Al poble d'Alcoletge, Comarca del Segrià, essent el dia 28 d’octubre de 2015.
A les vint hores, a la Sala d'Actes de la Casa Consistorial, es reuneix el Ple de
l'Ajuntament, en primera convocatòria, sota la Presidència de la Sra. Alcaldessa, Maria
Lluïsa Prat Boneta i, amb l'assistència de les persones que es detallen a continuació,
assistida de la Secretària de la Corporació, a l'efecte de celebrar sessió ordinària.
Alcaldessa:
Regidors:

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

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

ORDRE DEL DIA:
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 30 de setembre
de 2015, segons preveu l'art. 82.2 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, la Sra. alcaldessa pregunta si algun membre de la Corporació té alguna
observació que fer en relació al redactat de la mateixa.
En aquest punt el regidor Sr. Ribes esmenta una errada sobre les manifestacions relatives al cost
del servei de seguretat nocturn ja que es fa constar un cost mensual de 735, 68 € quan realment
el cost mensual es de 1.471, 36 €, tal i com consta en la corresponent relació de factures. A més,
els regidors de l’oposició manifesten que ells tenien constància de què el preu del servei era
entorn a 1.400 € i per això es van estranyar de les dades aportades.
La Sra. Alcaldessa i el Sr. Josep Maria Pifarré puntualitzen que, efectivament, es va informar de
l’import de 735, 68 € com a cost del servei. No obstant això es cert que aquest cost es
corresponia a les dades que se li van facilitar al regidor, fins el moment, i que eren les del mes
d’agost en què el servei, efectivament, només va durar mig mes. Faltava disposar de les dades
del mes de setembre, perquè no s’havia tancat. Efectivament cal aclarir que el cost d’un mes
sencer d’aquest servei, desenvolupat en dies alterns i un total de 4 hores al dia és de 1.471, 36
€.
El regidor Sr. Ribes, esmenta que en el decurs de la sessió va preguntar si s’havia fet algun
concurs sobre el tema del vigilant nocturn i la Sra. Alcaldessa va dir que era la única empresa
que feia aquest servei i a l’acta no es reflecteixen aquestes intervencions.
La Sra. Alcaldessa indica que no li consta que fes aquesta pregunta sobre l’eventual realització
d’un concurs, tot i que es pot comprovar amb la gravació de l’acta. En el mateix sentit es
manifesta el Sr. Ribes.
La Sra. Alcaldessa esmenta que si que es va comentar, en el decurs de la sessió, que havien
tingut coneixement d’aquest servei de vigilància nocturna, a partir de l’experiència de
l’Ajuntament de Torrefarrera i l’empresa que ho feia, que a més és la que l’Ajuntament
d’Alcoletge darrerament havia vingut contractant en matèria de seguretat, era la única a Lleida
que els constava que ho feia i per això se’ls va demanar aquest servei.

La Sra. Secretària intervé per puntualitzar, tanmateix, que la redacció de les actes de les sessions
no han de ser literals sinó que ha de contenir, el sentit i el detall de les opinions dels membres de
la Corporació que han intervingut i que en aquest sentit es duu a terme la redacció de les actes

El regidor Sr. Ribes i, també, el Sr. Iglesias manifesten que efectivament es així però que es
van fer alguns comentaris com els que esmenen i no es van fer constar a l’acta i per això les
concrecions.
Fets aquests aclariments, l’acta resta aprovada per unanimitat dels regidors de la
Corporació, que són onze.
2. Modificació de les ordenances fiscals per a 2016. Aprovació provisional.
Per provisió d’alcaldia de data 19 d’octubre de 2015 es va acordar iniciar l’expedient de
modificació de diverses ordenances fiscals als efectes de la seva aplicació per a l’exercici 2016 i
següents,
El Text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març estableix en els
seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les ordenances fiscals
reguladores dels tributs locals.
Els acords de modificació hauran de contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
En particular, l’article 16.1 del text refós de la Llei d’hisendes locals aprovat per RDL 2/2004,
de 5 de març estableix que les ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels
elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de
la seva aplicació.
Vist l’esborrany del projecte de modificació de les ordenances fiscals per a 2016, en relació al
qual no es preveu l’increment de cap impost i, únicament, únicament es contemplen
modificacions puntuals en la regulació de les taxes que s’indiquen i els termes que s’esmenten:
1. Taxa per parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions: Modificació
prevista per ajustar el redactat actual a l’aplicació efectiva de la taxa i una major concreció
en quant al seu redactat.
2. Taxa per serveis de cases de bany, dutxes, piscines i altres instal·lacions anàlogues:
Modificacions previstes per clarificar i simplificar els sistema d’abonaments, unificant els
imports independentment del nombre d’abonament i sense diferenciacions que puguin
determinar discriminacions no admeses legalment.
3. Taxa pel servei municipal de la Llar d’Infants: Modificacions per ajustar serveis
addicionals i els seus imports a les necessitats del servei, sense que s’incrementi la taxa i
preveure, alhora, un fraccionament en l’import de la matrícula del curs escolar.
Atès, en definitiva, que les modificacions exposades són modificacions puntuals que no afecten
el desenvolupament dels serveis ni el seu equilibri econòmic i, bàsicament, contemplen
regulacions més detallades i concretes, la Sra. alcaldessa formula al ple de la Corporació la
següent PROPOSTA D’ACORD:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la modificació de
l’Ordenança Fiscal núm. 14, relativa a la taxa per parades, barraques, casetes de venda,

espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries del carrer i ambulants, en
quant al seu article 6, que quedarà redactat en els termes següents:
Article 6. Quota tributària:
La quota a satisfer per aquesta taxa s’obté de l’aplicació de les tarifes contingudes en
aquest article.
1. Epígraf primer. Llicències per a la instal·lació de parades, barraques, casetes de
venda, espectacles o atraccions situats en terreny d’us públic i indústries del
carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.
1.Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la ubicació de tot tipus de parades
per venda de productes, màquines, vehicles o instal·lacions de qualsevol mena, dels
previstos a l'art. 20.3 (n) de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals:
•

Per metre quadrat o fracció ocupats: 0, 60 €

2.Llicències per a l’ocupació de terrenys destinats a la ubicació de tot tipus de parades
per venda de productes, màquines, vehicles o instal·lacions de qualsevol mena, dels
previstos a l'art. 20.3 (n) de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en períodes de
festes o fires locals i també fora del mercat setmanal:
•

Per metre quadrat o fracció ocupats: 0, 20 €/ dia, amb un mínim de 6 € per dia.

