma. Mateu posa de relleu que, per exemple, l’any 2015 es van trasladar a la
canera, des d’Alcoletge, entre 26 i 27 gossos.
La Sra. Alcaldessa comenta que es tracta d’un tema preocupant.
El regidor Sr. Xavier Iglesias considera que aquest sistema està mal plantejat perquè estima que
el correcte seria pagar una quota per habitant, independentment del nombre de gossos que es
portin al centre d’Alcanó.
La Sra. Alcaldessa explica que, inicilament, aquesta era la idea però el problema és que, en
general, han arribat a la canera molts més gossos dels que es preveia. A més cal tenir en compte,
puntualitza, que si hi ha un gos abandonat al municipi és un tema de responsabilitat de
l’Ajuntament i, molt especialment, si aquest gos produeix danys, provoca algún accident, etc.
Això es així, tot i que molts municipis ho qüestionen ja que no es valora les dimensions ni les
tipologies dels municipis i, en definitiva, tots els municipis tenen el mateix nivel de
responsabilitat.
Per tant, explica la Sra. Alcaldessa, en cas que es trobi un gos abandonat s’ha d’actuar. En
aquest cas l’Ajuntament el te, durant un període prudencial, en un espai municipal per veure si
està xipat o no i si es localitza el seu propietari. Però si no consta propietari o no es localitza
s’ha de trasladar a la gossera d’Alcanó.
La Sra. Alcaldessa indica que s’intentarà adoptar mesures i promoure que tothom faci el xipatge
dels gossos i també que els veïns siguin conscients del cost d’aquest servei per les arques
municipals.
El Sr. Carvajal planteja que es faci alguna revisió per controlar que tots els animals disposin de
xip i també pregunta que passa si es deixa un gos al nostre municipi i té xip. La Sra. Alcaldessa
explica que, en aquest darrer cas, no hi ha problema ja que disposem de lector de xip i es pot
localitzar el seu propietari i lliurar-li.
El Sr. Josep Ma. Mateu explica que s’han xipat molts gossos i, per exemple, la Sra. Alcaldessa
ha comprovat que al registre municipal d’animals de companyia n’hi ha entorn a 280, que ja es
una xifra considerable encara que n’hi ha molts que, efectivament, no ho estan.
El Sr. Ribes comenta que el problema és que, molts d’aquests gossos, provenen d’altres
municipis. Deixen els gossos al terme d’un altre poble perquè sigui aquest el que se’n faci
càrrec i el porti a Alcanó, assumint-ne els costos.
La Sra. Alcaldessa està d’acord amb el Sr. Ribes. No obstant, explica, que si els municipis no
están adherits a un sistema de gestió com la canera comarcal encara tenen més problemes, amb
denúncies de protectores, etc i recorda que, precisament, Alcoletge fou un dels primers en
adherir-se al conveni en materia d’atenció i acollida d’animals domèstics, perquè ja es va
prendre consciència d’aquest problema.