2. Epígraf segon. Llicències per a l’ocupació de terrenys d’ús públic local amb taules,
cadires, tribunes i altres elements de la mateixa naturalesa amb finalitat lucrativa
(art. 20.3 apartat 1 de la Llei reguladora de les hisendes locals)
•
•

Per cada taula: 0, 12 € /dia.
Per cada cadira: 0, 06 € / dia

Segon.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la modificació de
l’Ordenança Fiscal núm. 21, per a la prestació del servei de cases de bany, dutxes, piscines
i altres instal·lacions anàlogues, en quant al seu article 4 que quedarà redactat en els termes
següents:
Article 4. Quantia.
La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança serà la fixada en la tarifa continguda
en l’apartat següent, per cadascun dels diferents serveis o activitats.
La tarifa d’aquesta taxa serà la següent:
1. ABONAMENTS NOMINATIUS:
1.1. Abonaments de temporada de persones de 6 a 64 anys d’edat: 25 €.
1.2. Abonaments mensuals de persones de 6 a 64 anys d’edat: 20 €.
1.3. Abonaments per activitats organitzades per grups d’esplai o similars, que es
realitzin fora de l’horari habitual de les piscines: 0, 40 €/ persona / hora.
2. ENTRADES:
2.1. Entrada a les piscines per un dia, per a persones de 6 a 64 anys d’edat: 6, 5 €
2.2. Tiquets de 6 entrades (no nominatius): 18 €

3. BONIFICACIONS:
3.1. Les persones que tinguin un grau de discapacitat igual o superior igual al 33%
gaudiran d’una bonificació del 50% en l’import de l’abonament sol·licitat.
3.2. Les persones que tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 65% gaudiran
d’una bonificació del 100% en l’import de l’abonament sol·licitat.
3.3. Aquest bonificacions no s’aplicaran a les entrades, atès que aquestes no tenen
caràcter nominatiu.
Tercer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la modificació de
l’Ordenança Fiscal núm. 27, reguladora de la prestació del servei municipal de la Llar
d’infants, en quant al seu article 3 que quedarà redactat en els termes següents:
Article 3. Tarifes
Per cada alumne

Euros

1. Període: curs escolar (setembre / juny )
a) Drets de matrícula per curs escolar
b) Per a matrícules formalitzades durant els
mesos de febrer a juny
b) Horari base
De 9.00 hores a 12.30 hores
De 15.00 hores a 16.30 hores
c) Horari intensiu
De 8.00 a 15.00 hores
d) Horari complet
De 7.45 hores a 17.45 hores (ininterrompudament)
e)Franges horàries complementàries
e.1) Per un hora de guarda diària que pot ser:

67 €
33,50 €

92 € / mes

129 €/ mes
161 € / mes

18 €/ mes
OPCIO A: De 8.00 a 9.00 hores
e.2) Per mitja hora de guàrdia diària que pot ser:
OPCIO B: De 12.30 a 13.00 hores
OPCIO C: De 07.45 a 8 hores i de 15 a 15.15 hores

9 €/ mes
9 €/ mes

f) Per hores esporàdiques
Per cada hora que es realitzi de manera de continua

4,00 €/ hora

2. Període: escola d’estiu
a) Drets de matrícula de l’escola d’estiu
b) Horari base
De 9.00 hores a 12.30 hores
De 15.00 hores a 16.30 hores
c) Horari intensiu
De 8.00 a 15.00 hores
d) Horari complet
De 7.45 hores a 17.45 hores (ininterrompudament)
e)Franges horàries complementàries

17 €
92 € / mes

129 €/ mes
161 € / mes

e.1) Per un hora de guarda diària que pot ser:
18 €/ mes
OPCIO A: De 8.00 a 9.00 hores
e.2) Per mitja hora de guàrdia diària que pot ser:
OPCIO B: De 12.30 a 13.00 hores
OPCIO C: De 07.45 a 8 hores i de 15 a 15.15 hores

9 €/ mes
9 €/ mes

f) Per hores esporàdiques
Per cada hora que es realitzi de manera de continua

4,00 €/ hora

Les tarifes d’escola d’estiu es podran fraccionar, a excepció de la matricula, proporcionalment,
per quinzenes, segons les necessitats de l’usuari.
Les tarifes establertes en aquest article seran d’aplicació per al curs 2015/2016, i fins que
se’n acordi la seva modificació o derogació expresses.
o

Servei de menjador ( càtering )

Preu del dinar per persona i dia: segons cost del servei
o

Servei eventual de menjador ( càtering )

Els usuaris del servei que no estiguin matriculats a l’horari complet i, eventualment, sol·licitin
la utilització del servei de menjador de la llar d’infants, hauran d’abonar una quantitat
addicional al preu del dinar, equivalent a 3, 00 € / dia, en concepte de monitors i
manteniment.
o

Servei eventual de permanències.

Els usuaris del servei que no estiguin matriculats a l’horari complet i , eventualment, sol·licitin
la utilització del servei de permanències que es duu a terme durant el període comprès entre les
8 i les 9 hores del matí, de dilluns a divendres, hauran d’abonar la quantitat de 3,40 € / dia.
Quart.- Exposar al públic mitjançant edictes publicats en el tauler d’anuncis de la Corporació i
en el BOP de Lleida,els anteriors acords provisionals, 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 de les ordenances, 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 de les modificacions efectuades.