La Sra. Mirada manifesta que aquest assumpte també genera feina addicional per al personal
municipal; a la qual cosa el Sr. Mateu hi respon afirmativament ja que s’han de traslladar els
gossos que es recullin a Alcanó, entre d’altres gestions.
Fets aquests aclariments i sotmesa la proposta a votació aquesta resta aprovada per
unanimitat dels regidors presents a la sessió, en aquest punt, que són onze.
9. Mocions d’alcaldia.
9.1. Moció d’adhesió a l’Associació Catalana de Municipis.
Atès que, aquesta Corporació, considera l’existència de l’associacionisme municipal com a
instrument valuós i necessari per a aconseguir els objectius que no pot assolir la nostra
Corporació local per si mateixa i individualment,
Atès que l’ACM és l’organització adequada per a aquest fi, per la seva tasca encaminada a
resoldre la problemática dels ens locals com el nostre i per la defensa que fa de la personalitat
intrínseca de tots i cadascún dels municipis, així com de la identitat de les nostres comarques i
de la realitat nacional de Catalunya,
Per aquests motius la Sra. Alcaldessa proposa al Ple de l’Ajuntament que adopti els següents
acords:
Primer.- Adherir-se a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, acceptant-ne els
Estatuts i els drets i obligacions que se’n deriven, així com la quota corresponent i, al mateix
temps facultar la Sra. Ma. Lluïsa Prat Boneta, alcaldessa de l’Ajuntament, per a representar-nos
a les assemblees i ocupar-hi els càrrecs que ens puguin correspondre.
Segon.- Que s’expedeixi, abans de quinze diez, certificat d’aquest acord i es trameti a
l’Associació Catalana de Municipis.
Abans de sotmetre la proposta a votació la Sra. alcaldessa explica que l’actual equip de govern
ha considerat convenient proposar l’adhesió del nostre municipi a l’Associació Catalana de
Municipis tenint en compte que és una entitat a la qual estan adherits entorn al 95% de
municipis catalans i que, a més, ofereixen una gran quantitat de serveis, en matèria de consulta i
gestió municipal, principalment.
La Sra. alcaldessa explica que, a més, l’ACM facilita diversos descomptes en subministraments
com llum i gas, la qual cosa ja pot justificar l’adhesió i el cost que aquesta suposi.
En aquest sentit la Sra. alcaldessa explica que aquesta adhesió no implica la baixa de la
Federació de Municipis a la qual està integrada, també, la nostra Corporació sinó que es
mantindria l’adhesió a aquestes dues entitats, a més de l’AMI.
La regidora Sra. Núria Mirada demana informació sobre el cost anual de l’adhesió a l’ACM, a la
qual cosa la Sra. alcaldessa respon que suposa poc més de 400 € a l’any, més o més el mateix
cost que l’adhesió a la Federació de Municipis.
Fets aquests aclariments i sotmesa la proposta a votació aquesta ofereix el següent
resultat:
Vots a favor: Sra. Maria Lluïsa Prat, Sr. Josep Ma. Gras, Sra. Ma. Carme Lladós, Sr. Josep Ma.
Mateu, Sr. Josep Ma. Pifarré, Sra. Georgina Pascual.
Abstencions: Sr. Sebastià Ribes, Sr. Josep Carvajal, Sr. Xavier Iglesias, Sra. Núria Mirada, Sra.
Sara Millàs.
Vist el resultat de la votació la proposta resta aprovada per majoria absoluta.

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

Decret 253/2015, pel qual s’aprova la relació de factures núm. 15, per un import total de
18.150, 52 €.
Decret 255/2015, pel qual s’aprova la relació de factures núm. 16, per un import total de
55.138, 62 €.
Decret 276/2015, pel qual s’aprova la relació de factures núm. 17, per un import total de
64.073, 73 €.
Decret 286/2015, pel qual s’aprova la relació de factures núm. 18, per import de 49.810,
80 €.

Tots els regidors presents resten assabentats del contingut d’aquest decret.
10.2. Informació de les retribucions dels membres de l’equip de govern i assistències.
La Sra. alcaldessa, a l’empara de la voluntat del nou equip de govern de mantenir un criteri de
transparència i màxima informació tant als regidors de l’oposició com als veïns i veïnes
d’Alcoletge, posa de relleu que en les diferents sessions plenàries es donarà compte,
específicament, de les retribucions percebudes pels membres de l’equip de govern arran de la
gestió municipal i en els termes establerts en el cartipàs municipal.
En aquest sentit es fa constar que, les retribucions brutes que es corresponent als mesos de
novembre i desembre de 2015 són les següents:
Nom
Ma. Lluisa Prat

nov-15
0,00

des-15
0,00

Josep Ma. Gras

357,00

336,00

Ma. Carme Lladós

378,00

504,00

Josep M. Mateu

378,00

441,00

Josep M. Pifarré

420,00

504,00

Georgina Pascual

504,00

210,00

2.037,00

1.995,00

Així mateix es fa constar que s’ha procedit a liquidar els imports establerts en concepte
d’assistències a plens, juntes de portaveus i comissions, dels membres de la Corporació, segons
el detall següent:

ASSISTÈNCIES
12/15
MARIA LLUÏSA
PRAT
JOSEP MARIA
GRAS
M.CARME
LLADÓS
JOSEP MARIA
MATEU
JOSEP MARIA
PIFARRÉ
GEORGINA
PASCUAL
SEBASTIÀ RIBES
JOSEP CARVAJAL
XAVIER IGLESIAS
NÚRIA MIRADA
SARA MILLAS
TOTAL

PLENS

PORTAVEUS

COMISSIONS

TOTAL

IMPORT

6

4

1

11

220,00

6

4

0

10

200,00

6

0

0

6

120,00

6

3

0

9

180,00

6

0

1

7

140,00

6
5
6
6
6
6
65

0
4
0
0
0
0
15

0
0
0
0
0
1
3

6
9
6
6
6
7
83

120,00
180,00
120,00
120,00
120,00
140,00
1.660,00

Tots els regidors presents a la sessió resten assabentats del contingut d’aquesta informació.
10.3. Informació sobre actuacions municipals.
BUTLLETÍ INFORMATIU
Durant els propers dies, es farà arribar a tots els domicilis del municipi , el I Butlletí
informatiu de l’Ajuntament d’Alcoletge, que tindrà un caràcter semestral i que neix amb la
intenció que tots els veïns siguin coneixedors de com es va desenvolupant el projecte
municipal d’aquest equip de govern i alhora complir amb el principi de transparència i bon
govern que ha de regir en una administració pública.
En aquest sentit la Sra. alcaldessa explica que aquest butlletí s’ha fet sense cost addicional i amb
el treball del personal de la Corporació, al qual agraeix la feina feta.
FESTES
La Regidora de Festes ha mantingut contactes amb les diferents associacions del municipi que
col·laboren en l’organització de les festes del poble per tal d’elaborar l’agenda prevista per
l’any 2016.
La festa més propera en funció del calendari, és el Carnestoltes, que com en els darrers anys
l’organitzarà l’Associació Esportiva Alcoletge, amb el suport econòmic de l’Ajuntament.
L’Agrupació Cultural i Recreativa Els Timons, ha engegat els preparatius de la setmana
cultural,que cada any es celebra coincidint amb la diada de Sant Jordi. L’Ajuntament assumeix
directament el cost d’alguns dels actes que es porten a terme durant aquesta setmana. Més
endavant us podrem concretar.
També s’han iniciat les contractacions de les diferents actuacions i actes que es programaran en
la festa major de maig i que una vegada tancats us donarem dades concretes.

Buuf Festival, pallassos i bufons a la gorra
S’ha previst una nova edició del Buuf Festival, pallassos i bufons a la gorra, per als dies 15,
16 i 17 d’abril de 2016, amb un pressupost de 36.249 euros. En aquest sentit, la Sra. alcaldessa
explica que ja s’ha signat el conveni amb l’empresa que durà a terme aquest festival, per tal de
determinar les actuacions a fer, l’estimació de les despeses, etc.
Trobada gegantera
El dia 28 de maig, es celebrarà una Trobada gegantera on hi participaran diferents colles de
gegants i grallers que faran una desfilada pels carrers del poble i una ballada final al carrer
Nou.
La contraprestació els gratificarà oferint-los un sopar a tots els participants i un petit obsequi.
BIBLIOTECA MUNICIPAL
Aquest mes de gener, s’ha acabat d’adquirir per a fons de la biblioteca, els llibres de lectura que
l’Institut Caparrella demana als alumnes d’ESO i Batxiller com a llibres de lectura obligatòria
i que pugen la quantitat de 454,26 EUROS.
En aquest sentit la Sra. alcaldessa dona trasllat de l’agraïment fet per d’Institut davant aquesta
iniciativa de l’Ajuntament que, precisament, proposaran a altres instituts perquè han considerat
molt positiu aquest projecte. L’Institut Caparrella és l’institut assignat al nostre municipi per
cursar la ESO.
CURS DE FOTOGRAFIA
L’Ajuntament ha programat la realització d’un curs de fotografia de nivell inicial i un altre de
nivell avançat per donar continuïtat al que ja es va fer l’any passat. Hores d’ara s’ha mantenir
una reunió amb totes les persones interessades en els cursos per tal d’informar-los al respecte.
S’informa que hi ha places obertes per tal de fer aquests cursos, per tothom que hi estigui
interessat.
CURS D’ANGLÈS
El dilluns passat, també es va mantenir una reunió amb les diferents persones interessades en la
realització del curs d’anglès nivell B-2 , per tal d’informar sobre l’inici i les diferents
caractarístiques del curs.
URBANISME I OBRES PUBLIQUES
Ampliació recinte piscines municipals
Aquesta propera setmana s’iniciaran les obres d’ampliació de la zona verda de les piscines i
condicionament de la piscina petita, i del que ja vam donar compte del contingut del projecte
en la sessió del mes de novembre. Les obres s’han adjudicat a l’empresa CONSTRUCTORA
D’ALCOLETGE, SCCL, per import de 49.775,14 euros IVA inclós, que en aquest cas ha estat
l’oferta econòmica més avantatjosa.
S’informa que aquestes obres estan previstes amb càrrec al pressupost de 2014.
Obres de millora al cementiri municipal
S’ha iniciat les obres consistents en la rehabilitació del cobert del cementiri, foc crematori i
vorera, que han estat adjudicades a l’empresa SAMUEL RUIZ LIND, l’oferta econòmicament