La Sra. Alcaldessa explica el motiu de les modificacions fent constar que, efectivament, pel que
a la de les barraques, l’objectiu és ajustar la realitat pràctica del que es ve aplicant,
especialment durant les festes i fires, al redactat de l’ordenança.
En quant a les piscines, es pretén modificar un sistema que es duia a terme des de fa molts anys,
en què es prima que tots els membres de la mateixa unitat familiar es treguin l’abonament, de
manera que en tal cas obtenen una bonificació del 25%. Això determinava que pràcticament fos

més avantatjós, en famílies de 4 membres, obtenir l’abonament de totes les persones que treure
únicament 3 abonaments, en una unitat familiar de 4 membres.
Això, no obstant, provocava la dificultat d’explicar el sistema i la necessitat de comprovar, cada
cas, dades de l’empadronament, si tots els membres pertanyen a una mateixa unitat familiar, que
efectivament hagin obtingut abonament tots aquests membres, etc.
A més, hi havia unes bonificacions que únicament s’aplicaven als veïns d’Alcoletge.
La Sra. Alcaldessa explica que s’han informat i no es possible, legalment, en casos de taxes
aplicar diferenciacions amb motiu de l’empadronament o no al municipi. Per això el que s’ha
intentat es preveure, d’una banda, un sistema que permeti una gestió més àgil i eliminar
aquestes eventuals discriminacions.
El Sr. Iglesias demana si, d’aquesta manera, les famílies nombroses no tindran descomptes.
La Sra. Alcaldessa comenta que les famílies nombroses no tenien descomptes i únicament hi
havia les bonificacions en cas de què tots els membres de la unitat familiar sol·licitessin
l’abonament. A part d’això si que hi hauria les bonificacions per casos de minusvalidesa, tot i
que ara s’aplica amb caràcter general, al marge de la condició o no de veí d’Alcoletge.
La Sra. Alcaldessa dona detall dels imports dels diferents imports i conceptes considerats en
aquesta ordenança.
Finalment la Sra. Alcaldessa comenta les modificacions en matèria de l’ordenança per la taxa de
la Llar d’Infants i demana a la regidora Sra. Georgina Pascual què ho expliqui.
La Sra. Pascual comenta que es va fer, a l’estiu, una enquesta adreçada als pares sobre
funcionament del servei, horaris i preus i la majoria van comentar que les hores de sortida de la
Llar haurien d’adequar-se a les hores de l’escola, sobretot si es tenen germans al centre escolar.
Això en principi era així però es va modificar i, de nou, es preveu aquesta adequació.
També es va demanar començar més aviat i la possibilitat d’excloure la franja de 17.45 a 16
hores perquè pràcticament no es utilitzada.
Això és el que s’ha tingut en compte i s’han ajustat diferents opcions que suposen una guarda de
½ hora, que no existia, aplicant els preus previstos per 1 hora, reduïts al 50%.
Així, bàsicament, es tracta d’ajustar horaris i preus i preveure fraccions de mitja hora amb els
preus corresponents, establerts a partir de les previsions actuals d’una hora addicional de
guarda.
El regidor Sr. Iglesias vol fer una apreciació ja que estima que hi pot haver disfuncions
d’organització pel fet de què s’hagi de preparar els nens per a la sortida de les 12.30 hores en
relació als que estan al centre fins a les 13 hores.
No obstant es sobretot un tema d’organització del centre i del professorat, conclou el regidor.
La Sra. Pascual comenta que es van plantejar diferents opcions, com preveure sortides totes les
1/2 hores perquè coincidissin amb les 12.30 i 16.30 que eren les hores de sortida del col·legi,
però això també provocava disfuncions pel tema de les hores del menjar dels infants.
Finalment s’ha decidit, comenta la regidora, per l’opció ara proposada. A més s’està analitzant
la disponibilitat, durant tot el curs escolar, d’alguna persona en pràctiques per tal de donar
suport addicional al personal de la Llar.

El regidor Sr. Pifarré indica que la casuística és tan àmplia que es difícil atendre correctament
totes les possibilitats i que s’atén, per tant, a l’opció més sol·licitada. Per això caldrà veure quin
es el resultat d’aquesta opció i s’anirà analitzant periòdicament.
Finalment la Sra. Alcaldessa comenta que també es va valorar la possibilitat de modificar
l’ordenança de l’IBI.
En aquest sentit explica que, per mitjà d’una disposició legal, els darrers anys s’ha aplicat un
increment legal, sobre el tipus municipal aplicable a IBI urbana, del 10%. Aquesta mesura es va
implantar, explica, per sanejar les arques municipals. No obstant això, aquest increment legal,
queda sense efecte per a l’exercici 2016. Per això, doncs, es tornaria al tipus originari del
municipi.
Per aquest motiu la Sra. alcaldessa explica que, per tal de recaptar l’any recaptar l’any 2016 el
mateix import que l’any 2015 en quant a IBI urbana, l’Ajuntament hauria d’incrementar el seu
tipus en un 10%. La Sra. alcaldessa comenta que això es podia fer però s’ha decidit no fer-ho ja
que, des de l’equip de govern, es considera que la situació sanejada del municipi permet aquest
tipus de mesura i no estimen justificat incrementar, en aquest moment, un 10% en el tipus d’IBI.
Això, explica la Sra. Alcaldessa, sens perjudici que els contribuents haurien pagat el mateix que
al 2015. Ara, per tant, els veïns constataran una rebaixa del 10% en l’IBI urbana per a 2016. Per
contrapartida, la recaptació per IBI urbana de l’Ajuntament per a 2016, també serà menor.
El Sr. Carvajal considera positiva aquesta opció ja que estima que tenim uns anys per valorar si
això ha de fixar-se en aquests termes. A més considera que tot el que sigui reduir impostos és
positiu. Si es veu que a final d’any el resultat no es positiu, es podrà fer una nova valoració per a
2017.
Els regidors de l’equip de govern hi estan d’acord i plantegen que tot i que, efectivament, es
reduiran ingressos pel 2016, també s’intentarà reduir les despeses.
La Sra. Alcaldessa comenta que, evidentment, hi haurà municipis que no tindran altra
alternativa que modificar els tipus a l’alça, en funció de la seva situació financera però insisteix
que, en el nostre cas, en què no hi ha endeutament i la situació es sanejada, han considerat que
no era necessari fer-ho i, en definitiva, la mesura adoptada era un benefici per a tots els
ciutadans ja que, a la pràctica, el seu rebut serà un 10% més econòmic.
Fets aquests aclariments i sotmesa la proposta a votació aquesta resta aprovada per
unanimitat dels regidors presents a la sessió, que són onze.
3. Reconeixement de dies addicionals de vacances i dies personals per antiguitat.
Atès que, en data 12 de setembre de 2015, es va publicar en el BOE, el Reial Decret – Llei
10/2015, d’11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul a
l’economia, disposició que ha estat en vigor el mateix dia de la seva publicació en el BOE (12
de setembre de 2015),
Atès que aquest Reial Decret – Llei incorpora, per mitjà del seu article 2, una modificació de la
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, concretament de la lletra k de
l’article 48, a fi i efecte de preveure que els funcionaris públics disposaran de sis dies l’any per
assumptes particulars,
Atès que el mateix article 2 del RDL 10/2015, d’11 de setembre, en el seu apartat dos, preveu
una nova disposició addicional catorzena a la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’EBEP, per mitjà