més avantatjosa. L’import de l’adjudicació ha estat per 14.766 euros IVA inclós i per aquest
obra la Diputació de Lleida ens ha atorgat un ajut de 12.000 euros.
El finançament d’aquestes obres està previst amb càrrec al pressupost de 2014.
Telefonia mòbil
Ja s’han iniciat al Tossal de l’Agustinet, els treball per posar una antena de telefonia mòbil que
millori la cobertura del municipi.
WEB AJUNTAMENT
Ja es pot consultar la web de l’Ajuntament amb el nou format, que és el que la Diputació de
Lleida, ofereix de forma gratuïta a tots els municipis.
11. 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 253/2015, pel qual s’aprova la relació de factures núm. 15/2015 per import de 18.150,
52 €.
*Decret 254/2015, pel qual s’atorga a favor de ILERMONTAJES, S. L. llicència d’obres per
ampliació d’activitat existent a la nau al c/ Pallars Sobirà.
*Decret 255/2015, pel qual s’aprova la relació de factures núm. 16/2015 per import de 55.138,
62 €.
*Decret 256/2015, pel qual s’atorga a C.S.C. i 1 llicència per fer obres consistents en distribució
interior d’habitatge en planta segona, al c/ Paral·lel.
*Decret 257/2015, pel qual es procedeix a la formalització de contracte laboral temporal a favor
de J.M.T i C.C.P. per desenvolupar tasques d’assistents sanitaris els dies 28 i 29 de novembre
amb motiu dels actes de la Marató 2015
*Decret 258/2015, pel qual s’acorda l’atorgament d’un ajut per import de 8.500 € al Club Futbol
Sala d’Alcoletge, corresponent a la temporada 2015/2016 i acordar un primer pagament de
5.000 € .
*Decret 259/2015, pel qual s’acorda l’atorgament d’un ajut per import de 1.034 € a la Coral
Sant Miquel Arcàngel d’Alcoletge, corresponent al 2n semestre 2015.
*Decret 260/2015, pel qual s’aprova l’expedient de modificació de crèdit per incorporació de
romanents d’exercicis anteriors, per un import de 44.192, 71 e.
*Decret 261/2015, pel qual s’acorda el pagament de diversos ajuts en concepte d’adquisició de
llibres i material escolar corresponents al curs 2015/2016, per un import global 270 €.
*Decret 262/2015, pel qual s’acorda el pagament de diversos ajuts en concepte d’adquisició de
llibres i material escolar corresponents al curs 2015/2016, per un import global 90 €.
*Decret 263/2015, pel qual s’acorda el pagament de diversos ajuts en concepte d’adquisició de
llibres i material escolar corresponents al curs 2015/2016, per un import global 270 €.

*Decret 264/2015, pel qual s’acorda l’atorgament d’una subvenció per import de 650 € a favor
de l’Associació de Dones d’Alcoletge, per incrementar la recaptació a favor de la Marató de
TV3 2015.
*Decret 265/2015, pel qual s’autoritza la posada en funcionament de la seu electrònica de
l’administració municipal i sol·licitar de la plataforma AOC l’alta als serveis Seu-e,
Transparència i e-Tauler així com el lliurament de certificat electrònic de nivell mig, classe 1,
per cedir-ne el seu ús als Serveis d’Administració Electrònica.
*Decret 266/2015, pel qual s’acorda el pagament a favor de J.C.T; A.M.R.I. i MN Càtering
2003, S.L. 39/2015, de l’import corresponent a la franquícia no satisfeta per MAPFRE
EMPRESA, S. A. en concepte d’indemnització de danys en façanes amb motiu de l’actuació
del correfocs de la Festa Major de Maig 2015.
*Decret 267/2015, pel qual s’accepta la subvenció atorgada pel Departament d’Ensenyament
destinada a l’EMM Julià Carbonell per al curs 2014-2015, per import de 6.747, 66 €.
*Decret 268/2015, pel qual s’acorda la baixa d’un gual situat al c/Dra. Castells amb efectes de
l’1 de gener de 2016 i la retirada de la placa distintiva.
*Decret 269/2015, pel qual s’aproven les bases relatives al I Concurs “Il·lumina el Nadal” amb
una dotació de 240 €, promogut per la regidoria de Festes de l’Ajuntament d’Alcoletge.
*Decret 270/2015, pel qual s’acorda una compensació entre deutes i imports de crèdits existents
entre P.R.C. i l’Ajuntament d’Alcoletge, procedint-se a l’abonament de la diferència existent
entre ambdues quantitats.
*Decret 271/2015, pel qual s’atorga a favor de BOVE I GILI EXHIBITIONS, S. L. llicència
municipal per implantar una activitat dedicada al disseny i muntatge d’estants firals, en una nau
de la C13.
*Decret 272/201, pel qual s’acorda el pagament de diversos ajuts en concepte d’adquisició de
llibres i material escolar corresponents al curs 2015/2016, per un import global 90 €.
*Decret 273/2015, pel qual s’atorga a favor de Club Patí Alcoletge una subvenció per import de
3.000 € per tal de fer front a despeses corresponents a la temporada 2015.
*Decret 274/2015, pel qual s’acorda el pagament de 200 € a favor del Club Patí Alcoletge en
concepte de col·laboració per adquisició de trofeus corresponents a la Copa Alcoletge de
Patinatge.
*Decret 275/2015, pel qual s’adjudica al Sr. Samuel Ruiz Lind les obres de rehabilitació de
coberta del magatzem existent dins el recinte del cementiri municipal, conjuntament amb la seva
vorera exterior i foc crematori interior, en concepte de contracte menor i per un import de
14.766 € ( IVA inclòs ) i millores per valor de 665, 50 € ( Iva inclòs ).
*Decret 276/201, pel qual s’aprova la relació de factures núm. 17/2015 per import de 64.073,
73 €.
*Decret 277/2015, pel qual s’atorga a Apostroph Edicions i Propostes Culturals, S. L. llicència
per instal·lar una activitat destinada a activitats de serveis al c/ Major, 14.
*Decret 278/2015, pel qual s’atorga a Francesc-Tencontrol, S. L. llicència per instal·lar una
activitat de serveis al c/ Major, 14.