de la qual es preveu que les Administracions Públiques podran establir fins a 2 dies addicionals
de permís per assumptes particulars al complir el sisè trienni, incrementant-se, com a màxim, en
un dia addicional per cada trienni acomplert, a partir del vuitè,
Atès, finalment, que el mateix article 2 del RDL 10/2015, d’11 de setembre, en el seu apartat
tres, preveu també que cada Administració Pública podrà establir fins a un màxim de 4 dies
addicionals de vacances en funció del temps de serveis prestats pels funcionaris públics,
Atès en definitiva, que pel que fa a l’Administració General de l’Estat, s’apliquen els dies
addicionals per assumptes particulars i, en quant als dies addicionals de vacances, també
s’apliquen, amb una previsió de:
•
•
•
•

15 anys de servei: 23 dies hàbils de vacances
20 anys de servei: 24 dies hàbils de vacances
25 anys de servei: 25 dies hàbils de vacances
30 o més anys de servei: 26 dies hàbils de vacances

Atès que tal i com preveu l’exposició de motius del Reial Decret – Llei 10/2015, d’11 de
setembre, els treballadors públics han contribuït amb el seu esforç a la recuperació econòmica i
als compromisos adquirits en matèria de consolidació social, la qual cosa justifica la
compensació paulatina dels mateixos, segons indica la norma, per mitjà – entre d’altres – de la
devolució progressiva de dies de lliure disposició, amb la qual cosa s’ha recuperat el sisè dia
personal per a 2015, i també, com és el cas, de la possibilitat d’establir dies addicionals de
lliure disposició i vacances per antiguitat,
Atès, tanmateix, que aquesta Corporació considera adient aplicar aquestes mesures per al
conjunt de tots els treballadors i treballadores d’aquest Ajuntament, per la qual cosa es proposa
l’adopció del corresponent acord plenari,
Atès tanmateix que aquest Ajuntament va aprovar el I Acord/Conveni de condicions laborals
dels empleats públics de l’Ajuntament d’Alcoletge, aplicable a totes els treballadors /es de
l’Ajuntament, tant al personal funcionari com personal contractat, en règim laboral, fix o
temporal, aprovat en sessió plenària de 12 de juliol de 2012, la durada del qual seria fins 31 de
desembre de 2015, prorrogable anualment,
Atès que aquest I Acord / Conveni regula, en el seu article 9, el règim de vacances i, en el seu
article 29, el règim de permisos i reduccions de jornada, establint-se – en l’apartat A – el règim
dels permisos per assumptes personals, que no requereixen justificació,
Atès en definitiva, que caldrà entendre modificat, si s’escau, aquest I Acord / Conveni en els
termes que s’acordi pel ple, en matèria de nova regulació de dies de vacances i dies personals,
en correspondència amb les previsions de les disposicions legals d’aplicació,
Atès precisament, que en matèria de dies personals, l’art. 29 A, apartat sisè, ja contemplava la
previsió de dies addicionals d’assumptes personals, sense que – per altra banda – hi hagi cap
previsió específica sobre dies addicionals de vacances per antiguitat, en l’art. 9 del referit acord
conveni,
Considerant, en definitiva, que les noves propostes resulten avantatjoses per al personal al servei
de la Corporació, en relació al règim actualment aplicable,
Vistos els antecedents exposats, la Sra. alcaldessa formula al ple de la Corporació, la següent
proposta d’acord:

Primer.- Reconèixer, amb efectes des de l’exercici 2015 i, per a tots els treballadors públics al
servei de l’Ajuntament d’Alcoletge, que es trobin en la situació indicada, els següents permisos:
Permís per assumptes particulars per antiguitat:
Tots els treballadors i treballadores de l’Ajuntament d’Alcoletge gaudiran de dos dies
addicionals de permís per assumptes particulars, a partir del moment en què compleixin
el seu sisè trienni, incrementant-se en un dia addicional per cada trienni que es
compleixi a partir del vuitè trienni.
Segon.- Reconèixer, amb efectes des de l’exercici 2015 i, per a tots els treballadors públics al
servei de l’Ajuntament d’Alcoletge, que es trobin en la situació indicada, els següents dies
addicionals de vacances per antiguitat:
Dies addicionals de vacances per antiguitat
Tots els treballadors i treballadores de l’Ajuntament d’Alcoletge gaudiran, en funció del
temps de serveis prestats a la Corporació, i en el mateix exercici en què compleixin
aquests anys de serveis, dels següents dies addicionals de vacances:
o
o
o
o

Per 15 anys de servei: 23 dies hàbils de vacances
Per 20 anys de servei: 24 dies hàbils de vacances
Per 25 anys de servei: 25 dies hàbils de vacances
Per 30 o més anys de servei: 26 dies hàbils de vacances

Tercer.- Entendre modificats, en els termes exposats en els punts primer i segon, els articles 9,
29 i altres disposicions concordants, concordants del I Acord/Conveni de condicions laborals
dels empleats públics de l’Ajuntament d’ Alcoletge, sens perjudici de donar-hi la publicitat que
legalment procedeixi.
Quart.- Notificar aquest acord als interessats i donar-hi la publicitat que legalment procedeixi.
La Sra. alcaldessa explica que, per part de l’Estat, es van imposar modificacions normatives que
van determinar la reducció de la majoria de dies personals dels empleats públics, així com els
dies addicionals de vacances i personals per antiguitat en el servei.
Això, ha estat corregit poc a poc –comenta- amb la recuperació de dies personals i així, ara, s’ha
previst com a mesura d’aplicació directa, un dia personal més - el sisè - ja per 2015. A més
d’això aquest Reial Decret Llei 10/2015 d’11 de setembre, admet la possibilitat – a criteri de
cada Administració – de reconèixer de nou dies addicionals de vacances i personals, en funció
de l’antiguitat en el servei.
L’actual equip de govern considera que ja que aquests dies addicionals formaven part d’uns
drets adquirit pels funcionaris si bé, en el nostre cas, s’aplicaria també per a tot el personal a
partir del que preveu l’acord conveni municipal, seria de justícia retornar aquest dret a tots els
treballadors del municipi.
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.
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 221/2015, pel qual s’aprova la relació de factures núm. 13, per un import
total de 131.725, 64 €.

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

set-15
0,00
609,00
462,00
525,00
567,00
399,00
2.562,00

Tots els regidors presents a la sessió resten assabentats del contingut d’aquesta
informació.
3. Informes sobre actuacions municipals
Despeses Festa Major de Maig i Festa Major de Setembre
FESTA MAJOR MAIG
ORQUESTRES,GRUPS,ANIMACIÓ I ESPECTACLES
DESP. ACTES PROTOCOLARIS, PROCLAMACIÓ PUBILLES,
INVITACIONS POPULARS, ETC.
ACTES ESPORTIUS, CONCURSOS, PREMIS
PROGRAMES, PUBLICITAT, SEGURETAT I ALTRES DESPESES
PREPARATORIES F.M.

IMPORTS
27.656,91

TOTAL

32.110, 22

266,03
1.234,75
2.952,53

FESTA MAJOR SETEMBRE
ORQUESTRES,GRUPS,ANIMACIÓ I ESPECTACLES
DESP. ACTES PROTOCOLARIS, PROCLAMACIÓ PUBILLES,
INVITACIONS POPULARS, ETC.
ACTES ESPORTIUS, CONCURSOS, PREMIS
PROGRAMES, PUBLICITAT, SEGURETAT I ALTRES DESPESES
PREPARATORIS F.M.
TOTAL

IMPORTS
18.395,5
3.011,96
1.790,16
3.107,73
26.305,35

Les despeses protocol·làries de la festa major de setembre es veuen incrementades per
l’acte de proclamació de les Pubilles, que comporta gratificacions per l’adquisició dels
complements del vestuari, obsequis als que acaben el mandat i altres despeses vinculades
a la festa.
Aquesta Festa Major, les Pubilles i els Hereus petits han estrenat vestit. L’Ajuntament
ha optat per adquirir els vestits dels petits igual que fa amb els grans, i que aquest passin
dels uns als altres any rera any, amb la intenció de disminuir la despesa d’aquest acte,
donat que cada any es gratificava a les pubilles i hereus petits amb un import quasi
suficient per adquirir el vestit.
Els vestits han costat la quantitat de 1.197,41 €.
En aquest punt demana la paraula el regidor Sr. Xavier Iglesias per comentar si, l’actual
equip de govern, anirà comparant durant tot l’any totes les despeses de l’actual equip de
govern i de l’anterior.
La Sra. alcaldessa i el Sr. Pifarré indiquen que no es així i que el que es fa es donar la
informació d’allò que gestionen. Com sigui que les despeses de la Festa Major de Maig,
s’han tancat a finals de juny o principis de juliol, fins ara no s’ha tingut la informació
concreta del seu cost i per això ara se n’ha informat. En cas contrari, no ho farien,
puntualitzen.
El Sr. Iglesias indica que sembla, a primer cop de vista, que ho presentin per comparar
imports.
La Sra. alcaldessa i el Sr. Pifarré, insisteixen en les seves anteriors manifestacions i en
què el fet d’informar d’aquest tema es basa en el fet de disposar de la informació sobre
totes les factures i que això ha succeït, ja, durant el seu mandat.
El Sr. Pifarré indica, finalment, que la seva intenció és que es sàpiga tot, no amagar res.
Que tot el que s’ha fet o s’hagi de fer s’ha de dir i per això es presenten els informes
d’alcaldia. El regidor conclou que allò que està fet, fet està i que cadascú jutgi el que
estimi convenient.
El Sr. Ribes indica que ells tampoc van amagar res. El Sr. Iglesias coincideix amb el Sr.
Ribes.
El Sr. Pifarré puntualitza que ell, en cap cas, ha dit que l’anterior equip de govern hagués
amagat res.
La Sra. Pascual concreta que no es diu que l’anterior equip de govern hagués amagat res
sinó que l’actual no vol amagar res.