*Decret 279/2015, pel qual s’acorda el pagament de diversos ajuts en concepte d’adquisició de
llibres i material escolar corresponents al curs 2015/2016, per un import global 1.080 €.
*Decret 280/2015, pel qual s’autoritza la celebració de les Festes de Nadal i Cap d’Any
organitzades per l’agrupació cultural i recreativa Els Timons.
*Decret 281/2015, pel qual s’autoritza una baixa de gual atorgat per a magatzem del c/ Verge
del Pilar.
*Decret 282/2015, pel qual s’autoritza un gual per habitatge situat al c/ Major.
*Decret 283/2015, pel qual es procedeix a l’execució de les obres consistents en ampliació e
zona verda (gespa) i condicionament de piscina petita, a favor de Constructora d’Alcoletge per
un import de 49.775, 14 € (Iva inclòs).
*Decret 284/2015, s’atorga a A.B.T. llicència per fer obres consistents reformes en entrada i
magatzem en habitatge del c/ Major.
*Decret 285/2015, s’atorga a T.G.LL. llicència per fer obres consistents paviment de formigó al
c/ Paral·lel.
*Decret 286/2015, pel qual s’aprova la relació de factures núm. 18/2015 per import de 49.810,
80 €.
Tots els regidors resten assabentats del contingut d’aquests decrets.
12. Precs i preguntes.
El regidor Sr. Sebastià Ribes demana, tal i com ja es va plantejar en un ple anterior, si s’ha
estudiat el tema d’ampliar el concepte de servitud d’aqüeducte a servitud de serveis, en relació
al document que ja es va signar per a la portada d’aigua al cementiri, a través d’una finca
particular.
La Sra. alcaldessa comenta que s’està estudiant i que es evident que els m2 de superfície que es
van preveure en el conveni són majors als estrictament necessaris per tal de possibilitar
maniobres en cas d’arranjament de canonada, etc i per això la superfície final afectada s’ha
considerat adient.
Igualment, la Sra. alcaldessa i el Sr. Josep Ma. Gras plantegen que, en relació a altres serveis
que, eventualment, fos necessari portar al cementiri serien el subministrament de llum, però això
s’està mirant i es podria fer per la part del darrera del cementiri i, per tant, no caldria ocupar
aquesta superfície de l’actual servitud.
El Sr. Carvajal, però, manifesta que també podria ser necessari en un moment o altre disposar de
servei de gas i, aprofitar – així- la servitud actual si s’amplia el seu contingut.
El Sr. Gras manifesta que, en tot cas, això seria possible si tècnicament fossin compatibles
ambdós serveis per la mateixa zona.
El Sr. Ribes reitera, per tant, si s’ha resolt el tema d’ampliar el concepte de la servitud, a la qual
cosa la Sra. Pascual indica que, encara que se n’ha parlat, aquest tema no s’ha tractat amb detall
i, per tant, no està resolt.
La Sra. alcaldessa ratifica les paraules de la Sra. Pascual.