El Sr. Iglesias insisteix en què no cal puntualitzar res i es evident que no volen amagar
res sobre la seva gestió.
Setmana de la sostenibilitat: L’ Ajuntament s’hi va adherir. El dia 16 d’ octubre a l’
Escola es va fer una sèrie d’ activitats, diferents per cada cicle i el diumenge dia 18 la
bicicletada en col·laboració amb el Club Ciclista i l’ Associació de Dones, als quals des
de l’ equip de govern els agraïm aquesta col·laboració. També s’agraeix la col·laboració
de la Cooperativa agrícola d’Alcoletge, que va donar gratuïtament pomes per a tots els
participants.
La cursa de la Setmana sostenible va comptar amb 87 ciclistes inscrits.
Fira de la segona mà. Es celebrarà el diumenge dia 25 d’ octubre, i va comptar –
finalment – amb 30 parades.
S’ha signat conveni amb el Consorci de Normalització Lingüística per la realització
d’un curs de català nivell C2, equivalent a l’anterior nivell D. Aquest mes d’octubre ja
s’han iniciat les classes i es compta amb 30 inscrits. Els curs està subvencionat pel Pla
Local de Joventut.
L’Ajuntament ha reprès les negociacions amb Movistar per tal d’instal·lar una antena de
telefonia mòbil al Tossal del Mirador del Segrià i millorar la cobertura del municipi. En
aquest punt el regidor Sr. Josep Ma. Pifarré indica que han reprès aquestes converses i
els responsables de Movistar van venir a Alcoletge per veure les instal·lacions que hi
havia i si es podia col·locar l’antena a la torre existent o era necessària una torre nova i
el tema està en marxa tot i que depèn de quan els contractistes tinguin disponibilitat per
fer les obres.
En aquest punt el regidor Sr. Carvajal demana si no s’ha plantejat, de nou, instal·lar una
antena a l’església. El Sr. Carvajal comenta que, en el seu moment, es van fer les
plataformes però per oposició del Bisbat no es va duu a terme.
El Sr. Pifarré indica que no s’han plantejat aquesta opció ja que el projecte disponible
amb Movistar és al Tossal i, per tant, entenen que modificar el criteri o la ubicació
encara suposaria endarrerir més el tema.
El Sr. Carvajal demana si la implantació de l’antena al Tossal garantiria la cobertura a
tot el municipi. El Sr. Pifarré respon que en principi està previst per donar cobertura a
tot el poble si bé els tècnics ja han advertit que serà complicat que arribi be a la zona del
polígon. No obstant, estima, el primer que cal fer es resoldre el problema del poble, al
menys, i posteriorment, ja s’analitzarà altres punts conflictius tot i que són conscients,
tal i com manifesta el Sr. Carvajal, que les indústries també necessiten cobertura.
El Sr. Carvajal també demana sobre la possibilitat d’instal·lar una antena al Tossal de la
Nora.
El Sr. Pifarré respon indicant que, al final, depèn dels operadors i de les seves
intencions d’implantació, ampliació del servei, etc per la qual cosa l’Ajuntament no hi
pot fer massa cosa i de moment els esforços s’han centrat en l’antena del Tossal de
l’Agustinet o Mirador del Segrià, reactivant aquest tema que - de moment - estava
parat.
Aquest mes d’octubre s’han realitzat les obres de portada d’aigua al cementiri
municipal, donat que la canonada existent havia quedat inutilitzada. S’ha fet una nova
canonada que es situa al marge del camí d’accés al cementiri. L’obra ha estat executada

conjuntament entre l’Ajuntament d’Alcoletge que ha realitzat al seu càrrec la rasa i
l’empresa SOREA , que assumeix el cost de la canonada.
Al cementiri municipal, s’ha realitzat els treballs de pintant de les parets laterals i altres
arranjaments i neteja. També s’ha posat pintura a disposició dels titulars de nínxols i
creus, amb motiu de la festivitat de Tot Sants.
Treballs d’adequació del pàrquing del carrer Ntra. Sra. del Carme. Per l’adequació del
solar s’ha previst tractar el paviment amb grava i el marcatge de les places
d’aparcament amb fustes d’exterior. Aquest treballs es realitzaran pel personal de la
brigada municipal. El solar donarà cabuda a 19 places d’aparcament.
El regidor Sr. Josep Ma Mateu explica que el solar està net i ara manca marcar les
places i arranjar el terra. Així mateix el regidor Sr. Josep Ma. Gras indica que esperen
fer aquests treballs un cop passada la festivitat de Tots Sants, ja que actualment tota la
brigada municipal està fent treballs de manteniment i neteja del cementiri i, per tant, fins
passada aquesta data no tindran disponible tot el personal.
El regidor Sr. Josep Carvajal demana com sigui que s’han fet treballs de manteniment i
pintat del cementiri com és que la façana que hi ha a l’aparcament nou, a ma dreta, no
s’ha arreglat.
El Sr. Gras i el Sr. Mateu indiquen que d’una banda no s’ha tingut temps material per
fer-ho tot i que està previst i es contempla incloure-ho en una subvenció de la Diputació
de l’any 2016.
El Sr. Gras indica que han tingut que tornar a repicar les parets velles del cementiri, tot i
que ja es va fer l’any passat i s’ha emprat molt temps en això.
El Sr. Carvajal formula una demanda relativa a la construcció d’un pas peatonal des de
la porta principal fins a l’aparcament. El Sr. Carvajal comenta que seria interessant ferho i quedaria bé encara que només fos com una vorera tocant del cementiri.
El Sr. Gras demana quin sentit tindria aquesta proposta. Igualment el Sr. Mateu comenta
que si es va al cementiri a peu, no s´hi va en cotxe i per tant, en cada cas, s’utilitza un
accés diferent i, a més, d’una entrada a una altra s’hi pot anar passant per dins del
cementiri.
La Sra. alcaldessa indica que ja s’estudiarà aquesta proposta, perquè cal ubicar-se sobre
el terreny i veure el que suposaria.
Actuacions que es preparen:
1. III Edició del Concurs Epistolae, en els propers dies ja se’ n donarà publicitat.
2. El curs de monitors, es treballa per començar-lo properament. En aquest sentit la
regidora Sra. Georgina Pascual indica que el curs arranca encara que hi ha pocs
preinscrits (14 o 15) que posteriorment hauran de formalitzar la seva inscripció
definitiva.
La regidora Sra. Sara Millàs comenta que li consta que hi va haver moltes persones
a les quals no els hi va arribar la informació sobre la reunió d’abans d’ahir sobre
aquest tema.

La Sra. Pascual manifesta la seva estranyesa ja que fins i tot, indica, van anar a la
reunió tres persones que no estaven apuntades i es van informar del tema. No
obstant explica que no hi ha cap problema i que, com més persones interessades hi
hagi, millor. En tot cas es facilitarà, a tothom que ho demani, la informació i
documentació necessàries per formalitzar les inscripcions.
3. Es treballa en el canvi de la pàgina web, per tal d’ adaptar-ne el format al que té la
Diputació per tal que sigui més flexible de modificar el seu contingut.
La Sra. alcaldessa comenta que ja porten mesos treballant en aquest tema i tot i que
es pensava que aquest procés seria més ràpid està costant més del previst ja que cal
passar tota la informació de la web vella a l’actual. La idea, indica, és agilitzar el
procés d’actualització de la web per tal que es pugui fer fàcilment des de
l’Ajuntament i no haver de recórrer a diferents servidors per fer-ho. També es
important considerar, puntualitza, que la Diputació adaptarà, al 2016, el seu model
de pàgina web a la normativa sobre transparència en vigor. A més cal tenir en
compte que utilitzar el model de la Diputació és gratuït i, en canvi, els preus
proposats per fer una pàgina web municipal ronden sobre els 30.000 €.
La regidora Sra. Núria Mirada demana quina empresa ho fa, a la qual cosa la Sra.
alcaldessa diu que no hi ha cap empresa, que és el model de pàgina web de la
Diputació el que s’està utilitzant i per això es gratuïta, motiu pel qual s’ha optat per
l’adhesió a aquesta pàgina web.
El regidor Sr. Xavier Iglesias pregunta si aquesta nova web és millor que la que
tenim actualment.
La Sra. alcaldessa i el Sr. Pifarre responen indicant que la nova és més àgil en quant
a la possibilitat d’actualitzar continguts i permet modificar moltes coses. En canvi,
en l’actual, per fer determinats canvis o actualitzacions, s’ha de recórrer al
proveïdor, amb el que això suposa en quant a temps i recursos econòmics.
El Sr. Iglesias comenta que això mateix succeiria en cas d’optar per una nova
pàgina web a través d’una empresa privada. Efectivament això es així, comenta el
Sr. Pifarré i, precisament per aquest motiu, s’ha optat per la web de la Diputació.
El Sr. Iglesias indica que totes les tasques d’actualització de la web obligaran a què
personal de l’Ajuntament aprengui a fer-ho, a la qual cosa el Sr. Pifarré respon que
aquest tema ja està previst.
La regidora Sra. Sara Millàs indica que es tracta, doncs, del sistema de word press
en què cadascú s’ho fa tot, a la qual cosa regidors de l’equip de govern hi responen
afirmativament.
4. Es preveu marcar places d’aparcament a la plaça de Francesc Petit i al carrer de
Francesc Macià i la corresponent senyalització municipal.
5. La Sra. alcaldessa informa que durant aquests dies han assistit a una reunió
informativa sobre el Pla de Garantia Juvenil. A partir d’aquí es previst trametre, en
breu, una carta informativa a tots els joves entre 16 i 29 anys en relació a aquest Pla
i la implantació de diverses accions, amb ajut del Consell Comarcal i el
Departament de Joventut, per tal que els joves que ni estudien ni treballin disposin
d’un acompanyament per tal d’ajudar-los o a emprendre, de nou, la seva formació
o a trobar feina. Es un pla de la Generalitat que s’ofereix a través del Consell

Comarcal del Segrià. En aquest sentit, la Sra. alcaldessa comenta que des de
l’Ajuntament es farà difusió d’aquest Pla.
La regidora Sra. Carme Lladós ratifica les paraules de la Sra. alcaldessa i explica
que, com sigui que la reunió fou la setmana passada, tot just estan rebent – en
aquest moment – la informació sobre aquestes mesures. Comenta que s’examinarà
el padró municipal per determinar els joves d’entre 16 i 29 anys per informar-los a
tots, ja que es desconeix la situació personal de cadascú, d’aquest pla. També
explica que se’n farà difusió complementària per mitjà de l’ebando, del servei de
difusió digital, etc.
La Sra. Lladós explica, també, que en un primer moment un tècnic del Consell
Comarcal assessorà els responsables municipals sobre aquest pla i, posteriorment,
es reunirà amb els joves que hi estiguin interessats.
El Sr. Iglesias demana si els joves s’han d’inscriure a aquest pla. La Sra. Lladós i la
Sra. alcaldessa expliquen que, efectivament, s’han d’inscriure però es tracta d’un
sistema pautat, que marca uns determinats requisits a complir.
El Sr. Iglesias comenta que, efectivament, coneix de l’existència d’aquest pla i que
es interessant.
La Sra. alcaldessa explica que, aquest pla, ja existia però que ara te un caire més
ambiciós ja que compta amb l’aportació de fons de la Unió Europea, l’Estat i les
Comunitats, donada la preocupació per l’atur juvenil que ja és del 50%. Per això,
explica, s’estableix aquest tipus de línies i, també, d’altres, promogudes pel
Departament d’Empresa i Ocupació, que impliquen l’atorgament d’ajuts directes en
cas de joves que es donin d’alta d’autònoms o en cas d’empreses que contractin
joves.
Tots els regidors resten assabentats del contingut de la informació facilitada.
5. Donar comptes dels decrets d’alcaldia.
D’acord amb el que preveu l’art. 42 del R. O. F. la Sra. alcaldessa dóna compte al ple dels
decrets dictats des de la darrera sessió plenària i que són els relacionats a continuació:
*Decret 210/2015, pel qual s’atorga a FEM LLAR, SCP llicència d’activitat 10/2015 (Annex
III) corresponent a escola familiar en local del c/ Major.
*Decret 211/2015, pel qual es procedeix a la formalització de contracte laboral temporal a favor
de J.M.T. i C.C.P. en qualitat d’assistents sanitaris durant la Festa Major de Setembre de 2015.
*Decret 212/2015, pel qual s’atorga a IDEACER INOX, S. L. llicència d’activitat 7/2015
(Annex III) corresponent a ampliació d’activitat de fabricació de mobiliari metàl·lic, al c/
Comerç.
*Decret 213/2015, pel qual s’atorga a AUTOMECANICA CORBELLA, S. L. llicència
d’activitat 8/2015 (Annex III) corresponent a una activitat de taller de reparació de carretilles
motoritzades, al Polígon La Nora, sector A.
*Decret 214/2015, pel qual s’aprova els padrons corresponents a la taxa per recollida
d’escombraries i la taxa per connexió a la xarxa wifi 2015 i s’estableix el calendari voluntari de
cobrança.