A continuació el Sr. Ribes demana també informació sobre el tema de l’enllumenat nadalenc i
pregunta si les llums instal·lades s’han llogat o s’han comprat.
Els regidors de l’equip de govern expliquen que s’han llogat, a la qual cosa el Sr. Ribes demana
perquè no s’han col·locat les llums que l’Ajuntament va comprar en el seu moment.
El Sr. Josep Ma. Mateu explica que en comprovar l’estat de les llum nadalenques que hi havia al
magatzem municipal van veure que s’havien de canviar tots els tubs i això suposava un cost i un
temps del que no es disposava. Per tant, no hi va haver cap altra alternativa que llogar els llums.
Els regidors de l’equip de govern manifesten, en diverses intervencions, que si bé per a l’any
vinent es pot recuperar alguna de les llum de què es disposa, quasi tots els municipis lloguen
aquests llums perquè, això, no genera manteniment i a més es poden anar variant any a any.
També comenten que comprar aquest tipus de llums és força costós i, a més, exigeix un servei
de manteniment per part de personal especialitzat del que no es disposa. Per aquest motiu,
doncs, es considera més adient llogar aquests llum per aquestes festes, amb un cost que s’estima
raonable.
Tots els regidors manifesten que està bé il·luminar els carrers durant aquestes festes i el Sr.
Carvajal comenta la possibilitat que es tinguin en compte, en un futur, la il·luminació d’altres
zones com ara el barri de l’Estació.
A continuació el regidor Sr. Xavier Iglesias demana al regidors de l’equip de govern si tenen
constància de la situació en què es troba el Tossal dels Morts. En aquest sentit aporta unes
imatges en què es constata l’estat del Tossal. El Sr. Iglesias explica que aquesta zona es troba
una mica deixada i bruta. El regidor mostra imatges de les escales, amb fang, de papers al terra,
residus d’oli, etc i demana informació sobre aquest tema.
El regidor Sr. Josep Ma. Gras explica que la brigada municipal té ordres que, un cop a la
setmana, ha d’anar a la zona del Tossal per fer tasques de manteniment i neteja, tal i com es feia
durant el mandat de l’anterior Ajuntament.
El Sr. Gras indica que s’informarà de la situació i donarà ordres al personal per tal que netegin
la zona i tinguin cura d’aquest espai, tal i com tenen indicat.
El Sr. Sebastià Ribes intervé de nou per demanar quina justificació pot donar l’equip de govern
en relació al canvi de la senyera per una bandera independentista a la zona del Tossal.
La Sra. alcaldessa indica que el seu equip no te res a veure amb aquest assumpte, que s’han
trobat amb aquesta bandera sense tenir-ne coneixement.
El Sr. Josep Ma. Pifarré ratifica les paraules de la Sra. alcaldessa i indica que s’han trobat amb
aquesta situació i que, ara, analitzaran que cal fer al respecte.
El Sr. Ribes demana si no han pogut esbrinar res amb les càmeres de vigilància del Tossal.
En aquest sentit la Sra. alcaldessa i la resta de regidors de l’equip de govern indiquen que no, ja
que es difícil esbrinar i concretar la persona o persones que puguin dur a terme una acció. Així
es pot veure que, en un moment determinat, no hi havia gent i, posteriorment, accedeixen
persones al Tossal. No obstant, expliquen, com que habitualment és de nit si bé es pot intuir qui
es per alguns elements externs es difícil poder acusar algú perquè no es veu el moment concret
en què es fa l’acció.

Això, per exemple, es el que va passar amb els darrers desperfectes al Tossal. La Sra. alcaldessa
explica que, les càmeres, van permetre mitjançant l’anàlisi durant un període de temps,
comprovar l’accés de joves a l’espai en un moment donat i constatar que, durant aquell període,
es van produir els danys, però no es visualitza quines persones en concret els han provocat.
La Sra. alcaldessa i la Sra. Pascual expliquen que, finalment, foren els mateixos joves els que es
van delatar entre ells. No obstant es difícil fer alguna acció contra ells ja que són menors, es
difícil acusar-los en ferm, els pares manifesten que no poden assumir els danys, etc.
La Sra. alcaldessa reitera que les càmeres i les gravacions estan a disposició de tots els regidors
per si en volen comprovar el seu contingut.
Finalment la Sra. alcaldessa explica, a comentaris de la Sra. Mirada, que és aquest mateix grupet
de joves qui ha demanat, a l’Ajuntament, si els pot habilitar un espai per jugar a futbol.
La Sra. Mirada comenta la possibilitat d’utilitzar, per jugar a futbol, l’espai que hi ha a la part
interior del pavelló, el pati interior que es va arranjar fa un temps.
La Sra. alcaldessa explica que això ho estan analitzant perquè, efectivament, s’han de buscar
alternatives als nois i noies adolescents que no tenen massa opcions per tal que es puguin tenir
uns espais d’esbarjo i lleure i axiò pugui evitar la temptació de dur a terme qualsevol tipus de
bretolades. La possibilitat de disposar d’algun local és complicat, explica la Sra. alcaldessa, però
un espai en alguna finca del municipi amb elements bàsics perquè puguin fer esport, jugar a
futbol, entén que seria possible i s’està estudiant.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les vint hores i
vint minuts del dia vint-i-vuit de gener de dos mil setze, de la qual s’estén la present acta que,
un cop aprovada, serà transcrita al llibre d’actes de la Corporació, signant-se aquest esborrany
per la Sra. alcaldessa i per mi, la secretària, que ho certifico.
L'alcaldessa,

La secretària,