*Decret 215/2015, pel qual s’autoritza el canvi de titularitat de la cessió d’un nínxol del
cementiri municipal.
*Decret 216/2015, pel qual s’accepta la cessió temporal per un període de 4 anys, prorrogables
fins a 6, de dues finques situades al c/ Nostra Sra. del Carme, per destinar-ho a pàrquing públic
de vehicles.
*Decret 217/2015, pel qual es concedeix targeta d’aparcament individual per a persones amb
disminució en la modalitat de titular conductor a favor de D.B.M.
*Decret 218/2015, pel qual s’atorga a PROMOILER S. L. gual per a garatge situat a l’avinguda
Lluís Companys, 20-22.
*Decret 219/2015, pel qual s’atorga a favor de A.S.D. gual per a garatge situat al c/ Verge del
Pilar.
*Decret 220/2015, pel qual s’acorda una devolució d’ingressos corresponents a menús de
menjador de la Llar d’Infants Lo Tossalet, no consumits.
*Decret 221/2015, pel qual s’aprova la relació de factures núm. 13/2015 per import de 131.725,
64 €.
*Decret 222/2015, pel qual s’atorga a Y.A.B. llicència d’activitat
corresponent a botiga de roba infantil, al c/ Major.
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*Decret 223/2015, pel qual s’atorga a favor de M.T.E.LL. llicència per substituir banyera per
plat de dutxa en habitatge del c/ Major.
*Decret 224/2015, pel qual s’atorga a favor de C.P.R. llicència per substitució de banyera per
plat de dutxa en habitatge del c/Major.
*Decret 225/2015, pel qual pel qual s’atorga a favor de C.P.T. llicència per substitució pedra de
façana per rajola en habitatge del c/ Nostra Sra. del Carme.
*Decret 226/2015, pel qual s’atorga a favor de F. C. G. llicència per instal·lar tanca metàl·lica
en parcel·la 98 del polígon 8.
*Decret 227/2015, pel qual s’atorga a favor de J.T.M. llicència per substitució de coberta en
habitatge del c/ Paral·lel.
*Decret 228/2015, pel qual s’atorga a favor d’ IGLESIA EVAGÈLICA PENTECOSTAL,
llicència per fer tanca, col·locar tendal i substitució de coberta en parcel·la 12 del polígon 7.
*Decret 229/2015, pel qual s’atorga a favor de T.G.LL. llicència per pavimentar terrassa de
l’habitatge del c/Paral·lel.
*Decret 230/2015, pel qual s’acorda el reconeixement d’una subvenció a favor de l’Associació
Esportiva Alcoletge, per import de 15.000 € i acordant el pagament del primer termini d’aquesta
subvenció.
*Decret 231/2015, pel qual s’acorda el reconeixement d’una subvenció a favor de l’Associació
de Dones d’ Alcoletge, per import de 600 €, en concepte de col·laboració per l’organització de
la XV Trobada de Puntaires d’ Alcoletge.

*Decret 232/2015, pel qual s’acorda el pagament per import de 2.762, 25 € a l’Agrupació
cultural i recreativa Els Timons d’ Alcoletge, en concepte de col·laboració en d’activitats de
caire cultural corresponents a 2015.
*Decret 233/2015, pel qual s’acorda el pagament de segon termini i últim de la subvenció
atorgada a Alcoletge Jove amb càrrec al pressupost de 2015, per import de 10.000 €.
*Decret 234/2015, pel s’atorga a favor de C.P.T. subvenció per millora de façana al c/ Nostra
Sra. del Carme d’ Alcoletge.
Tots els regidors resten assabentats del contingut d’aquests decrets.
6. Precs i preguntes.
En aquest punt el regidor Sr. Carvajal vol puntualitzar una dada sobre l’assumpte del vigilant
nocturn i es que l’alcaldessa va comentar, en la darrera sessió plenària i tal com avui ha
confirmat, que l’empresa que va prestar aquest servei era la única a Lleida que ho feia.
En canvi, el Sr. Carvajal ha tingut constància que una altra empresa es va presentar a Alcoletge
per fer aquest servei i demana informació sobre això.
El regidor Sr. Gras explica que es va presentar, a instància seva, l’empresa Eulen oferint serveis
de neteja, en vista a la propera licitació del servei de neteja dels edificis municipals, però va
comentar que aquest servei de vigilància no el podien fer. No obstant això desconeix si el Sr.
Carvajal s’està referint, concretament, a aquesta mateixa empresa.
El Sr. Carvajal respon negativament i diu que és una empresa de seguretat que havia ofert
aquest servei a l’Ajuntament.
El Sr. Pifarré reitera que, en el moment de preveure aquest servei de vigilància, l’empresa a la
qual va contractar l’Ajuntament, els va informar que era la única que ho feia a Lleida.
La Sra. Alcaldessa intervé per puntualitzar que, posteriorment a la finalització del servei de
seguretat, es van presentar uns nois a l’Ajuntament per parlar amb ella i explicar-li que
disposaven d’una empresa de seguretat, tot i que van demanar discreció. Això va succeir la
setmana passada, motiu pel qual no havia pogut informar els regidors.
El Sr. Iglesias concreta que, des del seu grup, ja es va estimar la possibilitat que aquesta
empresa s’hagués presentat posteriorment a la finalització del servei de vigilància.
La Sra. alcaldessa explica que, efectivament, fou així.
El Sr. Ribes intervé també per comentar que, han comprovat la relació de factures i entenen
interessant fer un suggeriment relatiu a que enlloc dels 480 € de despesa facturada per
Mediamark per obsequis als joves amb motiu de l’elecció de pubilles i hereus. Proposen que
aquests diners vagin adreçats a empreses i botigues del poble, a fi i efecte que aquests recursos
reverteixin en el municipi. A tall d’exemple es podria lliurar, als nois i noies, els abonaments de
les piscines, o vals per botigues o restaurants del poble, etc.

El Sr. Ribes comenta que, des del seu grup, consideren correcte el que s’ha fet però creuen que
seria millor adreçar-ho a botigues i comerços del poble. En el mateix sentit es pronuncia el Sr.
Carvajal.
La Sra. alcaldessa considera que es una bona iniciativa i explica que, inicialment, es va fer a
Mediamark perquè com sigui que eren joves van estimar que hi trobarien jocs i aparells
tecnològics o materials del seu interès. En aquest sentit es important motivar els joves perquè es
presentin com a candidats a hereus i pubilles del poble. En qualsevol cas els regidors de l’equip
de govern comenten que la idea plantejada es bona i que ho tindran en compte en properes
ocasions.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les vint hores i
cinquanta minuts del dia vint-i-vuit d’octubre de dos mil quinze, de la qual s’estén la present
acta que, un cop aprovada, serà transcrita al llibre d’actes de la Corporació, signant-se aquest
esborrany per la Sra. alcaldessa i per mi, la secretària, que ho certifico.
L'alcaldessa,

La secretària,

